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Col·legi
de Fisioterapeutes
de Catalunya

Teniu entre mans un nou número de la Revista Cientí-
fica amb un format més complert que mai. Hi trobareu 
un article original de la Inma Castillo sobre fisioterà-
pia respiratòria. També hi trobareu tres traduccions 
d’articles de revistes de prestigi com Kinésithérapie 
la revue i Physical Therapy. Seguim amb la traducció 
d’abstracts que hem seleccionat de Medline intentant 
buscar aquells de major interès per a tots nosaltres. 
Finalment hi trobareu la nova secció “Aprèn a fer recer-
ca”, on durant els propers mesos anirem donant petites 
píndoles que, totes juntes, podrien ser un llibre de Me-
todologia de la Recerca. Esperem que desperti l’interès 
de molts de vosaltres per la recerca.

De la mateixa manera, és molt interessant l’apartat de 
Resum del Congrés de la SEPAR, i l’agenda de congres-
sos i jornades que, en els propers anys, es presenten 
molt riques i interessants.

Ben aviat publicarem resums de pòsters de companys 
que volen compartir amb nosaltres els seus treballs de 
recerca i una secció dedicada als treballs de fi de grau.

En definitiva, si bé ens costa Déu i ajuda poder fer una 
revista científica de qualitat, no defallirem en l’esforç. 
Per fer-la més interessant als lectors la farem en tres 

idiomes: català, castellà i anglès (en els dos darrers idio-
mes, en breu). I continuarem pensant en com innovar.

El present i el futur de la fisioteràpia només pot passar 
per la recerca, per validar el nostre treball i demos-
trar arreu que la fisioteràpia és una ciència que ajuda 
els nostres pacients de forma efectiva i que, a més, és 
més econòmica que d’altres tractaments farmacolò-
gics o quirúrgics.

No obstant, ens cal la teva participació. Per tal de te-
nir una revista periòdica, ens cal més col·laboració. No 
cal ser cap especialista ni dedicar-se necessàriament 
al món de la recerca. Pots fer-nos arribar articles per 
traduir, proposar abstracts i, en general, fer-nos saber 
quins són els teus interessos.

Esperem que ben aviat puguem oferir-vos allò que vo-
lem: una revista científica de qualitat que serveixi per 
millorar l’atenció als nostres pacients. Només aquesta 
és la nostra raó de ser.

ENS RENOVEm
Ramon Aiguadé

Tresorer i responsable de la Revista Científica

EDITORIAL

EFECTIVITAT D’UN PROGRAMA DE FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA EN PACIENTS  
AMB VESSAMENT PLEURAL. CAL L’ÚS RUTINARI L’INSPIRÒMETRE D’INCENTIU?  

EFFECTIVENESS OF A PROGRAM IN CHEST PHYSIOTHERAPY PATIENTS  
WITH PLEURAL EFFUSION: IS NECESSARY THE ROUTINE USE OF INCENTIVE SPIROMETRY? 

Inmaculada Castillo Sánchez, Julia Tárrega Camarasa*, Enric Barbeta Sánchez*  
Unitat de Pneumologia.  Hospital Universitari General de Granollers. Universitat Internacional de Catalunya*

Carrer de Santiago Rusiñol, núm. 5, 08553 Seva, Barcelona. Tel: 685 22 5848 icastillo@fhag.es

No hi ha cap conflicte d’interessos
Agraïments al Servei de Pneumologia del nostre centre
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ARTICLE ORIGINAL

PARAULES CLAU: Fisioteràpia respiratòria. Vessament pleural. Espi-
rometria incentivada.

RESUM

Introducció. La fisioteràpia respiratòria (FR) precoç i di-
rigida, té un paper primordial a l’hora de minimitzar les 
seqüeles que es produeixen en els vessaments pleurals 
(VP) hemàtics i de causa infecciosa, que comporten 
una reducció de la ventilació pulmonar. L’inspiròmetre 
d’incentiu (ICI) és un aparell que s’utilitza de manera 
rutinària en aquests tractaments. L’objectiu de l’estudi 
és 1) quantificar, en termes radiològics i de funció res-
piratòria, l’efecte de la FR en la reducció del fibrotòrax 
residual en els pacients amb VP i 2) valorar el benefici 
addicional que aporta l’ús de l’inspiròmetre d’incentiu.

Pacients i mètode. Van ser inclosos pacients ingressats 
a la Unitat de Pneumologia d’un hospital general amb 
els diagnòstics d’hemotòrax i vessament pleural de 
causa infecciosa, incloent la pleuritis tuberculosa que, 
en el moment de l’alta hospitalària, presentaven altera-
ció ventilatòria secundària i/o alteració radiològica.

El programa de FR consistia en la realització de tècni-
ques d’expansió toracoabdominals, mentre que en un 
subgrup de pacients es va usar més l’ICI. Es va practicar 
una radiografia de tòrax i espirometria a l’inici i després 
de la finalització del programa.

EFECTIVITAT D’UN PROGRAMA DE FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA EN PACIENTS  
AMB VESSAMENT PLEURAL. CAL L’ÚS RUTINARI L’INSPIRÒMETRE D’INCENTIU?  

EFFECTIVENESS OF A PROGRAM IN CHEST PHYSIOTHERAPY PATIENTS  
WITH PLEURAL EFFUSION: IS NECESSARY THE ROUTINE USE OF INCENTIVE SPIROMETRY? 

Inmaculada Castillo Sánchez, Julia Tárrega Camarasa*, Enric Barbeta Sánchez*  
Unitat de Pneumologia.  Hospital Universitari General de Granollers. Universitat Internacional de Catalunya*

Carrer de Santiago Rusiñol, núm. 5, 08553 Seva, Barcelona. Tel: 685 22 5848 icastillo@fhag.es

No hi ha cap conflicte d’interessos
Agraïments al Servei de Pneumologia del nostre centre

Resultats. Els pacients inclosos van ser 33 amb edat 
mitjana de 47 ± 17 anys. Els diagnòstics de VP van ser: 
17 (52%) pleuritis parapneumònica, 9 (27%) pleuritis tu-
berculosa i els 7 restants (21%) hemotòrax traumàtic. 
La mitjana de la Capacitat Vital Forçada (FVC) inicial va 
ser de 64 ± 10% i tots van presentar alteracions radio-
lògiques. La durada mitjana del programa de FR va ser 
de 21 sessions. La FVC va presentar un increment mitjà 
absolut de 749 ± 442 ml a la finalització del programa. 
Tots els pacients van mostrar millora radiològica. En 
els 16 pacients en els quals es va utilitzar l’ICI no vam 
observar diferències estadísticament significatives res-
pecte als valors finals de la funció pulmonar, la recupe-
ració radiològica, la durada del programa i el nombre de 
sessions de FR.

Conclusions. L’aplicació d’un programa precoç de FR en 
pacients que presenten seqüeles pleurals aconsegueix 
una millora funcional i radiològica. L’ICI no aporta un 
benefici significatiu com a tractament de suport a la FR 
dins el maneig del VP.
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KEY WORDS: Chest physiotherapy. Pleural disease. Incentive spirometry.

ABSTRACT

Introduction. Chest physiotherapy (CP), early, has the 
primary to minimize the effects that occur in pleural 
effusions (PE) hematologic and infectious cause in-
volving reduced pulmonary ventilation. The incentive 
spirometry (ICI) was a device used routinely in these 
treatments.  The objective of the study is 1) quantify ra-
diological and lung function terms, the effect of CP in 
reducing residual fibrothorax in patients with PE and 2) 
assess the additional benefit provided by the use of in-
centive spirometry. 

Patients and methods. We included patients admitted to 
the respiratory medicine department of a general hos-
pital with a diagnosis of hemothorax and pleural effu-
sion caused by infection, including tuberculous pleurisy, 
which the hospital had ventilatory and / or radiological 
abnormalities. CP program consisted in performing te-
chniques thoracoabdominal expansion and in a subset 
of patients also used the ICI. Chest radiography and spi-
rometry was performed at baseline and after comple-
tion of the program. 

La fisioteràpia respiratòria té un paper primordial 
per impedir l'aparició d'una alteració ventilatòria de 
tipus restrictiu. 

Les tècniques ventilatòries utilitzades en espiració i/o 
inspiració, juntament amb els canvis de posició, van 
augmentar la pressió intrapleural i van permetre posar 
en contacte més superfície pleural, amb la qual cosa 
s’afavoreix el drenatge o absorció del líquid pleural. 
D'altra banda, aquestes tècniques ventilatòries inicia-
des de forma precoç permeten efectuar una mobilit-
zació contínua de les dues superfícies pleurals i que 
s’eviti la formació d'adherències. La FR també ens 
permet lluitar contra el dolor pleural, l'actitud antiàl-
gica i els problemes ortopèdics que puguin presentar 
aquests pacients (6).

L’ICI (7) és una tècnica ventilatòria de suport en el 
tractament de FR amb l'objectiu d'ajudar a incentivar 
la capacitat inspiratòria. En la patologia pleural, està 
indicada com a tècnica d'ajuda en el temps inspirato-
ri de manera intensiva per a la mobilització de volums 
pulmonars màxims adreçats a la zona de col·lapse pul-

Results. 33 patients with mean age 47 ± 17 years were 
included. PE diagnoses were: 17 (52%) parapneumonic 
effusions, 9 (27%) tuberculous pleurisy and the remai-
ning 7n (21%) traumatic hemothorax. The mean base-
line FVC was 64 ± 10% and all had radiographic abnor-
malities. The average duration of the program was 21 
FR sessions. The FVC showed an absolute mean increa-
se of 749 ± 442 ml at the end of the program. All patients 
showed radiographic improvement. In the 16 patients 
who used the ICI did not observe statistically significant 
differences in the final values of pulmonary function, or 
radiological recovery program duration or number of 
sessions of FR. 

Conclusions. The application of early FR program in 
patients with pleural adhesions get a functional and ra-
diological improvement. The ICI provides no significant 
benefit as additional treatment in the management of FR 
within DP.

INTRODUCCIÓ

El vessament pleural (VP) es defineix com una acumu-
lació patològica de líquid en l'espai pleural. Es produeix 
com a resultat d'un desequilibri entre la producció i la 
reabsorció de líquid pleural (1). La prevalença de VP es 
troba al voltant de 400/100.000 habitants i representa 
el 2-4% dels ingressos hospitalaris en els serveis de 
pneumologia (2). El diagnòstic s'inicia amb la classifica-
ció d'aquests VP en transsudats i exsudats segons els 
criteris bioquímics (3). Els VP exsudatius evolucionen 
d'una fase inicial inflamatòria a una fase exsudativa, 
més o menys fibropurulenta i, finalment a la fase orga-
nitzativa, que es caracteritza per la presència de fibro-
blasts en les superfícies de les dues pleures (parietal i 
visceral), transformant la fibrina en teixit gruixut i rígid 

(4). El tractament del vessament pleural es basa en el 
tractament de la patologia causal. En situacions de ves-
saments pleurals massius o submassius i en el cas de 
“tabicació” o presència d’hemotòrax, serà necessària la 
col·locació d'un drenatge pleural i, fins i tot, plantejar la 
utilització de fibrinolítics intrapleurals per evitar arri-
bar a la necessitat de decorticació per paquipleuritis 
severa. No obstant això, no està garantit que després 
d'aquestes tècniques hi hagi una resolució completa a 
nivell funcional ni radiològic (5).

EFECTIVITAT D’UN PROGRAmA DE FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA EN PACIENTS  
AmB VESSAmENT PLEURAL. CAL L’ÚS RUTINARI L’INSPIRÒmETRE D’INCENTIU? 
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monar produït pel VP. Amb l'ICI el pacient té un control 
visual del volum inspiratori que du a terme i pot incen-
tivar una tècnica inspiratòria màxima, millor que una 
tècnica inspiratòria manual dirigida. Com a desavan-
tatge, l'ús correcte d'aquests aparells requereix d’un 
temps d'aprenentatge. A més, el pacient ha de tenir una 
capacitat inspiratòria mínima (1.500 ml) per aconseguir 
un volum inspiratori màxim, poder afavorir compensa-
cions ventilatòries i vèncer la sensació de fatiga. Fins 
ara, les indicacions de l'ús de l'ICI estan validades per a 
la millora del drenatge bronquial i la prevenció de ate-
lèctasi postoperatòria (8).

Valenza et al (9) realitza l'únic estudi aleatoritzat fins al 
moment tot comparant dos grups: un grup control amb 
tractament mèdic i un altre grup sota tractament de 
fisioteràpia respiratòria. El grup seleccionat estava in-
tegrat per tots els pacients amb vessament pleural, fos 
quina fos la seva etiologia, un factor que podria repre-
sentar un biaix important. Creiem que són necessaris 
més estudis i amb un grup de pacients més seleccionat 
per tal de demostrar l’eficàcia (9) i el benefici del trac-
tament de FR en pacients amb patologia pleural, tot i 
que es tracta d'un tractament de rutina en la pràctica 
clínica habitual. Només hem trobat alguna referència 
que esmenti, en casos d'empiema, un possible benefici  

(10), sempre que el tractament s'iniciï de manera pre-
coç  (11). També s'ha descrit que la FR redueix el temps 
de drenatge toràcic en els casos d’hemotòrax (12).

L'objectiu del present treball va ser avaluar l'efecte 
d'un programa de FR precoç i dirigit a reduir el fibro-
tòrax residual en pacients amb VP, alhora que analit-
zar el benefici addicional que aporta l’inspiròmetre 
d'incentiu en el maneig d'aquests pacients.

MÈTODE

Població

Es van incloure tots els pacients que, durant el període 
de març de 1999 a agost de 2008, van ingressar amb 
diagnòstic de vessament pleural d'etiologia infecciosa o 
hemotòrax a la nostra Unitat de Pneumologia i que pre-
sentaven alteració ventilatòria restrictiva secundària 
(FVC <70% del valor de referència) i/o persistia altera-
ció radiològica en el moment de l'alta hospitalària. Tots 
els pacients van accedir a participar en l'estudi.

Es van excloure: pacients poc col·laboradors, pacients 
diagnosticats d’MPOC amb trastorn ventilatori moderat o 
sever (Volum Respiratori Forçat en el primer segon (FEV1) 
<65%), pacients amb una altra causa de trastorn venti-
latori restrictiu: com a exemple, obesitat (IMC> 35 kg/
m2), patologia de caixa toràcica, malaltia neuromuscular 
o reumatològica, pacients amb dificultats de desplaça-
ment i pacients amb comorbiditat greu (per exemple: 
insuficiència cardíaca, neoplàsia amb mal pronòstic, etc.

Disseny de l'estudi

Estudi retrospectiu on s'analitza l'efecte de la FR: amb  
un grup de pacients (grup I) es van practicar tècni-
ques ventilatòries convencionals. Posteriorment, en un 
subgrup de pacients (grup II) es van realitzar, a més, 
les mateixes tècniques ventilatòries amb el suport de 
l'inspiròmetre d'incentiu.

Mètode

Després del diagnòstic de VP, i un cop iniciat el tracta-
ment mèdic adequat, la valoració i tractament va cor–
respondre al fisioterapeuta respiratori (estat general 
del pacient, símptomes, auscultació respiratòria i tèc-
niques ventilatòries dirigides) durant l'ingrés. El trac-
tament al llarg de l'ingrés de FR va incloure sessions 
de 20 minuts al dia, que consistien en: 1) tècniques de 
drenatge de secrecions: en pacients amb clínica de 
tos humida i expectoració es van practicar tècniques 
d’expectoració dirigida i drenatge autogen; 2) canvis 
posturals: cada hora i per evitar l'estacionament del 
líquid a les zones de declivi, el pacient es col·loca en 
decúbit lateral, el costat oposat al vessament pleural 
(igual en rotació posterior de tronc-igual en rotació an-
terior de tronc), i en decúbit supí incorporat, sempre 
supervisant la instal·lació correcta del raquis i de les 
cintures escapulars: 3) mobilitzacions passives globals 
del tòrax, estiraments musculars del raquis cervical i 
la cintura escapular. Estirament muscular analític del 
gran dorsal del mateix costat afectat. Previ a l'alta hos-
pitalària es va dur a terme una espirometria simple 
amb un equip JAEGER (Viasys; Höchberg, Germany), 
tot valorant el FEV1, FVC, FEV1/FVC en valor absolut i 
percentatge del valor de referència de SEPAR (13), i una 
radiografia simple de tòrax posteroanterior i lateral.

Durant l'ingrés hospitalari dels pacients es van dur a ter-
me sessions de 20 minuts per dia, aconse llant fer els exer-
cicis totes les hores (respectant les hores de menjar i son).

Al cap d’una setmana de l'alta hospitalària, van acudir a 
les consultes externes de pneumologia per continuar el 
tractament de FR de forma ambulatòria. El tractament 
va incloure: 1) Tècniques de drenatge de secrecions. 2) 
Tècniques d'expansió toracoabdominal: realitzem ex-
pansions simètriques i asimètriques (al costat afecte) 
del tòrax en temps inspiratori, realitzant una apnea ins-
piratòria. Mobilització de la hemicúpula diafragmàtica 
afecta en posició inspiratòria de l’hemidiafragma afecte 
(quadrupèdia, assegut, decúbit contralateral o decúbit 
supí incorporat), realitzant una respiració abdomino-
diafragmàtica (Fig. 1). Mobilització de la hemicúpula 
diafragmàtica afecta contra resistència manual: posició 
inicial del diafragma en posició expiratòria (decúbit supí, 
decúbit lateral ipsilateral. Realitzant una respiració ab-
dominodiafragmàtica. Expansió costal inferior: expansió 
localitzada de l'hemotòrax afecte en temps inspiratori 
amb apnea al final de la inspiració. També associat a una 

EFECTIVITAT D’UN PROGRAmA DE FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA EN PACIENTS  
AmB VESSAmENT PLEURAL. CAL L’ÚS RUTINARI L’INSPIRÒmETRE D’INCENTIU?
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inclinació de tronc (còncau en el mateix costat afecte). Es 
realitza amb posicions de decúbit supí i en decúbit con-
tralateral (igual més rotació anterior de tronc-igual més 
rotació posterior de tronc; (Fig. 2). Exercicis específics 
per lluitar contra les adherències pleurals: el pacient 
realitza una inspiració màxima, tanca la glotis: es pot 
realitzar una inspiració costal localitzada o una expira-
ció costal associada a un inflament de l'abdomen, tenint 
la glotis sempre tancada. Reeducació del raquis i de les 
cintures escapulars: en bipedestació, en posició lateral 
a les espatlleres, al costat sa més pròxim. Realitzar una 
inclinació de tronc i elevar la mà del mateix costat afecte 
fins agafar l'espatllera. Al grup II, a més, es va fer servir 
l’inspiròmetre d'incentiu de volum AirLife® CareFusion 
(Yorba Linda, CA 92.887 USA), que són aparells d'ús indi-
vidual. El pacient va aprendre a utilitzar l'aparell amb el 
fisioterapeuta. El flux d'aire s'indica per una petita bola. 
Un èmbol que puja durant la inspiració indica el volum 
inspirat. Van realitzar sèries de 5 a 10 inspiracions de 
gran volum mantenint la bola petita a la zona mitjana 
del dibuix. Per no fatigar el pacient és important realit-
zar una espiració lenta i allargada i després col·locar el 
filtre per realitzar la inspiració demanada. El fisiotera-
peuta controla i avalua la capacitat de treball del pacient 
i la progressió. Es va realitzar en posició d’assegut, amb 
expansions toràciques asimètriques de la base afecta. 
Després, expansions toràciques asimètriques en decúbit 
contralateral en el costal inferior (Fig. 3).

Els pacients ambulatoris realitzaven sessions indi-
vidualitzades amb el fisioterapeuta de 30 minuts/3 
dies per setmana, al llarg del primer mes. A més, es 
va aconsellar la realització de cinc tipus d'exercicis al 
domicili: 10 respiracions per exercici/4 vegades al dia, 
tots els dies. Es va aconsellar evitar el repòs i mante-
nir una activitat física regular (ex. caminar). En el se-
gon mes del tractament, 2 sessions de 30 minuts per 
setmana amb el fisioterapeuta; al domicili, la mateixa 
pauta, i a partir del tercer mes una sessió per setmana 
fins a la resolució de les adherències. Es va aconsellar 

iniciar un esport: natació, bicicleta. La durada total del 
programa va ser de 2- 6 mesos.

El pacient va ser visitat pel pneumòleg al final del pro-
grama de FR: es va repetir l'espirometria i es va analit-
zar l'evolució radiològica. Es va interpretar la presència 
de seqüeles radiològiques per a la combinació de signes 
com la pèrdua de volum, pinçament costodiafragmàtic, 
elevació de l'hemidiafragma afecte. Es van considerar 
quatre tipus de canvis radiològics possibles: a) empitjo-
rament, b) sense canvis, c) millora parcial i d) resolució 
completa, respecte al control radiològic inicial.

Anàlisi estadística

Inicialment, es va dur a terme una anàlisi descriptiva 
de les variables recollides, tot calculant la mitjana (x) 
i desviació estàndard (ST) per a les variables quantita-
tives. Les variables categòriques es van expressar en 
nombre i percentatge de casos. L'anàlisi comparativa 
dels valors de funció pulmonar abans i després del pro-
grama de FR es va realitzar amb la prova t-student per 

Figura 1

Expansió diafragmàtica simètrica en posició inspiratòria. Pacient incorporat.

Figura 2

Expansió costal inferior afecte en decúbit contralateral, en rotació posterior.

Figura 3

Expansió costal inferior en decúbit contralateral amb elevació del braç i 
ús de l’inspiròmetre d’incentiu.
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a les dades aparellades. Es va utilitzar la prova de khi 
quadrat per analitzar els canvis radiològics. Les varia-
bles estudiades han estat analitzades amb el programa 
estadístic Statistical Package for Social Sciences, SPSS 
Inc vertion 10.0 (Chicago, Illinois, USA). Es va conside-
rar significativa una p <0.05.

RESULTATS

S’hi van incloure un total de 33 pacients: 28 homes i 5 
dones amb una edat mitjana de 47 ± 17 anys i un IMC de 
25.9 kg/m2. En el moment de la inclusió en l'estudi, els 
pacients presentaven una lleugera alteració ventilatòria 
no obstructiva amb un FVC mitjà de 64 ± 10%, FEV1 de 66 
± 13%. Cap pacient no va ser exclòs. Tots els pacients 
van presentar, en el moment de l'alta hospitalària, una 
radiografia de tòrax alterada. El líquid pleural va ser 
purulent en 14 pacients (42%), va mostrar característi-
ques d'exsudat en 12 (36%) i va ser macroscòpicament 
hemàtic en 5 (15%). En 2 pacients no es va aconseguir 
extreure líquid pleural, tot i la realització de diverses 
toracocentesis. El nivell de proteïnes en líquid pleural 
va ser de 5 ± 0.8 gr/dl i de LDH de 3176 ± 5251 U/l. En 
disset pacients (52%) es va diagnosticar pleuritis parap-
neumònica, 9 (27%) de pleuritis tuberculosa i els 7 res-
tants (21%) el VP va ser conseqüència d'un traumatisme 
toràcic. L’hemitòrax més afectat va ser l'esquerre (19 
pacients). Han precisat col·locació de drenatge pleural 
13 pacients (39%). En 9 d'aquests pacients es va realit-
zar fibrinòlisi intrapleural amb estreptocinasa.

A més, en van practicar una mitjana de 21 sessions (6 
a 60) de FR i el programa va tenir una durada d’entre 2 
i 24 setmanes. Han precisat tècniques de drenatge de 
secrecions 12 pacients (36%).

En la valoració de la funció pulmonar, després del pro-
grama de fisioteràpia respiratòria, observem un incre-
ment mitjà en la FVC de 749 ± 442 ml (Taula 1). Tots els 
pacients van mostrar millora radiològica: en 18 casos 
(54.5%) resolució completa i en 15 (45.5%) parcial, tot 
persistint mínimes seqüeles pleurals (Fig. 4 i Fig. 5). 
Cap pacient va precisar de decorticació quirúrgica. 

Taula 1

Valors de paràmetres de funció respiratòria a l’inici i final del programa 
de fisioteràpia respiratòria. 

Inicial  Final

FVC (ml) 2987,5 ± 745,8 3717,22 ± 888,2 

FVC (% val. ref) 64 ± 10,5 79,5 ± 9,6

FEV1 (ml) 2310,8 ± 768,7 2879,6 ± 798,46

FEV1 (% val. ref) 66 ± 12,79 80,3 ± 13,3

Es realitza una anàlisi comparativa dels valors de funció pulmonar 
abans i després del programa de fisioteràpia respiratòria. Es va practi-
car amb la prova t-Student per a les dades reunides.

FVC: Capacitat Vital Forçada.

FEV1: Volum Respiratori Forçat en el primer segon.

En el cas dels 16 pacients en els quals es va utilitzar 
l'ICI (grup II), no observem diferències estadísticament 
significatives en els valors finals de funció pulmonar 
respecte del grup de pacients que només van rebre FR 
(grup I) (Taula 2). L'ús d'ICI tampoc va millorar les se-
qüeles radiològiques després del tractament. El 41% 
dels pacients en els quals es va usar l'ICI van presentar 
resolució completa en la radiografia de tòrax davant el 
59% del grup I; la millora radiològica parcial va ser del 

Figura 4

Distribució percentual dels pacients que mostren una 
millora radiològica.

Figura 5

Un exemple de mínimes seqüeles pleurals: mateix pacient a l’inici i final 
del programa de fisioteràpia respiratò ria.

Millora parcial

45,5%

Resolució completa

54,5%
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47% i 53%, respectivament (p 0.517) (Fig. 6). En relació 
a la durada i nombre de sessions del programa de fisio-
teràpia respiratòria no hi va haver canvis significatius 
entre els dos grups. El grup I va realitzar una mitjana 
de 20,74 ± 14 sessions, amb una mitjana de 10 ± 6,62 
setmanes. El grup II va fer una mitjana de 21,36 ± 13,26 
sessions a 11,4 ± 5,18 setmanes.

DISCUSSIÓ

Aquest estudi demostra el benefici d'un programa de 
FR iniciat de forma precoç i dirigit al maneig de pacients 
amb vessament pleural en termes de funció pulmonar 
i control radiològic. Així mateix, la inspirometria incen-
tivada no aporta un benefici significatiu en la resolució 
de les seqüeles, pel que fa al tractament de fisioteràpia. 

La FR té un paper fonamental, dins de la patologia 
pleural, en la lluita contra el fibrotòrax residual (14). 
Contribueix a la reabsorció del VP, alhora que prevé les 
adherències fibroses. Fins i tot el seu ús precoç, intensiu 
i dirigit a l'àrea afecta pot revertir un fibrotòrax instaurat  

(15). D’acord amb la nostra experiència, els hemotòra-
xs i els VP de causa infecciosa presenten freqüentment 
fibrotòrax residuals, que són causa d'alteracions radio-
lògiques i de trastorns ventilatoris restrictius. Tal com 
es desprèn d'aquest treball, i pel que fa al nostre grup 
de pacients, es va aconseguir normalitzar les proves de 
funció respiratòries, fins i tot, en els casos més severs, 
que en altres temps s'havien considerat tributaris de 
decorticació pleural (16). L'ús de la FR ha estat àmplia-
ment estudiat en la patologia pulmonar obstructiva crò-
nica (MPOC). Els seus beneficis han estat validats en la 
inclusió en les guies de maneig clínic de l’MPOC (17). El 
resultat d'aquest estudi suposa un important avenç en 
el maneig d'aquests pacients, atès que es demostra que 

hi ha un tractament conservador que evitaria la neces-
sitat de tractaments més agressius com són la cirurgia 
o, fins i tot, l'ús de fibrinolítics (18,19).

A la literatura, la inspirometria incentivada és descrita 
com una teràpia per ajudar al drenatge de secrecions 
i prevenció d’atelèctasi en pacients postoperats. Ove-
rend et al (20) han demostrat, respecte al seguiment en 
pacients postoperats de cirurgia abdominal alta, que 
l'ús d'aquesta tècnica no presenta prou evidència com 
per disminuir la incidència de complicacions pulmo-
nars. Per Agostini et al (21), la inspirometria incentivada 
no aporta res sobre la FR per si sola en pacients posto-
perats de cirurgia toràcica. Pasquina et al (22), en una 

Taula 2

Valors de paràmetres de funció respiratòria a l’inici i final del programa de fisioteràpia respiratòria, comparant els dos subgrups. 

Grup II (n=14) Grup I (n=19)

Inicial Final Inicial Final p

FVC (ml) 2784,6 3660,7 3126,3 3755,84 NS

FVC (% val. ref) 61,4 78 65,8 80,4 NS

FEV1 (ml) 1948,9 2648,4 2558,4 3046,6 NS

FEV1 (% val. ref) 60,3 76,1 69,9 83,2 NS

Es realitza una anàlisi comparativa dels valors de funció pulmonar abans i després del programa de fisioteràpia respiratòria. Es va practicar amb 
la prova t-Student per a les dades reunides.

Grup I: grup de pacients que realitza les tècniques d’expansió toracoabdominals.
Grup II: grup de pacients amb els quals es va usar l’inspiròmetre d’incentiu.
FVC: capacitat vital forçada.
FEV1: volum espiratori forçat en el primer segon.
NS: no significatiu.

Figura 6

Distribució percentual dels pacients que mostren una millora radiològica 
entre els dos grups.

Grup I
59%

Grup I
53%

Grup II
41%

Grup II
47%

Recuperació 
radiològica total

Recuperació  
radiològica parcial

P* 0.517
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revisió sistemàtica, conclouen que el paper de la FR 
preveu complicacions pulmonars després de la cirurgia 
cardíaca, mentre que l'ús d’ICI no aporta cap benefici i 
comporta un major cost en temps i diners addicionals 
per al fisioterapeuta. Malgrat l’hipotètic benefici de l'ICI 
en el tractament dels trastorns restrictius, en el nostre 
estudi i per al maneig de les seqüeles pleurals del VP, 
l’ICI no aporta un benefici significatiu a la FR, amb la 
qual cosa creiem que no s'hauria de generalitzar el seu 
ús i que caldria limitar la seva indicació, únicament, a 
casos individuals. Atesa l'alta prevalença de la patolo-
gia pleural i de les seves implicacions, tant clíniques 
com pel que fa al consum de recursos econòmics i sa-
nitaris cada vegada més limitats, i tot valorant el fet que 
cap dels nostres pacients precisés decorticació quirúr-
gica, considerem que la FR s'hauria d'incloure en les 
normatives de tractament de la patologia pleural (2).

Som conscients que la principal limitació de l'estudi és 
l'absència d'un grup control; en l'actualitat hi ha un es-
tudi (9), tot i que amb una mostra molt heterogènia. Per 
pal·liar aquesta limitació només se'ns ocorre la possi-
ble comparació amb sèries històriques o amb dades de 
la literatura pel que fa a la persistència de seqüeles que 
hagin motivat un tractament quirúrgic (18).

Altres tècniques d'imatge com l'ecografia o la tomogra-
fia axial computada toràcica, s'empren rutinàriament 
en patologia pleural i són de gran utilitat en el segui-
ment evolutiu de determinats pacients. Tanmateix, la 
radiografia toràcica simple posteroanterior i de perfil 
és una tècnica totalment estandarditzada i d'ús univer-
sal en la pràctica clínica que és motiu d'aquest estudi; 
a més, té poca variabilitat interobservadora i minimitza 
les despeses derivades d'altres tècniques d'imatge.

Finalment, els valors de l'espirometria simple poden 
ser d'una magnitud en què la significació estadística no 
sigui paral·lela a una significació clínica, però atenent a 
les millores obtingudes no considerem que sigui el cas 
del nostre estudi (Taula 1).

En conclusió: els pacients amb VP infecciosos o hemo-
tòrax inclosos en un programa intensiu precoç de FR, 
presenten una millora significativa de la funció respi-
ratòria i de les alteracions radiològiques pel que fa a 
l'afectació radiològica i funcional que persistia en el 
moment de l'alta hospitalària. D'altra banda, l’ICI no 
aporta un benefici significatiu com un tractament de 
suport a la fisioteràpia respiratòria dins el maneig del 
vessament pleural.
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RESUM

Introducció. La lumbàlgia és freqüent entre les dones 
que han rebut anestèsia peridural durant el part. És 
instantània, restringeix la funció del raquis lumbar i en 
redueix les amplituds. El tractament és farmacològic, 
amb fisioteràpia o manual.

Mètodes. Han participat en l’estudi, de quatre setmanes 
de durada, vint dones primípares que patien lumbàlgia 
d’edat mitjana de 31.5 ± 3.35 anys que havien tingut 
parts vaginals i havien rebut una anestèsia peridural. 
Un grup (n = 10) va rebre una sessió per setmana (1 s/s) 
de fasciteràpia i l’altre grup (n = 10), dues per setmana 
(2 s/s) de fisioteràpia (massatge, infrarojos, ultrasons, 
electroteràpia).

Resultats. Tots dos grups han tingut una millora com-
parable en les seves variables (llevat del test d’Slump). 
S’ha observat un avantatge a favor del tractament ma-
nual, en obtenir-se els mateixos efectes en quatre set-
manes per mitjà d’un tractament de quatre sessions en 
lloc de vuit.

Conclusió. S’ha constatat una diferència vinculada a la 
utilització dels dos tractaments. Els resultats observats 
ens animen a continuar endavant per comprendre mi-
llor els fenòmens neurofisiològics associats.

Nivell d’evidència. - III.

ABSTRACT

Introduction. Low back pain is common in women who 
have undergone epidural anesthesia during childbirth. 
It is instant, limited functionality of the lumbar spine 
and reduced amplitudes. The treatment is medical, phy-
sical agents or manual.

Methods. Twenty primiparas with low back pain, who 
had an average age of 31.5 ± 3.35 years, who had gi-
ven vaginal birth delivery and had epidural anesthesia, 
participated in our experiments over a period of 4 wee-
ks. A group of 10 women has receaved treatment under 
the terms of manual treatment (1 s/s) while the second 
group received physical agents treatment (2 m/s). 

Results. Both groups had comparable improvement of 
their variables (except for the Slump test). An advantage 
in favor of manual treatment was noted with obtaining 
the same effect in 4 weeks by treatment of four sessions 
instead of eight.

Conclusion. We found a difference due to the use of 
both treatments. The observed results encourage us 
to continue to better understand the associated phe-
nomena with neurophysiology. 

Level of evidence. - III.
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INTRODUCCIÓ

Entre el període d’embaràs i el del postpart, la dona pas-
sa per diferents adaptacions anatomofisiològiques. La 
lumbàlgia, una de les patologies que poden aparèixer, 
sorgeix durant els darrers mesos de l’embaràs i desapa-
reix durant les primeres setmanes després del part. Es 
tradueix en una sobrecàrrega del raquis lumbar seguida 
de debilitat dels músculs abdominals i dorsals encarre-
gats d’assegurar l’equilibri del tronc i alhora d’alleujar 
les tensions sobre les articulacions intervertebrals (1).

Diversos autors han assenyalat que aquests dolors lum-
bars del postpart són freqüents (2) i que poden produir-
se a causa de diversos factors, com l’augment de pes 
durant l’embaràs (3, 4), el nombre de parts anteriors 
(4, 5), el pes del fetus, l’embaràs a una edat avançada 
(3, 6), la presència de dolor lumbar baix abans o durant 
l’embaràs (5) i l’analgèsia peridural (7), i alguns autors 
han esmentat fins i tot l’origen postural, l'augment del 
bloc motriu que es produeix durant el part després de 
l’administració de fàrmacs, o el contacte amb el pe-
riosti. Breen et al, Mac Arthur et al (3, 8) anuncien que 
l’analgèsia per via peridural pot ser un factor d’augment 
de la taxa de raquiàlgies. Aquests dolors podrien ser 
deguts a una reacció inflamatòria de la duramàter des-
prés de la inserció del catèter o la xeringa en l’espai 
peridural. Aquest dolor pot comportar una reducció de 
l’activitat de la nova mare, una limitació dolorosa del joc 
articular del raquis lumbar i una funció alterada.

En realitat, l’anestèsia peridural està indicada per a les 
dones amb risc de complicacions durant el part. És un 
mètode que s’ha demostrat eficaç per a la disminució 
dels dolors durant el part (9). El 60% de les dones dels 
Estats Units, el 48% a França i el 24% a Gran Bretanya 
reben anestèsia peridural en els parts (10), però aquest 
mètode podria ser l’origen de diversos efectes secun-
daris que podrien afectar tant la mare com el nadó. 
Howell et al (11) ha evocat una relació causa-efecte en-
tre aquesta tècnica i la recrudescència de les lumbàl-
gies en el postpart.

Diversos estudis han estudiat la relació entre dolor 
lumbar i anestèsia peridural obstètrica. Estudis re-
trospectius (1, 11-13) han mostrat una associació entre 
l’anestèsia i els dolors lumbars que podria ser deguda 
als hematomes intramusculars o als nociceptors es-
pecífics del periosti, que podrien activar-se per petits 
hematomes formats després de la inserció de l’agulla 
epidural (2). Aquestes constatacions podrien explicar el 
fet que el dolor aparegui després del treball de part. Per 
contra, els estudis prospectius (1, 8, 14, 15) no han mos-
trat cap augment del risc de lumbàlgia aguda després 
de la utilització de l’anestèsia peridural.

Per tal de vèncer aquest dolor, que pot afectar la seva 
vida, la nova mare podria rebre un tractament fisiote-
rapèutic o manual reconegut pels seus efectes analgè-
sics. Aquests tractaments ofereixen un avantatge, vista 
la seva innocuïtat durant l’alletament. De fet, les subs-
tàncies químiques presents en els medicaments poden 
transmetre’s a l’infant a través de la llet materna, la qual 
cosa podria ser nociva per a la seva salut. L'apreciació 
del risc per al nounat ha de considerar els perills vin-
culats amb la seva exposició, amb les substàncies quí-
miques, i els avantatges que els aporta l’alletament 
matern, d’aquí l’interès a recórrer al tractament per 
mitjans fisioterapèutics o manuals. La gestió del risc ha 
d’aconseguir que aquesta exposició voluntària a subs-
tàncies químiques sigui la més baixa possible (16).

Tenint en compte la freqüència d’ús de l’analgèsia pe-
ridural en els parts i vist l’augment de les lumbàlgies 
en el postpart, vàrem voler avaluar l’impacte de dos ti-
pus de tractaments diferents, la fisioteràpia i la teràpia 
manual, en un estudi prospectiu per tal d’obtenir una 
millor adaptació del tractament de cara a la lumbàlgia 
del postpart.

Taula 1

Característiques específiques mitjanes dels dos grups.

Grup fisioteràpia Grup teràpia manual

Mitjana Desv. est. Mitjana Desv. est.

Edat (anys) 30,90 2,378 32,10 4,149

Pes de l’infant (g) 3345,00 423,904 3185,00 589,279

Nombre de fills 1,30 0,483 1,70 0,675

Nombre de peridurals ja rebudes 1,30 0,483 1,30 0,483

Augment de pes durant aquest període (kg) 15,20 2,251 15,50 4,403

Data d’aparició dels dolors lumbars (mes) 4,10 1,370 5,50 2,953
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La fisioteràpia, així com la teràpia manual, són alguns 
dels mètodes preferits per al tractament d’aquest tipus 
de patologies. Poden actuar sobre les nostres variables 
(dolor espontani, amplitud articular indolora, funció). 
La fisioteràpia podria atenuar el dolor, relaxant la mus-
culatura i, per tant, millorant la funció. La teràpia ma-
nual actuaria sobretot en el sistema fascial.

POBLACIÓ I MÈTODE

Població

Han participat en el nostre estudi vint dones que ha-
vien rebut anestèsia peridural i patien dolor lumbar 40 
dies després del part. Aquesta mostra s’ha subdividit 
a l’atzar en dos grups: grup experimental (tractat amb 
teràpia manual) i grup comparatiu (tractat amb fisio-
teràpia). Les característiques específiques mitjanes 
dels dos grups es presenten a la Taula 1. Aquestes da-
des mostren que totes dues poblacions eren compara-
bles en els diferents paràmetres.

Hem inclòs en l’estudi dones amb edats compreses 
entre 25 i 40 anys que havien rebut anestèsia peridural 
obstètrica durant el part i que presentaven dolors lum-
bars 40 dies després del part, que podien cursar amb 
mals de cap, sense cap complicació durant l’embaràs.

No hem inclòs en l’estudi dones mares de bessons, amb 
antecedents quirúrgics i/o de traumatismes a nivell de 
la columna lumbar, que haguessin patit dolor lumbar 
durant més d’un mes abans o després de l’embaràs, 
que haguessin tingut signes neurològics d’origen lum-
bar (formigueigs, debilitat muscular, signes de Lasègue 
i/o de Léri positiu).

Protocol d’avaluació

Totes les dones han estat avaluades tres vegades al 
llarg de l’estudi: abans de començar les sessions, des-
prés de dues setmanes de tractament i al final de les 
sessions. Les variables avaluades han estat:

• el dolor,
• l’estat funcional i
• l’amplitud dels moviments del raquis lumbar

L’avaluació del dolor s’ha dut a terme per mitjà de 
l’Escala Visual Analògica (EVA) i el Short Form Mc Gill 
pain questionnaire (17). L’estat funcional s’ha avaluat 
utilitzant l’Oswerty low back pain disability questionnaire 
(18) i el test d’Slump en set etapes (19-21). L’amplitud 
dels moviments del raquis lumbar, en flexió, s’ha mesu-
rat amb el test de Schöber (22).

Els indicadors de les diferents escales són:

• EVA (1-10): la disminució del dolor correspon a la 
disminució del valor de puntuació;

• Short Form Mc Gill pain questionnaire: es puntua en 
una escala de 0 a 45. Entre 0 i 15 s’observa un do-

lor lleuger; entre 15 i 30, s’observa un dolor mo-
derat i entre 30 i 45, un dolor sever. La disminució 
de la intensitat del dolor es tradueix en la dismi-
nució del valor de puntuació.

• Oswerty low back pain disability questionnaire: la 
millora funcional es tradueix en una reducció de 
la puntuació.

• Test de Schöber: la flexió lumbar augmenta la dis-
tància mesurada entre L1 i S1, que normalment 
és de 5 cm. Un increment de la mesura en flexió 
implica una major llibertat de moviments, mentre 
que una reducció o un estancament de la mesura 
en flexió indica una reducció de la mobilitat de la 
regió lumbar.

• Test d’Slump: les diferents etapes d’aquest test es 
registren entre 0 i 7. La millora d’aquest test es pro-
dueix quan les pacients pugen en l’escala de pun-
tuació, la qual cosa reflecteix l’augment dels graus 
de treball d’estirament del sistema neuromeningi.

Protocol experimental de tractament

El grup experimental va rebre un tractament de quatre 
sessions de teràpia manual a raó d’un cop per setmana 
durant quatre setmanes amb l’objectiu d’autoregular els 
diferents sistemes del cos. Les tècniques de fasciteràpia 
(23) consisteixen a excitar la fàscia de l’esternocleidooc-
cipitomastoide, seguida de l’espai visceral del coll, des-
prés el primer diafragma (regió cervical) (Fig. 1), el segon 
diafragma (a nivell del plexe solar) (Fig. 2) i el tercer dia-
fragma (a nivell de la pelvis) (Fig. 3), i finalment la fàscia 
a nivell de la duramàter. Per acabar la sessió, s’aplica el 
tractament neuromeningi utilitzant el concepte del test 
d’Slump en la mobilització del sistema nerviós.

Protocol comparatiu de tractament

El grup de control va rebre vuit sessions de tractament 
fisioterapèutic (dues sessions per setmana durant qua-
tre setmanes), que s’han desenvolupat començant amb 

Figura 1

Fàscia del primer diafragma.
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Figura 3

Fàscia del tercer diafragma.

Figura 2

Fàscia del segon diafragma.

Figura 4

Avaluació mitjana, en els tres moments de la prova, del dolor en les 
pacients dels dos grups segons l’Escala Analògica Visual.

una aplicació de termoteràpia (24) a nivell de la colum-
na lumbar durant cinc minuts, seguida d’un massatge 
(25) a nivell d’aquesta regió durant dotze minuts. A con-
tinuació, s’ha aplicat un corrent antiàlgic de tipus TENS 
a nivell de la regió (26, 17) (freqüència: 4 Hz; durada 
d’impuls: 1-3 ms; durada: 20 minuts) i s’ha acabat el 
tractament amb ultrasons continus (23) a nivell de la 
regió dorsal baixa i glutis alts (freqüència: 1 MHz; inten-
sitat: 1,2 W/cm2; durada: 7 minuts). 

Proves estadístiques utilitzades

La prova d’Student s’ha realitzat un cop verificada la igual-
tat de les variàncies amb el test de Levene i la normalitat 
de les distribucions amb el test de Kolmogorov Smirnov, 
per tal d’estudiar l’evolució de la puntuació mitjana EVA, 
de la puntuació mitjana del Short Form Mc Gill pain ques-
tionnaire, del percentatge mitjà de l’Oswerty low back pain 
disability questionnaire, del nombre mitjà d’etapes segons 
el test d’Slump al llarg del temps i de l’evolució de la mo-
bilitat en flexió del raquis lumbar al llarg del temps en 
funció de les sessions de fisioteràpia i de teràpia manual. 
El llindar de significació utilitzat és p ≤ 0,05.

RESULTATS

Dolor

Segons l’Escala Visual Analògica

En el grup experimental (teràpia manual), el dolor ha 
passat de 5,4 ± 1,6 en pretest a 4,7 ± 1,7 en intertest i a 
3,9 ± 1,8 en posttest (Fig. 4).

La disminució mitjana és de 1,48 ± 0,59 i és estadís-
ticament significativa entre el pretest i el posttest  
(p < 0,0001). En el grup comparatiu (fisioteràpia), el do-
lor ha passat de 5,4 ± 1,8 en pretest a 4,7 ± 1,8 en inter-
test i a 4,1 ± 1,7 en posttest. La disminució mit jana és de  
1,25 ± 0,55 i és estadísticament significativa entre el pretest 
i el posttest (p < 0,0001). La disminució mitjana del do lor 
en les dues formes de tractament és comparable (p = 0,83).

Evolució del dolor segons EVA
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En el grup experimental (teràpia manual), el dolor ha 
passat de 19,7 ± 6,6 en pretest a 17,6 ± 6,9 en intertest 
i a 13,7 ± 5,6 en posttest (Fig. 5). La disminució mitjana 
és de 6 ± 2,17 i és estadísticament significativa entre el 
pretest i el posttest (p < 0,001). En el grup comparatiu 
(fisioteràpia), el dolor ha passat de 21 ± 8 en pretest a 
17,2 ± 7,2 en intertest i a 14,2 ± 6,5 en posttest. La dis-
minució mitjana és de 6,8 ± 3,56 i és estadísticament 
significativa entre el pretest i el posttest (p < 0,001). 
La disminució mitjana del dolor en les dues formes de 
tractament és comparable (p = 0,85)
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Estat funcional

L’Oswerty low back pain disability questionnaire

En el grup experimental (teràpia manual), la impotència 
funcional ha passat de 36,2 ± 9 en pretest a 30,4 ± 8,9 en 
intertest i a 23,8 ± 7,9 en posttest (Fig. 6). La disminució 
mitjana és de 12,37 ± 4,83 i és estadísticament signi-
ficativa entre el pretest i el posttest (p < 0,0001). En el 
grup comparatiu (fisioteràpia), la impotència funcional 
ha passat de 33,3 ± 10,2 en pretest a 27,5 ± 9,4 en inter-
test i a 22,8 ± 9,7 en posttest. La disminució mitjana és 
de 10,49 ± 4,8 i és estadísticament significativa entre el 
pretest i el posttest (p < 0,0001). 

El test d’Slump en set etapes

En el grup experimental (teràpia manual), l’avaluació 
del test d’Slump ha passat de 5,9 ± 0,8 en pretest a 
6,2 ± 0,9 en intertest i a 6,6 ± 0,5 en posttest (Fig. 7). 
L’augment mitjà entre el pretest i l’intertest és esta-
dísticament significatiu (p = 0,037) i entre l’intertest i el 
posttest també ho és (p = 0,025). L’augment mitjà és de 
0,7 ± 0,48 entre el pretest i el posttest i és estadística-
ment significatiu (p = 0,0001).

En el grup comparatiu (fisioteràpia), l’avaluació del test 
d’Slump ha passat de 6 ± 0,7 en pretest a 6 ± 0,7 en 
intertest i a 6,1 ± 0,7 en posttest. L’augment mitjà en-
tre el pretest i l’intertest no és significatiu (p = 1,000) i 
el que es produeix entre l’intertest i el posttest tampoc  
(p = 1,000). L’augment mitjà entre el pretest i el posttest 
és de 0,1 ± 0,32 i no és significatiu (p = 1,000). 

Figura 5

Avaluació mitjana, en els tres moments del test, del dolor en les pa-
cients dels dos grups segons el Mc Gill pain questionnaire.

Figura 6

Avaluació mitjana, en els tres moments del test, de l’estat funcional en 
les pacients dels dos grups segons l’Oswerty low back pain questionnaire.

Amplitud dels moviments del raquis lumbar

El test de Schöber

En el grup experimental (teràpia manual), la flexió ha 
passat de 3,3 ± 0,6 cm en pretest a 3,3 ± 0,6 cm en in-
tertest i a 3,6 ± 0,5 cm en posttest (Fig. 8). L’augment 
mitjà és de 0,3 ± 0,35 cm i és estadísticament signifi-
catiu entre el pretest i el posttest (p = 0,018). En el grup 
comparatiu (fisioteràpia), l’amplitud articular ha passat 
de 3,2 ± 0,7 cm en pretest a 3,3 ± 0,5 cm en intertest i a  
3,7 ± 0,5 cm en posttest. L’augment mitjà és de  
0,55 ± 0,28 cm i és estadísticament significatiu entre el pre-
test i el posttest (p < 0,0001). L’augment mitjà de la flexió del 
raquis lumbar en els dos grups és comparable (p = 0,05).

DISCUSSIÓ

Els dolors lumbars són bastant freqüents i poden tenir 
diversos orígens: les pertorbacions discals, els pro-
blemes de les facetes articulars, de les sacroilíaques, 
fractura de la columna i de la pelvis, lesió del lligament 
interespinal i irritació dels teixits tous (28). Aquest dolor 
pot repercutir en la funció i la mobilitat articular.

Les dones embarassades presenten dolors a la regió 
lumbosacra com a conseqüència dels canvis de postura 
i del desplaçament del centre de gravetat, la qual cosa 
afecta també el sistema musculosquelètic. Les dis-
funcions òssies, de lligaments i miofascial, així com el 
dolor de la regió lumbosacra són a l’origen de tots els 
dolors vertebrals (29).

Evolució del dolor segons el Short form 
 Mc Gill pain questionnaire
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No obstant, pel que fa a les participants del nostre es-
tudi que patien dolors lumbars després d’una anestè-
sia peridural obstètrica, s’han de tenir en compte les 
diferents teories que s’han elaborat sobre la inserció 
del catèter (3,8), els hematomes intramusculars o els 
nociceptors específics del periosti (2), sense passar per 
alt el tipus d’anestèsia que s’ha administrat a la mare. 
Normalment, el tractament d’aquests dolors pot tenir 
diverses possibilitats quirúrgiques, farmacològiques i 
no farmacològiques. En el nostre treball, hem recorre-
gut al tractament amb fisioteràpia i amb teràpia ma-
nual, ambdós de tipus no farmacològic.

En realitat, la fisioteràpia es recomana a les pacients 
que presenten problemes musculosquelètics, entre els 
quals hi ha la lumbàlgia, però la diversitat de les tècni-
ques aplicades i els paràmetres no han permès elabo-
rar un protocol de reeducació ben definit (30).

En el nostre treball hem aplicat un protocol que inclou 
quatre tècniques diferents: la termoteràpia, el massat-
ge, l’electroteràpia i els ultrasons.

Pel que fa a la termoteràpia, té una acció fisiològica:

• relaxant els músculs tensos i reduint així el mis-
satge del dolor;

• dilatant els vasos, la qual cosa permet una millor 
oxigenació dels teixits afectats;

• reduint les influències que comporta el missatge 
de dolor al cervell.

De fet, els receptors de la calor bloquegen els receptors 
del dolor i ajuden al canvi de les fàscies musculars.

Pel que fa al massatge, l’aplicació durant 30 minuts a 
raó de dues vegades per setmana pot ser beneficiosa 
per disminuir el dolor i reduir els símptomes de les 
lumbàlgies. Per tant, és una terapèutica que ha de-
mostrat ser eficaç en l’atenció i la reducció del dolor 
lumbar (31). Pel que fa al TENS, s’han fet diversos es-
tudis sobre el paper de l’electroteràpia en l’atenció dels 
pacients que pateixen lumbàlgies cròniques; alguns en 
presenten l’efecte beneficiós, però altres no han pogut 
establir la importància d’aquesta tècnica. En parti-
cular, han destacat l’efecte en la disminució del dolor 
en cas d’aplicació a llarga durada (1 hora per sessió). 
L’aplicació del TENS i la disminució del dolor poden ex-
plicar-se pel fet que aquest dolor neix a nivell de recep-
tors específics que estan repartits per tota la pell, els 
músculs i les vísceres. Aquests receptors transmeten 
una informació que les vies nervioses fan arribar al cer-
vell a través dels nervis perifèrics i la medul·la espinal. 
Un cop arriba al cervell, es tracta a nivell de la cons-
ciència i es converteix en una sensació molesta (32). 

La quarta tècnica de tractament són els ultrasons con-
tinus. Malgrat els diferents estudis que s’han fet, hi ha 
poques evidències pel que fa a la seva importància per 
al tractament d’aquestes pacients (33).

Quant al tractament manual, la manca de literatura no 
ens ha permès presentar una diferència entre el trac-
tament que hem aplicat nosaltres i els altres protocols.

Figura 7

Avaluació mitjana, en els tres moments del test, de l’estat del sistema 
neuromeningi en les pacients dels dos grups segons el test d’Slump.

Figura 8

Avaluació mitjana, en els tres moments del test, de l’amplitud de movi-
ment en les pacients dels dos grups segons la prova de Schöber.

Mitjana de la mobilitat de les articulacions  
lumbars segons el test de Schöber

Re
su

lta
ts

 e
n 

cm

5

4

3

2

1

0

Te
rà

pi
a  

m
an

ua
l

Te
rà

pi
a  

m
an

ua
l

Te
rà

pi
a  

m
an

ua
l

Fi
si

ot
er

àp
ia

Fi
si

ot
er

àp
ia

Fi
si

ot
er

àp
ia

Pretest Intertest Posttest

Evolució del test d’Slump

N
úm

er
o 

d’
et

ap
a

5

7

6

8

4

3

2

1

0

Te
rà

pi
a  

m
an

ua
l

Te
rà

pi
a  

m
an

ua
l

Te
rà

pi
a  

m
an

ua
l

Fi
si

ot
er

àp
ia

Fi
si

ot
er

àp
ia

Fi
si

ot
er

àp
ia

Pretest Intertest Posttest

AVALUACIÓ DELS EFECTES DE LA TERÀPIA mANUAL DELS TEIXITS TOUS EN DONES QUE PATEIXEN DOLORS LUmBARS  
DESPRÉS D’UNA ANESTÈSIA PERIDURAL OBSTÈTRICA: ESTUDI COmPARATIU ALEATORITZAT



ACTUALITZACIONS EN FISIOTERÀPIA Número XII, Any 2016
19

ACTUALITZACIONS EN FISIOTERÀPIA

Les diferents avaluacions entre les dues tècniques de 
tractament en termes de dolor, impotència funcional i 
mobilitat articular no han presentat cap diferència sig-
nificativa, si bé s’ha observat una millora en les pacients 
de tots dos grups.

Una primera constatació és que la durada del tracta-
ment juga a favor del grup experimental, doncs les pa-
cients han acudit quatre vegades a la clínica, per tant, la 
interrupció de les activitats sociolaborals és més breu.

Una altra observació és que el dolor en les dones ha 
disminuït, com a conseqüència del tractament o de 
l’efecte temps. No podem deixar d’esmentar un flac del 
nostre estudi: l’absència d’un tercer grup de control.

CONCLUSIÓ

L’objectiu d’aquest estudi és avaluar l’impacte de dos 
tipus de tractaments que permeten oferir atenció a les 
dones amb edats compreses entre 25 i 40 anys que han 
rebut anestèsia peridural obstètrica i presenten dolors 
lumbars crònics.

Els resultats han demostrat, al cap de quatre setmanes 
de tractament, un progrés significatiu en termes de do-
lor i funció en tots dos grups tractats amb teràpia ma-
nual i fisioteràpia. Així mateix, s’ha observat una millora 
pel que fa a la mobilitat del sistema neuromeningi en el 
grup tractat amb la segona teràpia manual únicament.

Segons les recomanacions internacionals de l’atenció 
postpart, el tractament s’ha de completar amb una 
atenció reeducativa global del postpart que inclogui tres 
grans àrees principals:

• perineu i esfínters,
• pelvis i raquis,
• faixa abdominal.

Per tant, les 20 dones que han participat en aquest es-
tudi han presentat millores, sense oblidar el fet que les 
participants en el grup de teràpia manual han dedicat 
quatre hores al tractament, en comparació amb les vuit 
hores del grup de control. Aquest element representa 
un guany de temps que podria ser considerable.

Seria interessant dur a terme recerques posteriors que 
incloguessin un tractament combinat amb les tècni-
ques de teràpia manual i les de fisioteràpia.

Declaració d’interessos

Els autors declaren que no tenen cap conflicte d’interes-
sos en relació amb aquest article.

ANNEX 1. TESTS APLICATS.

1. Short Form McGill pain questionnaire

És un qüestionari basat en la descripció del dolor 
per part de les participants.

Es tracta d’una sèrie de 15 situacions de dolor i 
és una forma abreujada del McGiII questionnaire 
elaborat per Melzack.

2. Oswerty low back pain disability questionnaire

És un qüestionari dividit en 10 seccions sobre el 
dolor i el seu impacte en la vida de la participant. 
Cada secció està formada per sis situacions. La 
pacient marca la secció que millor reflecteix el 
seu estat.

Aquest qüestionari és una eina de mesura en què 
la puntuació més alta reflecteix l’estat de dificul-
tat de la pacient.

3. Test d’Slump

El test d’Slump permet avaluar el sistema neural 
del cap fins als peus, per la qual cosa requereix 
vigilància tant en la realització com en la interpre-
tació. El test d’Slump és útil en les patologies de 
la medul·la espinal, els problemes dels membres 
inferiors i alguns problemes del membre superior.

S’aplica el test d’Slump en una sèrie de set eta-
pes, durant les quals s’apliquen moviments ac-
tius i passius.
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RESUM

Introducció. L’objectiu d’aquesta revisió sistemàtica de 
la literatura és extreure el nivell d’evidència de les tèc-
niques de drenatge bronquial manuals més emprades.

Mètode. La recerca bibliogràfica s’ha realitzat durant el 
període de 1995 a 2014 a partir de les bases de dades: 
Medline, PEDro, ScienceDirect, Cochrane Library, REE-
DOC i kinedoc. S’han emprat les paraules clau següents: 
“drenatge postural”, “vibracions manuals”, “percus-
sions toràciques manuals”, “tos dirigida”, “augmentació 
del flux expiratori”, “ELTGOL” i “drenatge autogen”.

Resultats. S’han trobat cinquanta-sis articles. Des-
prés de l’eliminació dels duplicats i la lectura dels tí-
tols i resums, s’han conservat 63 articles, 9 dels quals 
eren revisions sistemàtiques. Aquest treball posa en 
evidència la manca de dades científiques vàlides i les 
dificultats per determinar els nivells d’evidència de les 
tècniques de descongestió manual. Aquestes tècniques 
s’han avaluat principalment amb pacients portadors de 
patologies secretores (com ara mucoviscidosi, DDB o 
BPCO). Permet també mostrar els límits dels criteris 
d’avaluació amb què es mesura la presència de con-
gestió i, per tant, l’eficàcia de la descongestió.

PARAULES CLAU: Drenatge bronquial. 
Fisioteràpia manual. Pneumologia.

Aquest article ha estat traduït del francès. Publicació original:  
“Techniques manuelles de drainage bronchique des adultes et adolescents: quel niveau de preuve?”  
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Conclusió. El quadre sinòptic on es classifiquen les 
tècniques de descongestió bronquial en funció del seu 
mecanisme físic, elaborat durant la conferència de 
consens de 1994, sembla ser una eina interessant per 
a l’avaluació, doncs permet agrupar les tècniques que 
tenen mecanismes d’acció idèntics. En vista dels resul-
tats d’aquesta revisió sistemàtica, aparentment només 
l’ELTGOL, el drenatge autogen i l’ACBT es basen en un 
nivell d’evidència B. Totes les altres tècniques presen-
ten un nivell d’evidència inferior.

Nivell d’evidència. II.
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ABSTRACT

Background. The aim of this systematic literature re-
view was to grade the levels of evidence of the most wi-
dely used manual airway clearance techniques.

Methods. A literature search was conducted over the 
period 1995-2014 from the Medline, PEDro, ScienceDi-
rect, Cochrane Library, REEDOC and kinedoc databases, 
with the following keywords: “postural drainage”, “ma-
nual vibrations”, “manual chest percussion”, “directed 
cough”, “maeesea expiratory flow”, “ELTGOL, “autoge-
nic drainage” and “active cycle of breathing technique”.

Results. Two-hundred and fifty-six articles were iden-
tified. After removing duplicates and reading the titles 
and abstracts, 63 articles were selected, including 9 sys-
tematic reviews. This work highlights the lack of useful 
scientific data and the difficulty of determining levels of 
evidence for manual airway clearance techniques. Te-
chniques were assessed principally with patients with 
sputum production (oystie fibrosis, DOS, COPD, etc.). It 
also shows the Iimited pertinence of outcome measures 
to quantify congestion and hence the efficacy of airway 
clearance techniques.

KEYWORDS: Airway clearance. Physiotherapy manual. Pneumology.

Conclusion. The 1994 consensus conference summary 
table classifying airway clearance techniques according 
to physical mechanism provides an interesting tool for 
assessment, grouping together techniques having iden-
tical mechanisms of action. From the findings of the 
present systematic review, if appears that only ELTGOL, 
autogenic drainage and ACBT present levels of evidence 
“B”. All other techniques have lower levels of evidence.

Level of evidence. II.

INTRODUCCIÓ

La congestió bronquial acompanya nombroses patolo-
gies pulmonars i es defineix com “una acumulació de 
secrecions en el si de l’arbre traqueobronquial com a 
conseqüència d’un desequilibri entre l’estat secretori 
(volum i propietats reològiques de les secrecions) i la 
capacitat de depuració de les secrecions” (1). La lluita 
contra la congestió bronquial és, des de fa temps, un 
objectiu fonamental de l’atenció d’aquestes patologies 
per part dels professionals de la salut (2). Aquesta lluita 
recorre, entre altres, a la cinesiteràpia (o fisioteràpia) 
respiratòria. La 1a conferència de consens sobre cinesi-
teràpia respiratòria no instrumental, que va tenir lloc a 
Lió el 1994 (3), va concloure que “l’eficàcia de la cinesi-
teràpia en el tractament de la desobstrucció bronquial 
ha estat reconeguda i acceptada per tots els membres 
del jurat”, sense que s’aportés un nivell d’evidència.

L’objectiu d’aquesta revisió sistemàtica de la literatura 
és provar d’extreure el nivell d’evidència de les tècni-
ques de drenatge bronquial manuals més emprades.

MATERIAL I MÈTODE

Recerca bibliogràfica

S’ha dut a terme durant el període de 1995 a 2014 a les 
bases de dades següents: Medline, PEDro, ScienceDi-

rect, Hooked on evidence (a través de la Societat Fran-
cesa de Fisioteràpia, SFP), Cochrane Library, REEDOC 
i kinedoc. L'arbre de distribució de les tècniques pro-
posades per la conferència de consens sobre tècniques 
de drenatge bronquial no instrumentals que va tenir 
lloc a Lió el 1994 (3) (Fig. 1) ha permès extreure, per 
a aquesta recerca, les paraules claus següents: “dre-
natge de postura”, “vibracions manuals”, “percussions 
toràciques manuals”, “tos dirigida”, “augmentació del 
flux expiratori”, “ELTGOL”, “drenatge autogen” i les se-
ves correspondències anglosaxones “postural draina-
ge”, “manual vibrations”, “manual chest percussion”, 
“directed cough”, “forced expirabry technique”, “increa-
se of the expirabry flow”, “autogenic drainage”, “active 
cycle of breathing technique”, “airway clearance techni-
ques” i “slow and complete expiration in lateral posture 
with opened glottis”.

Els criteris d’inclusió foren:

• per al tipus d’estudis: metanàlisis, informes de 
síntesi, assaigs controlats aleatoritzats o no, es-
tudis controlats;

• articles en llengua anglesa i francesa;
• estudis que tracten sobre pacients humans.

TÈCNIQUES mANUALS DE DRENATGE BRONQUIAL EN ADULTS I ADOLESCENTS: QUIN NIVELL D’EVIDÈNCIA?
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S’ha dut a terme una doble lectura sobre la base d’una 
taula de lectura per determinar el nivell d’evidència 
(Annex 1). En cas de desacord, s’ha discutit fins que s’ha 
arribat a un consens. 

Nivells d’evidència

S’han emprat els descrits per l’HAS (4) (Quadre 1).

RESULTATS

S’han trobat dos-cents cinquanta-sis articles. Després 
de l’eliminació dels duplicats i la lectura dels títols i 
resums, s’han conservat 63 articles, 9 dels quals eren 
revisions sistemàtiques (Fig. 2). Els estudis de cada tèc-
nica es representen en nou quadres (Quadres II-X) on es 
presenta el tipus d’estudi, la població en qüestió, les in-
tervencions efectuades, els resultats obtinguts, el nivell 
d’evidència i la nota PEDro si s’han determinat.

El Quadre II presenta els 14 estudis que tracten el dre-
natge postural (la paraula clau anglesa emprada és 

DESCONGESTIÓ BRONQUIAL

TÈCNIQUES

POSTURA 
(gravetat)

vibracions percussions 1-8Hz

ones de xoc

pressió tècnica d’aspiració 
forçada (FET)tos augmentació  

del flux respiratori
exploració lenta  

(no sibilant)

activa

ELTGOL ELPr

lenta lentaràpida ràpida

Exp. lenta total 
a glotis oberta 
en infralateral

drenatge  
autogen

passiva

DA

compressió de gas 
(variació de flux)

postural drainage). El Quadre III presenta els sis estudis 
sobre les vibracions manuals (la paraula clau anglesa 
emprada és manual vibrations). El Quadre IV presenta 
els quatre estudis sobre les percussions toràciques 
manuals (la paraula clau anglesa emprada és manual 
chest percussion). El Quadre V presenta els quatre es-
tudis sobre la tos dirigida (la paraula clau anglesa em-
prada és directed cough). El Quadre VI presenta els dos 
estudis sobre la tècnica d’expiració forçada (en anglès, 
forced expiratory technique - FET). El Quadre VII presenta 
els dos estudis sobre l’augmentació del flux respiratori 
(la paraula clau anglesa emprada és expiratory flow in-
crease technique). El Quadre VIII presenta els sis estudis 
sobre la tècnica de l’expiració lenta total a glotis ober-
ta en infralateral (la paraula clau anglesa emprada és 
slow and complete expiration in lateral posture with ope-
ned glottis). El Quadre IX presenta els sis estudis sobre 
el drenatge autogen (la paraula clau anglesa emprada 
és autogenic drainage). Finalment, el Quadre X presenta 
els 17 estudis sobre el cicle actiu respiratori (en anglès, 
active cycle breathing technique - ACBT).

Figura 1

Tècniques manuals de drenatge bronquial i el seu mecanisme físic (3).

TÈCNIQUES mANUALS DE DRENATGE BRONQUIAL EN ADULTS I ADOLESCENTS: QUIN NIVELL D’EVIDÈNCIA? 
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Figura 2

Arbre de selecció dels articles.

Quadre 1

Nivell d’evidència de l’HAS (4).

Estudis  
experimentals (54)

Revisions  
sistemàtiques (9)

Nivell d’evidència científica aportat per la literatura Grau de les recomanacions

Nivell 1
Assaigs comparatius aleatoritzats de gran abast
Metanàlisis d’assaigs comparatius aleatoritzats
Anàlisi de decisió basada en estudis ben conduïts

A
Evidència científica establerta

Nivell 2
Assaigs comparatius aleatoritzats de baixa potència 
Estudis comparatius no aleatoritzats ben conduïts 
Estudis de cohort

B
Presumpció científica

Nivell 3
Estudis de casos i controls

C
Baix nivell d’evidència científica

Nivell 4
Estudis comparatius que contenen biaixos importants 
Estudis retrospectius
Sèries de casos
Estudis epidemiològics descriptius (transversal, longitudinal)

Articles trobats (256)

Articles exclosos (193)/
Exàmens títols i resums/

Duplicats

Articles conservats per a  
una lectura completa (63)
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Quadre II

Estudis sobre el drenatge postural (paraules clau angleses = postural drainage).

Estudi Tipus Població (n) Intervenció i criteris d’avaluació Resultats Nivell 
d’evidència

Nota PEDro 
(/10)

Ambrosino 
et al. [5]

RCT Pacients adults amb 
hipersecreció (> 
25 mL/dia) patolo-
gies respiratòries 
secretants excepte 
mucoviscidosi (28)

G1 (14): PEP oscil·lant
G2 (14): drenatge postural i percussió
Estudi dels fluxos expiratoris, de la saturació 
d’oxigen i del volum de secrecions

No es modifiquen els fluxos expiratoris ni la 
saturació d’oxigen
Volum de secreció similar 60 min després del 
tractament
No hi ha efectes adversos després del tractament

2 5

Barnabé et 
al. [6]

Comparatiu 
prospectiu

Asma estable (81) CPT (DP, percussió, vibracions i FET). Grup de 
pacients (adults i infants) i grup de control adults 
(participants sans).
Sessió 15’
Mesures: espirometria (VEMS, FEM 25 75%, FEP) 
abans i 5 minuts després de CPT

Canvi NS del VEMS o FEM 25-75% després de 
CPT en els adults (asma moderada, mitjana o 
severa) i els infants (asma moderada o mitjana). 
Després de CPT, no hi ha ↓ del VEMS > 20%. Un 
32% dels infants i un 4% dels adults van tenir un 
↑ dels símptomes després de CPT, però cap amb 
un VEMS ↓ de més del 10%

3

Button et 
al. [7]

RCT Mucoviscidosi (in-
fants) (20)

G1 (10): SPT; G2 (10): MPT.
Seguiment durant 12 mesos (de 8 pacients en 
cada grup) dels símptomes (tos, VRA) i tracta-
ment (utilització de sèrum fisiològic, posició). 
Seguiment durant 5 anys (de 7 pacients en cada 
grup). Mesures: radiografies (diagnòstic, 12 
mesos, 2,5 anys i 5 anys). Funció pulmonar ava-
luada al cap de 5 anys (CVF, VEMS, FEM 25-75%)

Els pacients amb SPT van tenir més dies amb 
símptomes de VRA / els del grup MPT (70 ± 32,8 
contra 37 ± 24,9 dies; p = 0,04) i van prendre més 
temps ATB (23 ± 28,5 contra 14 ± 11,2 dies; p 
=0,05). CVF i VEMS durant 5-6 anys més baixos 
per a SPT que per a MPT (p < 0,05)

2 4

Clini et al. 
[8]

RCT Adults traqueomit-
zats (47)

G1 (24) : CPT (drenatge postural, drenatge 
manual)
G2 (23): CPT i ventilació amb percussió intrapul-
monar (IPV)
Mesures: PaO2, PaCO2 i pH

Significativament més pacients afectats per 
pneumònia nosocomial en el G2
No hi ha diferència significativa entre els grups en 
matèria d’atelèctasis, de PaO2, de PaCO2 o de pH
Augment significatiu de la relació PaO2/FIO2 i de 
la pressió expiratòria en el grup IPV

3
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Quadre II

Estudis sobre el drenatge postural (paraules clau angleses = postural drainage) (continuació).

Estudi Tipus Població (n) Intervenció i criteris d’avaluació Resultats Nivell 
d’evidència

Nota PEDro 
(/10)

Davis et al. 
[9]

Aleatoritzat 
retrospectiu

SDRA, ventilats (19) 4 règims de volteig i drenatge de les secrecions en 
seqüències aleatoritzades de 6 h cadascuna durant 
24 h: (1) volta de rutina/2h del DLE al DLD; (2) ídem + 
15’ de P + DG; (3) LCR amb llit especialitzat del DLE 
al DLD + pausa de 2’ entre cada posició; (4) ídem + 
15’ de percussions mecàniques
Mesures: gasos en sang, volum de secrecions, 
paràmetres de monitoratge

↑ PaO2/FiO2 i ↓ de VD/VC durant els períodes de 
CLR (NS).
↑ significatiu del volum expectorat durant el pe-
ríode de CLR. L’addició de P i DP no ↑ el volum 
de les secrecions. 
Per a 4 pacients (expectoració > 4 mL/dia), P + DP 
↑ el volum d’expectoracions significativament

2 5

Glies et al. 
[10]

Aleatoritzat 
creuat

Mucoviscidosi (10) Cada pacient rep una sessió de DP + P i DA amb 
un dia de separació, amb aleatorització de l’ordre 
de les sessions. Mesures: SpO2, funció pulmonar 
(abans, 15’ i 60’ després tractament), expectora-
cions recollides 1 h després de cada tractament

SpO2 ↓ durant DP (de 93,3 ± 0,7% a 91,2 ± 0,8%: 
p < 0,01) i torna al normal 15’ després. SpO2 ↑ 
amb DA i durant 1 h després del tractament (94,5 
± 0,7% contra 93,3 ± 0,8% a l’estat de base: p < 
0,01)

2 4

McIlwaine 
[11]

RCT Mucoviscidosi (40) Grup A: P + DP; grup B: màscara PEP. Seguiment 
durant 1 any
L’estat clínic i la funció pulmonar (CVF, VEMS, FEM 
25-75) es mesuraven en un interval de 3 mesos

Grup B: ↑ de tots els paràmetres de la funció 
pulmonar (CVF: +6,57%; VEMS: +5,98%; FEM 25-
75%: +3,32%) estadísticament diferent del grup 
de control (DP + P) que presenta un descens de 
tots els paràmetres (CVF: –2,17%; VEMS: –2,28%; 
FEM 25 75%: –0,24%)

2 6

McIlwaine et 
al. [12]

Aleatoritzat 
creuat

Mucoviscidosi (36) Seguiment durant 2 anys. Pràctica del DP almenys 
1 any abans de l’estudi. Grup A: DP durant 1 any i 
després DA l’any següent. Grup B: a la inversa
Mesures: l’estat clínic i la funció pulmonar (CVF, 
VEMS, FEM 25-75%) es mesuraven en un interval 
de 3 mesos

No hi ha diferència significativa de la funció pul-
monar entre les 2 tècniques durant el 1r any.
Preferència dels participats pel drenatge autogen

2 6
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Quadre II

Estudis sobre el drenatge postural (paraules clau angleses = postural drainage) (continuació).

Estudi Tipus Població (n) Intervenció i criteris d’avaluació Resultats Nivell 
d’evidència

Nota PEDro 
(/10)

Ntoumeno-
poulos et al. 
[13]

Cohort pros-
pectiu

Pacients adults intu-
bats ventilats durant 
48 hores (72)

G1 (36): drenatge postural, posicionament, vibra-
cions, tos 24 h/24
G2 (36): control/sham CPT
Nombre de pneumònies, durada d’hospitalització 
i mortalitat

CPT associat a una reducció significativa del 
nombre de pneumònies (0,16, 95% IC 0,03-0,94)
No hi ha diferència en matèria de durada 
d’hospitalització i de mortalitat

2 3

Paludo et al. 
[14]

RCT Infants hospitalitzats 
per pneumònia (98)

G1 (51): DP, pressió toràcica, percussió, vibració, 
estimulació de la tos i tractament estàndard de la 
pneumònia
G2 (47): tractament estàndard de la pneumònia
Mesures: durada de resolució de problemes, 
durada d’hospitalització, auscultació, freqüència 
respiratòria i saturació d’oxigen

No hi ha diferències significatives entre els grups 
en el temps de resolució de problemes, durada 
d’hospitalització, auscultació, freqüència respira-
tòria i saturació d’oxigen

2 6

Paneroni et 
al. [15]

RCT Bronquièctasi (44) G1 (22): CPT: expiració forçada, drenatge postu-
ral, percussió i vibració
G2 (22): ventilació amb percussió intrapulmonar 
(IPV)
Freqüència respiratòria i cardíaca, SpO2, la disp-
nea, el volum o el pes sec de les expectoracions

No hi ha diferència significativa entre els 2 grups 
en la freqüència cardíaca, SpO2, la dispnea, el 
volum o el pes sec dels esputs
Disminució significativament més important de la 
freqüència respiratòria amb IPV

2 4

Stiller et al. 
[16]

RCT Atelèctasi lobular 
aguda (35)

5 grups: (G1) HM + asp.; (G2) HM + asp. + DP 
modificat + V; (G3) HM + asp. + DP modificat; (G4) 
HM + asp. + DP; (G5) ídem G3 amb 1 sola sessió. 
Cada sessió es fa cada h/6 h durant 24 en total. 
Mesura: radiografia pulmonar (ALA)

El DP modificat és un component eficaç en la 
resolució de les ALA, afegit a HM i aspiració, 
realitzats cada hora, durant 6 h.
L’addició de vibracions toràciques no millora 
la resposta al tractament, ni l’addició del DP 
convencional

2 6
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Quadre II

Estudis sobre el drenatge postural (paraules clau angleses = postural drainage) (continuació).

Estudi Tipus Població (n) Intervenció i criteris d’avaluació Resultats Nivell 
d’evidència

Nota PEDro 
(/10)

Tsang et al. 
[17]

RCT DDB (exacerbació) 
(15)

3 grups: (G1) DP + ventilació i tos (BC); (G2) Flut-
ter + BC; (G3) BC sol. Tractament de 15’ al dia en 
cada grup fins a la sortida. Mesures: pes humit 
de les expectoracions (durant el tractament, al 
cap de 15 minuts i 24 hores després del tracta-
ment), CVF, VEMS i FEP.
Avaluació per part dels pacients del seu mètode 
de tractament

No hi ha diferència en la producció 
d’expectoracions o la funció pulmonar entre els 3 
grups. Els pacients van trobar que les tècniques 
tenien una facilitat de realització equivalent, però 
el Flutter es va percebre com a més eficaç per a 
l’eliminació de les secrecions

2 4

Varekojis et 
al. [18]

Aleatoritzat 
creuat

Mucoviscidosi (24) 3 grups: (G1) P + DP; (G2) IPV; (G3) HFCWC, cada 
pacient va rebre 2 dies consecutius cada teràpia, 
3 vegades al dia durant 30 min. Expectoracions 
durant i 15 min després de cada tractament
Mesures: pes sec i humit de les expectoracions, 
preferència dels participants

El pes humit mitjà dels esputs va diferir sig-
nificativament. Pes humit dels esputs d’IPV 
significativament > al del HFCWC. El pes mitjà de 
les expectoracions seques no va ser significativa-
ment diferent.
Cap dels 3 mètodes no va ser preferit per damunt 
dels altres

2 4

ALA: atelèctasi lobular aguda; Asp.: aspiracions; ATB: antibiòtics; BC: ventilació i tos; CLR: rotacions laterals contínues; CPT: chest physiotherapy; CVF: capacitat vital forçada; DA: drenatge autogen; DDB: dilatació dels bronquis; 
FEM: flux expiratori màxim; FEP: flux expiratori punta; DLD: decúbit lateral dret; DLE: decúbit lateral esquerre; DP: drenatge postural; DP modificat: drenatge postural en postura de decúbit lateral, amb el pulmó tractat en 
supralateral, llit estirat; FET: forced expiratory technique; G: grup; HFCWC: high-frequency chest wall compression; HM: hiperinflació manual; IPV: intrapercussive ventilation; MPT: drenatge postural sense cap baixat; NS: no sig-
nificatiu; P: percussions; PEP: positive expiratory pressure; RCT: Randomized Controlled Trial; SDRA: síndrome de dificultat respiratòria aguda; SPT: drenatge postural estàndard; V: vibracions; VRA: vies respiratòries altes; VD: 
espai mort anatòmic; VEMS: volum expirat màxim en 1 segon; VC: volum corrent.
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Quadre III

Estudis sobre les vibracions manuals (paraules clau angleses = manual vibrations).

Estudi Tipus Població (n) Intervenció i criteris d’avaluació Resultats Nivell 
d’evidència

Nota PEDro 
(/10)

Clinkscale 
et al. [19]

RCT Pacients intubats i no 
intubats hospitalit-
zats amb necessitat 
de cinesiteràpia res-
piratòria (n = 280)

Grup CCPT (n = 146): descongestió convencio-
nal conventional chest physical therapy (clapping, 
postura de drenatge i vibracions)
Grup HFCWC (n = 134): high-frequency chest wall 
compressions aplicat per una armilla vibratòria
Mesura del confort amb una EVA, durada de 
l’hospitalització, el temps de resolució de les 
atelèctasis si n’hi havia, l’ocurrència d’infeccions 
nosocomials i la mortalitat hospitalària

No hi ha diferència entre els 2 grups en la durada 
de l’hospitalització
Millor confort amb la HFCWC (p = 0,009)
Durada de resolució de l’atelèctasi més ràpida 
amb la CCPT (p = 0,051)
No hi ha diferència en els altres indicadors

2 6

Eales et al. 
[20]

RCT Postcirurgia cardía-
ca, ventilats (37)

Grup 1 (11): asp. després de 3’ de preoxigenació 
(100%) en el ventilador.
Grup 3 (15) ídem + 6 HM (Ambu) abans de l’asp. 
Grup 3 (11) ídem grup 2 + vibracions toràciques 
durant la fase expiratòria de les HM
Mesures: BGa, EDC

Els resultats no van mostrar cap diferència 
significativa en els valors de l’EDC i BGa entre els 
3 grups

2 5

Elkins et al. 
[21]

Aleatoritzat 
creuat

Sospita TP (36)
Altres infeccions (23)

2 EI durant 5 dies (solució salina al 3%, durada 
màxima: 15 minuts). Un dels dies (aleatori) es 
van emprar les tècniques V manuals, P, respira-
ció profunda, tos.
L’altra sessió (sense CR): el pacient respira àm-
pliament i tus cada 5 minuts
Mesures: gravetat de la tos, dispnea, sibilacions, 
opressió toràcica (EVA).
Volum de les secrecions

Sense diferència significativa en el volum expec-
torat, la qualitat de la mostra ni la tolerància de 
la sessió

2 6
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Quadre III

Estudis sobre les vibracions manuals (paraules clau angleses = manual vibrations) (continuació).

Estudi Tipus Població (n) Intervenció i criteris d’avaluació Resultats Nivell 
d’evidència

Nota PEDro 
(/10)

McCarren et 
al. [22]

Aleatoritzat 
intrapartici-
pants expe-
rimentals

Adults sans (3) V (compressió + oscil·lació), la compressió sola i 
l’oscil·lació sola aplicada manualment en la paret 
toràcica de participants amb bona salut durant 
l’expiració passiva i comparada amb l’expiració 
passiva sola
Mesures: força i perímetre de la caixa toràcica, 
pressió intrapleural, fluxos respiratoris

El perímetre de la caixa toràcica, la pressió in-
trapleural i el flux expiratori canvien en paral·lel 
amb la força aplicada a la caixa toràcica. Els 
canvis en la pressió intrapleural durant les vibra-
cions és la suma dels efectes del retrocés elàstic 
del pulmó i dels components de compressió i 
d’oscil·lacions de la tècnica

3

Pattanshetty 
et al. [23]

RCT Adults intubats, 
ventilats (101)

Grup de control (51): hiperinflat manual (HM) i 
asp.
Grup d’estudi (50): HM, asp. + posicionament i V 
manuals. Els 2 grups rebien 2 sessions cada dia.
Mesura: CPIS score

El CPIS score va ser ↓ significativament al final 
de l’extubació. ↓ de la mortalitat en el grup 
experimental (24%) comparat amb el grup de 
control (49%) (p = 0,007)

2 6

Stiller et al. 
[16]

RCT Atelèctasi lobular 
aguda (35)

5 grups: (G1) HM + asp.; (G2) HM + asp. + DP mo-
dificat + V; (G3) HM + asp. + DP modificat; (G4) HM 
+ asp. + DP; (G5) ídem G3 amb 1 sola sessió. Cada 
sessió es va fer cada h/6 h durant 24 h en total. 
Mesura: radiografia pulmonar (ALA)

El DP modificat és un component eficaç en la 
resolució dels ALA, afegit a l’HM i aspiració, 
realitzat cada h durant 6 h. L’addició de vibracions 
toràciques no millora la resposta al tractament, 
ni l’addició del DP convencional

2 6

ALA: atelèctasi lobular aguda; Asp.: aspiracions; BGa: balanç gasós arterial; CCPT: conventional chest physiotherapy; CPIS score: Clinical Pulmonary Infection Score (temperatura, leucòcits, secrecions traqueals, PaO2/FiO2, 
ràdio...); DP: drenatge postural; EDC: compliància dinàmica eficaç; EI: expectoració induïda; EVA: escala visual analògica; HFCWC: high-frequency chest wall compression; HM: hiperinflació manual; CR: cinesiteràpia respiratòria; 
P: percussions; RCT: Randomized Controlled Trial; TP: tuberculosi pulmonar; V: vibracions.
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Quadre IV

Estudis sobre les percussions toràciques manuals (paraules clau angleses = manual chest percussion).

Estudi Tipus Població (n) Intervenció i criteris d’avaluació Resultats Nivell 
d’evidència

Nota PEDro 
(/10)

Barnabé et 
al. [6]

Comparatiu 
prospectiu

Asma estable (81) CTP (DP, percussió, vibracions i FET).
Grups de pacients (adults i infants) i grup de con-
trol adults (participants sans). Sessió 15’
Mesures: espirometria (VEMS, FEM 25-75%, FEP) 
abans i 5 minuts després CPT

Canvi NS del VEMS o FEM 25-75% després CPT en 
els adults (asma moderada, mitjana o greu) i els 
infants (asma moderada o mitjana).
Després de CPT no hi ha ↓ del VEMS > 20%. El 
32% dels infants i el 4% dels adults van tenir un 
↑ dels símptomes després de la CPT, però cap 
amb un VEMS ↓ de més del 10%

3

Davis et al. 
[9]

Aleatoritzat 
prospectiu

SDRA, ventilats (19) 4 règims de volteig i drenatge de les secrecions en 
seqüències aleatoritzades de 6 h cadascuna durant 
24 h: (1) volteigs de rutina / 2 h del DLE al DLD; (2) 
ídem + 15’ de P + DP; (3) CLR amb llit especialitzat 
(del DLE al DLD + pausa de 2’ entre cada posició; 
(4) ídem + 15’ de percussions mecàniques
Mesures: gasos en sang, volum de les secrecions, 
paràmetres monitoratge

↑ PaO2/FiO2 i ↓ de VD/VC durant els períodes de 
CLR (NS). ↑ significatiu del volum expectorat du-
rant el període de CLR. L’addició de P i DP no ha 
fet ↑ el volum de les secrecions. En 4 pacients 
(expectoració > 40 mL/dia), P + DP ↑ el volum 
d’expectoracions significativament

2 5

Raoof et al. 
[24]

RCT Insuficiència respira-
tòria, atelèctasi, amb 
VM o VE (24)

Grup 1 (17): rotacions automatitzades + P mecà-
niques; Grup 2 (7) (control): rotacions manuals 
+ P manuals. Els 2 grups van rebre la mateixa 
teràpia convencional amb broncodilatadors i 
aspiracions.
Mesura: correcció atelèctasi; PaO2/FiO2

Resolució parcial o completa de l’atelèctasi en 
14/17 pacients (82,3%) en el grup de prova (G1) 
i 1/7 pacients (14,3%) en el grup de control (G2). 
Es va fer una fibroscòpia en 3/7 pacients del G2, 
però cap en el G1. En el G1 es va produir un ↑ de 
l’oxigenació al final del tractament, mentre que al 
G2 es va observar un ↓ d’aquesta relació

2 7

Wong et al. 
[25]

RCT Prematurs amb 
atelèctasi (56)

Grup LST (26): de 3 a 4 compressions toràciques 
sostingudes durant 5’ seguides de relaxació. Rea-
litzat en cada hemitòrax. Durada total sessió: 10’ 
seguit d’asp. endotraqueal. Grup DPPV (30): DP, P, 
V durant 10’ seguits d’asp. Sessions 2 vegades/dia 
durant 3 dies
Mesures: correcció atelèctasi

LST més eficaç per corregir les atelèctasis en 
prematurs que DP, P, V
Després de la 1a sessió, es va produir la plena 
reexpansió pulmonar en un 81% del grup LST 
contra un 23% en el grup DP, P, V (p < 0,001)

2 8

Asp.: aspiracions; CPT: chest physiotherapy; CLR: rotacions laterals contínues; FEM: flux expiratori màxim; FEP: flux expiratori punta; DLD: decúbit lateral dret; DLE: decúbit lateral esquerre; DP: drenatge postural; FET: forced 
expiratory technique; LST: compressió toràcica sostinguda 5’ seguida de relaxació; NS: no significatiu; P: percussions; RCT: Randomized Controlled Trial; SDRA: síndrome del destret respiratori agut; V: vibracions; VD: espai mort 
anatòmic; VEMS: volum expirat màxim en 1 segon; VM: ventilació mecànica; VE: ventilació espontània; VC: volum corrent.
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Quadre V

Estudis sobre la tos dirigida (paraules clau angleses = directed cough).

Estudi Tipus Població (n) Intervenció i criteris d’avaluació Resultats Nivell 
d’evidència

Nota PEDro 
(/10)

Fiore et al. 
[26]

Aleatoritzat 
creuat

Intervenció cardíaca 
(21)

Avaluació de la tos els 2 primers dies després 
de la intervenció. El participant realitza una tos 
de base (tos màxima voluntària) i després, en un 
ordre aleatori: una tos de base addicional, una tos 
sostinguda (tos màxima voluntària i retenció torà-
cica) o una tos precedida d’una inspiració màxima
Mesures: funció pulmonar (CEPF, CEV)

La RT sola no afecta significativament el CEPF o 
CEV. Amb una inspiració màxima + RT, el CEPF 
i el CEV són significativament més alts que en 
totes les altres condicions de tos (p < 0,008)

2 4

Hasani et al. 
[27]

Aleatoritzat 
creuat

BPCO (12) 
DDB (7)

Grup 1 “Tos dirigida”: 6 tos/minut (5’). Grup 2 
“FET”: 6 FET/minut (5’). Grup 3 “control”: assegut
Mesura: moviment del moc de les regions pulmo-
nars proximal i perifèrica (radioaerosol), FEP

↑ de l’aclariment mucociliar del conjunt del 
pulmó durant la tos (44 ± 5%) i FET (42 ± 5%)

2 5

MacKay et 
al. [28]

RCT Cirurgia abdominal 
(56)

Grup A (21): mobilització sola (caminar, mobilit-
zació al llit); Grup B (29): mobilització + ventilació 
profunda i tos (3 expansions profundes en posi-
cions laterals + tos, FET)
Mesures: incidència en la febre, la durada de 
l’estada, la restauració de la mobilitat

No hi ha diferència significativa entre els grups 
en la incidència de la febre, la durada de la fisio-
teràpia, el nombre de tractaments

2 8

Placidi et al. 
[29]

Aleatoritzat 
creuat 

Mucoviscidosi (17) Grup de control: tos dirigida. Aerosol (10’) i després 
4 grups (G1: VNI; G2: CPAP; G3: màscara PEP; 
G4: control). Sessió: fase inicial (20’) i després 3 
períodes de 7’ seguits cadascun de 3’ de tos dirigida 
(total 30’), recollida d’expectoracions durant tota 
aquesta fase. Tos dirigida = 1 o 2 FET seguides 
d’una simple tos i recollida de les secrecions 
Mesures: pes sec i humit de les secrecions, nom-
bre de tos dirigides i espontànies en cada sessió, 
espirometria i SpO2 abans i després de cada ses-
sió. Avaluació per part dels pacients de l’eficàcia 
i la tolerància de la màscara PEP, CPAP i VNI en 
comparació amb el tractament controlat

Diferència significativa en el pes humit dels 
esputs, però la diferència desapareix si es té en 
compte el nombre de tos espontànies

2 5

BPCO: broncopneumopatia crònica obstructiva; CEPF: cough expiratory peak flow; CEV: cough expiratory volume; CPAP: continuous positive airway pressure; DDB: dilatació dels bronquis; FET: forced expiratory technique; RT: reten-
ció toràcica; PEP: positive expiratory pressure; RCT: randomized controlled trial; VNI: ventilació no invasiva.
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Quadre VI

Estudis sobre la Forced Expiratory Technique.

Estudi Tipus Població (n) Intervenció i criteris d’avaluació Resultats Nivell 
d’evidència

Nota PEDro 
(/10)

Morsch et 
al. [30]

RCT Asma (16); 
BPCO (10)

Grup asma (A) i grup BPCO (C): EI ± FET i OPEP. 
Grup de control: EI sola.
Mesures: pes de les expectoracions, recompte i 
viabilitat de les cèl·lules

Pes final mitjà de les expectoracions significati-
vament > en el grup asma (A) / en el grup BPCO 
(C) (2767,25 ± 998,08 mg contra 1689,17 ± 1189,96 
mg; p = 0,03). Les mitjanes/medianes del nombre 
de cèl·lules han estat més elevades en els grups 
A i C que en els grups de control

2 5

Hasani et al. 
[27]

Aleatoritzat 
creuat

BPCO (12) 
DDB (7)

Grup 1 “Tos dirigida”: 6 tos/minut (5’). Grup 2 
“FET”: 6 FET/minut (5’). Grup 3 “control”: assegut
Mesures: moviment del moc de les regions pul-
monars proximal i perifèrica (radioaerosol), FEP

↑ de l’aclariment mucociliar del conjunt del 
pulmó durant la tos (44 ± 5%) i FET (42 ± 5%)

2 5

BPCO: broncopneumopatia crònica obstructiva; DDB: dilatació dels bronquis; EI: expiració induïda; FET: Forced Expiratory Technique; OPEP: oscillating positive expiratory pressure; RCT: randomized controlled trial.
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Quadre VII

Estudis sobre l’augment del flux expiratori (paraules clau angleses = expiratory flow increase technique).

Estudi Tipus Població (n) Intervenció i criteris d’avaluació Resultats Nivell 
d’evidència

Nota PEDro 
(/10)

Brito et al. 
[31]

RCT Distròfia muscular de 
Duchenne (28)

Pacients amb VNI, amb una CVF < 60% del valor 
predit. El PCF es va mesurar en 4 moments: 
estat de base, durant un esforç expiratori màxim 
espontani (MEE), durant un MEE amb compres-
sió toràcica, durant un MEE després air-stacking 
i durant un MEE amb air-stacking i compressió 
(tècniques combinades). Les 3 darreres mesures 
fetes en un ordre aleatori

Els resultats obtinguts amb les tècniques combi-
nades significativament millors que els obtinguts 
amb la utilització de cada tècnica sola (p < 0,001)

2 4

Demont et 
al. [32]

Retrospectiu 
cohort

Nounats en VM, amb 
malaltia pulmonar 
aguda o crònica (362)

Utilització de la tècnica AFE poc temps després 
del naixement i realitzada tres vegades al dia fins 
al menys 24 hores després de l’extubació
Mesures: PEA i lesions cerebrals. Radiografies 
toràciques preses 24 h després de l’extubació i 
ecografies del cap realitzades durant l’estada a 
l’hospital

La incidència de PEA entre els nadons tractats 
amb la tècnica AFE és baixa i la cinesiteràpia 
respiratòria no sembla augmentar la incidència de 
lesions cerebrals per sobre del % normalment ob-
servat entre els nounats amb lesions respiratòries

4

AFE: augment del flux expiratori; CVF: capacitat vital forçada; MEE: esforç expiratori màxim; PCF: Peak Cough Flow; PEA: atelèctasis postextubació; RCT: randomized controlled trial; VM: ventilació mecànica; VNI: ventilació no 
invasiva.
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Quadre VIII

Estudis sobre l’expiració lenta total a glotis oberta en infralateral (paraules clau angleses = slow and complete expiration in lateral posture with opened glottis).

Estudi Tipus Població (n) Intervenció i criteris d’avaluació Resultats Nivell 
d’evidència

Nota PEDro 
(/10)

Bellone et 
al. [33]

Aleatoritzat 
prospectiu

Bronquitis crònica 
(exacerbació) (10)

Els pacients van rebre DP, Flutter i ELTGOL pel 
mateix terapeuta respiratori, aproximadament al 
mateix moment del dia en dies separats i seguint 
un ordre aleatori. La durada total d’un tractament 
era de 30’
Mesures: SpO2 i funció pulmonar mesurades 
abans, immediatament després, 15’ i 1 hora 
després de cada tractament. El pes humit de les 
secrecions immediatament després i 1 h després 
del tractament

Totes les tècniques van ser ben tolerades i 
la SpO2 i VEMS no van canviar significativa-
ment durant i després dels tractaments. 30’ 
després de l’inici del tractament, la producció 
d’expectoracions va ↑ significativament amb to-
tes les tècniques, però durant la 1a hora després 
de finalitzar el tractament era significativament 
més important amb Flutter (p < 0,01) i ELTGOL (p 
< 0,02) que amb DP (NS)

2 3

Pinto et al. 
[34]

Prospectiu VIH (132) Els pacients van utilitzar els dies 1, 3 i 5 la 
tècnica espontània (ST), el dia 2 l’ELTGOL, el dia 
4 la tècnica d’inducció amb un aerosol de solució 
salina hipertònica al 3%
Mesura: recollida de les secrecions

No hi ha diferència estadísticament significativa 
entre les 3 tècniques

3

Guimarães 
et al. [35]

RCT Mucoviscidosis (14) Grup ELTGOL: Expiració Lenta Total Glotis Oberta 
en decúbit Lateral 
Grup Flutter
Avaluació pel pes de secreció, per pletismografia 
(volum residual [VR], resistència de les vies respi-
ratòries [Raw] i conductàncies específiques [Gaw])

ELTGOL dóna 0,34 g de secrecions més que el 
Fluter (95% IC 0,11 a 0,57), ELTGOL és superior 
per millorar la resistència de les vies respira-
tòries (–0,51 cmH2O/L/s; 95% IC –0,88 a –0,14) 
i les conductàncies (0,016 L/s/cmH2O; 95% IC 
0,008 a 0,023)

2

Guimarães 
et al. [36]

RCT Bronquièctasis (10) Grup ELTGOL: Expiració Lenta Total Glotis Oberta 
en decúbit Lateral 
Grup Flutter
Avaluació pel pes de secreció, per pletismografia 
(volum residual [VR], capacitat residual funcional 
[CRF] i la capacitat pulmonar total [CPT])

ELTGOL dóna més secrecions que el Flutter (p < 
0,05)
Flutter VRP1 i ELTGOL disminueixen significativa-
ment el volum residual (VR), la capacitat residual 
funcional (CRF) i la capacitat pulmonar total (p < 
0,05)

2 7
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Quadre VIII

Estudis sobre l’expiració lenta total a glotis oberta en infralateral (paraules clau angleses = slow and complete expiration in lateral posture with opened glottis) (continuació).

Estudi Tipus Població (n) Intervenció i criteris d’avaluació Resultats Nivell 
d’evidència

Nota PEDro 
(/10)

Kodric et al. 
[37]

RCT BPCO hospitalitzades 
(exacerbació aguda) 
(59)

Grup de control (29): teràpia mèdica estàndard. 
Grup d’intervenció (30): teràpia mèdica estàndard 
+ ELTGOL. Un subgrup es va sotmetre a segui-
ment durant 6 mesos per verificar els efectes 
en les exacerbacions de BPCO i la necessitat 
d’hospitalització
Mesures: volum expiratori, durada 
d’hospitalització dispnea (escala de Borg), quali-
tat de vida (Qüestionari Saint-George), incidència 
de les exacerbacions (BPCO) durant el seguiment 
d’hospitalització

A la sortida de l’hospital, no hi ha diferència signi-
ficativa entre els 2 grups per a les dades mesu-
rades, llevat de la nota de BORG, que va millorar 
significativament en el grup ELTGOL (3 ± 1,8 contra 
4,3 ± 1,5 [grup de control]; p = 0,004]). Durant el 
seguiment, el grup ELTGOL va tenir menys exacer-
bacions i va necessitar menys hospitalitzacions, si 
bé les diferències no van ser significatives

2 5

Martins et 
al. [38]

RCT BPCO (12) Grup ELTGOL
Grup de control: no fa res
Anàlisi de l’efecte de l’ELTGOL en l’aclariment 
mucocilar per escintil·lografia

Des del minut 20, hi ha una diferència estadísti-
cament significativa en l’augment de l’aclariment 
mucocilar en el grup ELTGOL. La situació perdura 
fins al minut 120

2 5

BPCO: broncopneumopatia crònica obstructiva; CPT: capacitat pulmonar total; CRF: capacitat residual funcional; DP: drenatge postural; ELTGOL: expiració lenta total glotis oberta en decúbit lateral; Gaw: conductància específi-
ca; VIH: human immunodeficiency virus; NS: no significatiu; Raw: resistència de les vies respiratòries; RCT: randomized controlled trial; VEMS: volum expirat màxim en 1 segon; VR: volum residual.
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Quadre IX

Estudis sobre el drenatge autogen (paraules clau angleses = autogenic drainage).

Estudi Tipus Població (n) Intervenció i criteris d’avaluació Resultats Nivell 
d’evidència

Nota PEDro 
(/10)

App et al. 
[39]

Aleatoritzat 
creuat

Mucoviscidosi (14) 2 sessions diàries amb DA i Flutter. (2 grups de 
pacients) (durant 4 setmanes). 1r grup (1a sessió 
DA, 2a Flutter) – 2n grup a la inversa. 1 setmana 
d’aturada i després inversió de les seqüències a 
cada grup
Mesures: a l’inici i al final de les 4 setmanes es 
va mesurar la funció pulmonar abans i després 
d’un tractament de 30 min. Pes de les secrecions 
recollides, anàlisi de la viscoelasticitat

Viscoelasticitat de les expectoracions: Flutter < 
DA (p < 0,01)

2 4

Giles et al. 
[10]

Aleatoritzat 
creuat

Mucoviscidosi (10) Cada pacient rep una sessió de DP + P i DA un dia 
diferent, amb aleatorització de l’ordre de les ses-
sions. Mesures: SpO2, funció pulmonar (abans, 
15’ i 30’ després del tractament), expectoracions 
recollides durant 1 h després de cada tractament

SpO2 ↓ durant DP (de 93,3 ± 0,7% a 91,2 ± 0,8%; 
p < 0,01) i torna al normal 15’ després. SpO2 ↑ 
amb DA i durant 1 h després del tractament (94,5 
± 0,7% contra 93,3 ± 0,8% a l’estat de base; p < 
0,01)

2 4

McIlwaine et 
al. [12]

Aleatoritzat 
creuat

Mucoviscidosi (36) Seguiment durant 2 anys. Pràctica de DP des 
d’almenys 1 any abans de l’estudi. Grup A: DP 
durant 1 any i DA l’any següent.
Grup B: a la inversa
Mesures: l’estat clínic i la funció pulmonar (CVF, 
VEMS, FEM 25-75%) es van mesurar en intervals 
de 3 mesos

No hi ha diferència significativa en la funció 
pulmonar entre les 2 tècniques en el 1r any. Pre-
ferència dels participants pel drenatge autogen

2 6

Miller et al. 
[40]

Aleatoritzat 
creuat

Mucoviscidosi (18) Cada pacient es va estudiar durant 2 dies amb un 
interval d’una setmana
Cada dia 2 sessions (matí, tarda). Tècnica A: DA; 
tècnica B/ACBT. Moviment del moc quantificat 
per tècnica de radioaerosol, aclariment de les 
vies respiratòries (Xenó-133). Recollida de les 
secrecions expectorades, mesura de la funció 
pulmonar i SaO2

El DA elimina el moc + ràpidament que l’ACBT. 
Tots 2 mètodes ↑ la ventilació. ↑ del FEM 25-
75% amb DA. ↑ CVF amb ACBT. 4 punts de ↓ de 
SpO2 amb ACBT

2 4
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Quadre IX

Estudis sobre el drenatge autogen (paraules clau angleses = autogenic drainage) (continuació).

Estudi Tipus Població (n) Intervenció i criteris d’avaluació Resultats Nivell 
d’evidència

Nota PEDro 
(/10)

Pryor et al. 
[41]

RCT Mucoviscidosi (75) Estudi durant 1 any. Avaluació de les tècni-
ques: ACBT, DA, PEP, OPEP. Aleatorització per 
a l’atribució de la tècnica. Familiarització amb 
operador i seguiment a domicili (nombre i durada 
de les sessions en funció del pacient)
Mesures: funció pulmonar (VEMS, CVF...), capaci-
tat d’exercici (shuttle test), qualitat de vida

No hi ha diferència significativa entre les tècni-
ques pel que fa al VEMS (criteri principal)

2 7

Savci et al. 
[42]

RCT BPCO (estat estable) 
(30)

Repartiment aleatori en 2 grups: grup DA i grup 
ACBT. Sessions de 20’ per dia, 5 dies a la setma-
na, durant 20 dies
Mesures: funció pulmonar (VEMS, CVF, FEM 25-
75%, FEP), gasos en sang arterial, TD6, dispnea 
(escala de Borg modificada) abans i després TD6

Millora de tots els paràmetres amb el drenatge 
autogen
Millora de la CVF, FEP, PaO2 i rendiment en exer-
cici amb l’ACBT
El FEP és més ↑ amb DA/ACBT així com PaO2 i 
↓ + important de PaCo2 amb DA

2 4

ACBT: active cycle breathing technique; BPCO: broncopneumopatia crònica obstructiva; CVF: capacitat vital forçada; DA: drenatge autogen; FEM: flux expiratori màxim; FEP: flux expiratori punta; DP: drenatge postural; OPEP: 
oscillating positive expiratory pressure; PEP: positive expiratory pressure; RCT: randomized controlled trial; TD6: prova caminant 6 minuts; VEMS: volum expirat màxim en 1 segon.
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Quadre X

Estudis sobre l’active cycle breathing technique (ACBT).

Estudi Tipus Població (n) Intervenció i criteris d’avaluació Resultats Nivell 
d’evidència

Nota PEDro 
(/10)

Carr et al. 
[43]

Same sub-
jects Pre- 
post-design

Mucoviscidosi (20) ACBT + self percussion
Mesures: funció pulmonar (VEMS, CVF), SaO2, 
TD6, pes de les secrecions, opinió dels pacients

Es va produir una disminució estadísticament 
significativa de SaO2 entre l’inici del tractament i 
durant les autopercussions (p = 0,026). La baixa-
da mitjana va ser del 2,68% (SD = 0,839)

3

Cross et al. 
[44]

RCT BPCO en exacerbació 
Grup MCP (261) 
Grup de control (266)

Grup MCP: Active Cycle of Breathing Technique 
(ACBT) Grup de control: tècniques clàssiques
Mesura del Saint-Georges Respiratory Question-
naire (SGRQ), Breathlessness Cough and Sputum 
Scale (BCSS), EuroQol (EQ-5D) quality of life 
index i EuroQol (EQ-5D) quality of life index i la 
durada d’hospitalització

No hi ha diferència estadísticament significativa 
en el Saint-Georges Respiratory Questionnaire 
(SGRQ), Breathlessness Cough and Sputum Scale 
(BCSS), EuroQol (EQ-5D) quality of life index i 
EuroQol (EQ-5D) quality of life index i la durada 
d’hospitalització

1 6

Cecins et al. 
[45]

Aleatoritzat 
creuat

DDB (19) ACBT ± cap baix
Mesures: pes de les expectoracions al final de les 
sessions i 30 min després, nombre de tos produc-
tiva durant el tractament i els 30 min posteriors. 
CVF i VEMS abans i després del tractament. SpO2 
durant les sessions. EVA per a la dispnea. Pre-
ferència del pacient en relació amb el tractament

La percepció de la dispnea (EVA) va ↑ significa-
tivament després d’un tractament amb inclinació 
del cap avall (de 2,3 ± 1,6 a 3,3 ± 2 cm; p = 0,02). 
18 participants van preferir l’ACBT sense inclina-
ció del cap avall

2 4

Chatham et 
al. [46]

Aleatoritzat 
creuat

Mucoviscidosi (20) ACBT + DP/resistència inspiratòria al 80% PIMax 
(RIM)
Mesures: expectoracions recollides durant i al 
llarg de 30 min després de cada tractament i 
pesades. Composició i pes de les secrecions 
analitzades

RIM ↑ el pes de les secrecions dues vegades. La 
quantitat expectorada va ser més gran amb RIM

2 5

Eaton et al. 
[47]

Aleatoritzat 
creuat

DDB (36) G1: Flutter; G2: ACBT; G3: ACBT + DP
Mesures: pes humit de les secrecions, tolerància 
i acceptabilitat, CVF, VEMS, SaO2, dispnea (Borg)

Total pes de les secrecions per a ACBT + DP 2 
cops el d’ACBT sola o Flutter. Totes 3 tècniques 
van ser ben acceptades i tolerades. Preferència: 
44% Flutter, 33% ACBT + DP, 22% ACBT

2 5
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Quadre X

Estudis sobre l’active cycle breathing technique (ACBT) (continuació).

Estudi Tipus Població (n) Intervenció i criteris d’avaluació Resultats Nivell 
d’evidència

Nota PEDro 
(/10)

Ince et al. 
[48]

RCT Amb VNI (insuficiència 
respiratòria) (34)

ACBT (IR hipercàpniques. Amb VNI)
G1: ACBT + VNI (+ vibracions en cas de secrecions 
abundants)
G2: VNI (grup de control)
Mesures: durada de temps que necessita VNI, 
gasos en sang arterial, durada total de VNI, temps 
de permanència a cures intensives

↓ de la PaCO2 en el grup ACBT (NS). La durada 
total de la ventilació tendeix a ser més curta en el 
grup ACBT (NS). La durada de temps que necessi-
ta VNI va ser significativament < en el grup ACBT 
(5 ± 2,5 dies contra 6,7 ± 2,6 dies, p = 0,03)

2 3

Kellett et al. 
[49]

Aleatoritzat 
creuat

DDB (estat estable) 
(24)

ACBT; terbutalina + ACBT; terbutalina + IS + 
ACBT; terbutalina + HS + ACBT
Mesures: pes humit i viscositat de les secrecions, 
facilitat per expectorar (EVA) i espirometria 
(VEMS, CVF)

Pes de les expectoracions més elevat després 
d’aerosol HS que aerosol IS  
(p = 0,002).
Facilitat d’expectoració més baixa amb HS que 
amb IS (p = 0,0005). ↓ de la viscositat de les 
expectoracions amb HS

2

Miller et al. 
[40]

Aleatoritzat 
creuat

Mucoviscidosi (18) Cada pacient es va estudiar durant 2 dies amb un 
interval d’una setmana
Cada dia 2 sessions (matí, tarda). Tècnica A: DA; 
tècnica B/ACBT. Moviment del moc quantificat 
per tècnica de radioaerosol, aclariment de les 
vies respiratòries (Xenó-133). Recollida de les 
secrecions expectorades, mesura de la funció 
pulmonar i SaO2

El DA elimina el moc + ràpidament que l’ACBT. 
Tots 2 mètodes ↑ la ventilació. ↑ del FEM 25-
75% amb DA. ↑ CVF amb ACBT. 4 punts de ↓ de 
SpO2 amb ACBT

2 4

Patterson et 
al. [50]

Aleatoritzat 
creuat

DDB (20) ACBT/Acapella
Mesures abans i després del tractament: es-
pirometria, SpO2, respiració tallada, pes de les 
expectoracions, nombre de tos i preferència dels 
pacients

No hi ha diferència significativa en el pes dels 
esputs expectorats amb ACBT o Acapella. Una 
proporció més gran de pacients van preferir 
Acapella (14/20)

3 6

Patterson et 
al. [51]

Aleatoritzat 
creuat

DDB (20) G1: ACBT (+ DP, vibracions)
G2: RIM al 80% de la PiMax
Mesures: pes humit de les expectoracions, funció 
pulmonar (CVF, VEMS, FEP), SaO2, preferència del 
pacient

Pes de les expectoracions al decurs i 30 min post 
ACBT (+ DP i vibracions) significativament més 
grans que el pes de les expectoracions durant i 
30 min després del tractament RIM
(diferència mitjana: 2,44 g [IC 95% 0,43 a 4,45])

2 5
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Quadre X

Estudis sobre l’active cycle breathing technique (ACBT) (continuació).

Estudi Tipus Població (n) Intervenció i criteris d’avaluació Resultats Nivell 
d’evidència

Nota PEDro 
(/10)

Phillips et 
al. [52]

Aleatoritzat 
creuat

Mucoviscidosi (10) ACBT (+ DP)/HFCC
Mesures: pes de l’expectoració humida durant, 15 
minuts i 24 hores després del tractament; funció 
pulmonar (CVF, VEMS); SaO2

ACBT: pes de les expectoracions ↑ en compa-
ració amb HFCC (5,2 g contra 1,1 g, p < 0,005, 
al matí; 4,1 g contra 0,7 g, p < 0,01, a la tarda). 
Funció pulmonar millorada matí (CVF, VEMS), 
tarda (CVF)

3 6

Pryor et al. 
[41]

RCT Mucoviscidosi (75) Estudi durant 1 any. Avaluació de les tècni-
ques ACBT, DA, PEP, OPEP. Aleatorització per 
a l’atribució de la tècnica. Familiarització amb 
operador i seguiment a domicili (nombre i durada 
de les sessions en funció del pacient)
Mesures: funció pulmonar (VEMS, CVF...), capaci-
tat d’exercici (shuttle test), qualitat de vida

No hi ha diferència significativa entre les tècni-
ques pel que fa al VEMS (criteri principal)

2 7

Savci et al. 
[42]

RCT BPCO (estat estable) 
(30)

Repartiment aleatori en 2 grups: grup DA i grup 
ACBT. Sessions de 20’ al dia, 5 dies a la setmana, 
durant 20 dies
Mesures: funció pulmonar (VEMS, CVF, FEM 
25-75%, FEP), gas en sang arterial, TD6, dispnea 
(escala de Borg modificada) abans i després de 
TD6

Millora de tots els paràmetres amb el drenatge 
autogen
Millora de la CVF, FEP, PaO2 i rendiment en 
l’exercici amb l’ACBT
FEP més ↑ amb DA/ACBT així com PaO2 i ↓ + 
important de PaCO2 amb DA

2 4

Syed et al. 
[53]

Aleatoritzat 
creuat

DDB (35) ACBT/CPT
Mesures: funció pulmonar, pes humit i volum 
de les expectoracions i EVA per al confort de les 
tècniques

La majoria dels pacients van expressar confort 
durant la realització de l’ACBT (EVA). No hi ha 
diferència en el pes i volum dels esputs després 
de les teràpies convencionals i ACBT

2 4

Thompson 
et al. [54]

Aleatoritzat 
creuat

DDB (fase estable) 
(17)

ACBT (+ DP)/ Flutter
Mesures: pes humit de les expectoracions, dura-
da de la fisioteràpia. El FEP, CVF, VEMS, la disp-
nea (escala de BORG) abans i després de cada 
sessió de fisioteràpia. Preferència dels pacients 
en relació amb les tècniques

No hi ha diferències significatives entre les 2 tèc-
niques. Els pacients van preferir el Flutter (11/17) 
a l’ACBT per a un ús rutinari

2 3
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Quadre X

Estudis sobre l’active cycle breathing technique (ACBT) (continuació).

Estudi Tipus Població (n) Intervenció i criteris d’avaluació Resultats Nivell 
d’evidència

Nota PEDro 
(/10)

White et al. 
[55]

Aleatoritzat 
creuat

Mucoviscidosi (15) ACBT + DP ± expansions. Toràciques
Mesures: espirometria (VEMS; CVF, VEMS/CVF, 
FEM 25-75%), pes humit de les expectoracions, 
SpO2

No es va trobar diferència significativa entre els 
tractaments (amb o sense expansió toràcica)

3 4

Williams et 
al. [56]

Aleatoritzat 
creuat

Mucoviscidosi (15) ACBT ± fisioteràpia
Mesures: funció pulmonar, calorimetria indirecta 
i oximetria

Millora significativa de la funció pulmonar 24 ho-
res després de l’ACBT assistida pel terapeuta. ↓ 
de l’obstrucció de les vies respiratòries després 
de l’ACBT assistida pel terapeuta

2 4

ACBT: active cycle breathing technique; BCSS: breathlessness cough and sputum scale; CPT: chest physiotherapy; RCT: randomized controlled trial; CV: capacitat vital; CVF: capacitat vital forçada; DA: drenatge autogen; DDB: dilata-
ció dels bronquis; FEM: flux expiratori màxim; FEP: flux expiratori punta; DP: drenatge postural; EVA: escala visual analògica; HFCC: high-frequency chest compression; HS: solut hipertònic; IR: insuficiència respiratòria; IS: solut 
isotònic; MDC: manual chest physiotherapy; NS: no significatiu; OPEP: oscillating positive expiratory pressure; PEP: positive expiratory presure; PiMax: pressió inspiratòria màxima; RCT: randomized controlled trial; RIM: resistive 
inspiratory manoeuvres; SGRQ: Saint-Georges Respiratory Questionnaire; TD6: prova caminant 6 minuts; VEMS: volum expirat màxim en 1 segon; VNI: ventilació no invasiva. L’article de Lewis [57] cita el treball de Mine SM et al. 
publicat a la South Afr J Physiother el 2004 (60: 3-6). Aquest article té una nota de PEDro de 4. En no haver trobat el text original, no l’hem inclòs al quadre.
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DISCUSSIÓ

Aquesta revisió sistemàtica de la literatura confirma els 
resultats de les síntesis més antigues (58-60) tot des-
tacant la gran heterogeneïtat dels protocols utilitzats, 
dels paràmetres analitzats i de les poblacions estudia-
des. Els criteris d’avaluació més utilitzats són els que 
fan referència a la funció respiratòria (29 estudis), el 
pes de les secrecions (24 estudis), la valoració de les 
tècniques per part del participant (16 estudis) i el volum 
de les secrecions (7 estudis).

Drenatge postural (DP)

Se n’han trobat deu estudis (Quadre II). La majoria dels 
estudis tracten sobre pacients que pateixen mucovis-
cidosi (5 estudis) i DDB (1 estudi). Els protocols i les 
durades del seguiment són molt diferents d’un estudi 
a l’altre. Dos d’ells tracten el llarg termini. MacIlwaine 
compara durant 2 anys la utilització del DP i el DA, sen-
se posar en evidència millors resultats d’un en relació 
amb l’altre pel que fa a la funció respiratòria, si bé els 
pacients prefereixen el DA. Button compara al llarg de 5 
anys el DP amb inclinació (STP) i sense inclinació (MTP) 
i mostra que aquest darrer és més ben tolerat. Els al-
tres estudis no permeten posar en evidència un efecte 
positiu del DP o, fins i tot, assenyalen un efecte negatiu 
(7, 10, 11). Només 4 estudis presenten una nota PEDro 
superior a 5 (11, 12, 14, 16), cosa que il·lustra el nivell 
global dels estudis. Els resultats de l’anàlisi de la litera-
tura confirmen que el drenatge postural constitueix un 
“adjuvant ocasional” per al drenatge bronquial (3) amb 
un nivell de recomanació B.

Vibracions manuals

Se n’han trobat sis estudis (Quadre III). McCarren (22) 
posa en evidència el paper de la força de retracció elàs-
tica del pulmó com a component principal en el meca-
nisme d’acció de les vibracions. Cinc estudis tenen una 
nota PEDro superior a 5 (16, 19-21, 23). Cap treball no 
posa de relleu l’efecte iatrogènic de les vibracions per 
part del terapeuta (trastorns musculosquelètics), si bé 
és un aspecte que cal tenir en compte. Un sol estudi 
compara les vibracions manuals amb les vibracions 
mecàniques, que aporten més confort al pacient (19). 
Els estudis analitzats no permeten recomanar les vi-
bracions manuals.

Percussions toràciques manuals (PTM)

S’han trobat quatre estudis (Quadre IV). Tres dels quatre 
estudis analitzats són desfavorables a les percussions 
toràciques (6, 9, 24). Dos estudis tenen una nota PEDro 
superior a 5 (24, 25). Una enquesta nacional realitza-
da a Anglaterra el 2007, adreçada als fisioterapeutes 
que treballen en els serveis de cures respiratòries, va 
observar la utilització de les percussions toràciques, 
les vibracions manuals i l’ACBT en pacients que patien 
una BPCO en període d’exacerbació. Se’n va avaluar la 
freqüència d’utilització (classificada com a “sempre”, 

“sovint”, “a vegades”, “rarament” o “mai”). Els resul-
tats d‘aquesta enquesta van mostrar la gran freqüèn-
cia d’utilització de l'ACBT, utilitzada sempre en un 54% 
dels casos. Les percussions s’utilitzaven “sovint” en el 
8% dels casos i “alguna vegada” en el 38% dels casos, 
mentre que les vibracions manuals s’utilitzaven “so-
vint” en el 23% i “a vegades” en el 41% dels casos (61).

Una revisió sistemàtica realitzada per Ides sobre la 
descongestió bronquial de pacients que patien una 
BPCO desaconsellava la utilització del drenatge pos-
tural i les percussions toràciques (62). Les PTM poden 
realment disminuir el VEMS en els pacients que pa-
teixen una BPCO en fase d’exacerbació aguda (63). Els 
resultats de l’anàlisi de la literatura confirmen el lloc 
marginal de les PTM, que no es poden recomanar per 
al drenatge bronquial.

Tos dirigida

Se n’han trobat quatre estudis (Quadre V). No és pos-
sible avaluar l’eficàcia aïllada de la tos dirigida a partir 
dels estudis trobats. Només el d'Hasani posa en evi-
dència l’interès de la tos dirigida per a l’augment de 
l’aclariment mucociliar de pacients amb BPCO i DDB, 
però amb una petita mostra, respectivament (n = 12, n 
= 7) (27). Un sol estudi té una nota PEDro superior a 
5 (28). L'interès de la tos dirigida és que permet “una 
autonomia de drenatge del pacient entre les sessions 
de cinesiteràpia”(3).

Forced Expiratory Technique (FET)

Els 2 estudis trobats mostren una millora en relació 
amb el grup de control (Quadre VI). En els 2 estudis la 
mostra és bastant petita. Un sol estudi té una nota PE-
Dro igual a 5 (27). En realitat, la majoria dels estudis 
que tracten la FET la integren en l'ACBT.

Augment del Flux Expiratori (AFE)

Els dos estudis identificats no permeten aïllar l’efecte 
d’aquesta tècnica (Quadre VII). S’ha trobat un assaig 
comparatiu aleatoritzat que presenta una nota PEDro 
inferior a 5. A la vista d’aquest resultat, no es pot fer 
cap recomanació per a l'AFE.

ELTGOL

Se n’han trobat sis estudis (Quadre VIII). Dos assaigs 
tracten sobre BPCO hospitalitzats per exacerbació (33, 
37), 1 estudi està orientat a pacients que pateixen mu-
coviscidosi (35) i a pacients que pateixen bronquièctasis 
(36). Aquests 5 estudis inclouen 3 assaigs comparatius 
aleatoritzats (PEDro: 5, 5 i 7/10). Els resultats són en 
favor de l'ELTGOL, amb menys exacerbacions i hospita-
litzacions entre els pacients que pateixen BPCO (37) i un 
augment de la producció d’expectoracions sigui quina 
sigui la patologia en qüestió (33, 35, 36). A més, entre els 
pacients que pateixen mucoviscidosi, l'ELTGOL millora 
la resistència de les vies respiratòries. Cal destacar el 
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treball de Martins (38), que analitza l’efecte de l'ELTGOL 
en l’aclariment mucociliar i mostra un augment esta-
dísticament significatiu en comparació amb un grup de 
control. Els resultats de l’anàlisi de la literatura mos-
tren l’interès de l'ELTGOL en el drenatge bronquial amb 
un bon nivell d’evidència (recomanació de grau B).

Drenatge autogen

Se n’han trobat sis estudis (Quadre IX). La majoria 
d’ells tracten de pacients que pateixen mucoviscidosi. 
S’associa una millora dels intercanvis gasosos associa-
da amb el DA (42) durant 1 h després del tractament 
(10) i una eliminació més ràpida del moc en compa-
ració amb l'ACBT (40). Només dos estudis tenen una 
nota PEDro superior a 5 (12, 41). Alguns es basen en 
principis fisiològics idèntics: el drenatge autogen en la 
seva fase de despreniment de les secrecions porta el 
pacient al desinflament (VRE), amb una respiració amb 
flux expiratori lent, la qual cosa es basa sensiblement 
en el mateix principi fisiològic subjacent a l'ELTGOL, al 
qual s’afegeix la selectivitat del costat, l’augment lent 
del flux expiratori realitzat a nivell del VRE. El resultat 
d’aquesta anàlisi de la literatura mostra l’interès del 
drenatge autogen en el drenatge bronquial amb un bon 
nivell d’evidència (recomanació de grau B).

ACBT

No examinada en la conferència de consens de 1994, és 
en realitat una associació de diverses tècniques: venti-
lació abdominal, expansions toràciques (alt volum pul-
monar) i FET (augment ràpid del flux expiratori) (Qua-
dre X). És la tècnica més estudiada. Així, s’han registrat 
17 estudis que tracten essencialment sobre pacients 
que pateixen mucoviscidosi (7 estudis), DDB (7 estudis) 
o BPCO (2 estudis). Més pacients tenen una CV millo-
rada comparativament amb el DA, però s’ha constatat 
una disminució de l’SpO2 en 4 dels 18 pacients durant 
la sessió (40). En comparació amb la CPT, l'ACBT és 
més ben valorada pels pacients (53). Dos estudis que 
comparen l'ACBT amb l’Acapella i el Flutter són desfa-
vorables envers l'ACBT (50, 54). L'eficàcia de l'ACBT és 
major quan és assistida per un fisioterapeuta (56). Qua-
tre dels 17 estudis presenten una nota PEDro superior 
a 5 (41, 44, 50, 52).

Una revisió sistemàtica de Lewis et al de 2011 plante-
java la qüestió de la millor evidència disponible (volum, 
qualitat, consistència...) per a l'ACBT. S’hi van incloure 
vint-i-quatre estudis, tretze dels quals eren anteriors a 
1994. Les dades més freqüentment avaluades van ser el 
pes humit de les expectoracions (n = 17), la CV (n = 12) i 
el VEMS (n = 12). Es va observar un augment del pes hu-
mit de les expectoracions durant 1 h post ACBT en com-
paració amb la cinesiteràpia respiratòria convencional 
(SMD 0,32, IC 95% 0,05-0,59), amb els sistemes que 
generen oscil·lacions externes (0,75, 0,48-1,02) i amb 
un grup de control (0,24, 0,02-0,46) amb un bon nivell 
d’evidències (57). Una revisió sistemàtica de Cochrane 
en el context de la mucoviscidosi va analitzar estudis 

que comparaven l'ACBT amb el drenatge autogen, els 
sistemes que generen oscil·lacions en les vies respira-
tòries, els sistemes que indueixen compressions torà-
ciques d’alta freqüència i la cinesiteràpia respiratòria 
convencional. S’hi van incloure disset estudis, quatre 
dels quals eren assaigs aleatoritzats i controlats. Els 
autors van concloure que el nivell d’evidència era insu-
ficient per defensar o rebutjar la utilització de l'AGBT 
en relació amb les altres tècniques d’aclariment de les 
vies respiratòries. Quatre estudis amb quatre compa-
radors diferents van trobar que l'AGBT era compara-
ble a les altres teràpies en termes de funció pulmo-
nar, pes de les expectoracions, saturació d’O2 i nombre 
d’exacerbacions pulmonars. Es van suggerir estudis a 
llarg termini amb criteris d’avaluació com ara la quali-
tat de vida i la preferència dels pacients (64). McKoy et 
al (65), en una anàlisi de la Cochrane Library publicada 
el 2012 van concloure el mateix. Els autors van conser-
var cinc estudis, amb cinc comparadors diferents (pre-
ferència del pacient, funció pulmonar, pes de les expec-
toracions, saturació d’oxigen i nombre d'exacerbacions 
pulmonars) i van constatar que l'ACBT era comparable 
a les altres teràpies.

L’objectiu del treball de la Cochrane Library realitzat per 
Warnock el 2013 (66) era determinar l’eficàcia de la ci-
nesiteràpia respiratòria en comparació amb l’absència 
de tractament o de la tos espontània sola per a la mi-
llora de l’aclariment del moc en la mucoviscidosi. Els 
resultats d’aquesta anàlisi mostren que les tècniques 
de descongestió de les vies respiratòries tenen efectes 
a curt termini en l’augment del transport de moc. No 
es va trobar cap evidència per treure conclusions sobre 
els efectes a llarg termini. El lloc de l'ACBT sembla in-
contestable en el drenatge bronquial, amb un bon nivell 
d’evidència (recomanació de grau B).

Síntesi de les recomanacions

Al Quadre XI oferim una síntesi a manera d’adaptació de 
les darreres recomanacions a partir de l’arbre de repar-
timent de les tècniques de la conferència de consens de 
1994 basada en el mecanisme físic.

CONCLUSIÓ - PERSPECTIVES

Aquest treball subratlla la insuficiència de dades cientí-
fiques vàlides i les dificultats per determinar els nivells 
d’evidència de les tècniques de descongestió manual. 
Les tècniques s’han avaluat principalment amb pa-
cients que patien patologies secretores (mucoviscidosi, 
DDB, BPCO...). També permet mostrar els límits dels 
criteris d’avaluació que permeten mesurar la presència 
d’una congestió i, per tant, l’eficàcia de la descongestió.

El quadre sinòptic on es classifiquen les tècniques de 
descongestió bronquial en funció del seu mecanisme fí-
sic, elaborat durant la conferència de consens de 1994, 
sembla ser una eina interessant per a l’avaluació, doncs 
permet agrupar les tècniques que tenen mecanismes 
d’acció idèntics.
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L’avaluació de l’eficàcia de les tècniques utilitzades ja va 
ser una de les preocupacions i recerques d’un pioner de 
la cinesiteràpia respiratòria, Henri Fauré (67).

A la vista dels resultats d’aquesta revisió sistemàtica, 
sembla que només l’ELTGOL, el drenatge autogen i 
l’ACBT (DP ?) es basen en un nivell d’evidència B. Totes 
les altres tècniques presenten un nivell d’evidència in-
ferior. A més, la majoria dels estudis es basen en mos-
tres petites i comporten limitacions metodològiques.

Declaració d’interessos

Els autors declaren no tenir conflictes d’interès en rela-
ció amb aquest article.

ANNEX 1. GRAELLA SINÒPTICA

Títol del treball

Autor/Revista/Any/ 
Volum/Pàgines

Objectiu de l’estudi Tipus d’estudi
Població

Metodologia Anàlisi estadística/ 
Significació clínica
Variables considerades
Desenvolupament de 
l’estudi
Criteris de valor

Resultats

Nivell d’evidència /  
Nota PEDro

Conclusió
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RESUM

Antecedents. La prevenció de caigudes és una priori-
tat internacional. Hi ha la necessitat de sintetitzar tota 
l’evidència de la més alta qualitat en relació a la preven-
ció de caigudes en un sol lloc per al personal sanitari.

Objectiu. L’objectiu d’aquest estudi era dur a terme 
una revisió de revisions (revisió umbrella) de metanàli-
sis d’assaigs clínics aleatoritzats (ACA) sobre les in-
tervencions de prevenció de caigudes en gent gran que 
viu a casa.

Fonts. Es va buscar informació en les següents bases 
de dades: MEDLINE, EMBASE, CINAHL, AMED, BNI, 
PsycINFO, Cochrane Library, PubMed i PEDro.

Selecció per a l’estudi. Es van buscar metanàlisis amb 
una anàlisi de dades agrupades que continguessin ≥3 
ACA sobre qualsevol mena d’intervenció en relació a la 
prevenció de caigudes en gent de ≥ 60 anys no institu-
cionalitzada. Es van incloure setze metanàlisis, que re-
presentaven 47 anàlisis de dades agrupades.

Extracció de dades. Dos autors van extreure’n les dades 
de manera independent.

Síntesis de dades. Les dades es van sintetitzar narra-
tivament. La qualitat metodològica de les metanàlisis 
era moderada. Tres metanàlisis definien una caiguda i 
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tres presentaven esdeveniments adversos (tot i que me-
nors). Hi ha evidència consistent que prova que l’exercici 
físic redueix les caigudes (incloent l’índex, el risc i la 
probabilitat), amb 13/14 anàlisis de dades agrupades 
(93%) de 7 metanàlisis que demostraven una reducció 
significativa. La qualitat metodològica de les metanàli-
sis que investigaven l’exercici físic era mitjana/alta i les 
mides de l’efecte anaven de 0,87 (risc relatiu 95% in-
terval de confiança = 0,81, 0,94; nombre d’estudis = 18; 
nombre de participants = 3568) a 0,39 (rate ràtio 95% 
interval de confiança =0,23, 0,66; nombre de metanàlisis 
= 6). Existeix un tipus d’evidència consistent que les in-
tervencions multifactorials redueixen les caigudes (5/6, 
83% de reducció significativa). Hi ha, però, evidència 
contradictòria pel que fa a la influència dels suplements 
de vitamina D (7/12, 58,3% de reducció significativa).

Limitacions. Les metanàlisis sovint utilitzen diferents 
mètodes d’anàlisi i sovint manca informació d’algunes 
característiques bàsiques (p. ex.: participants, heteroge-
neïtat, biaix de publicació). Hi pot haver cert solapament 
entre algunes de les metanàlisis incloses en l’estudi.

Conclusions. Hi ha evidència consistent que l’exercici 
físic i les intervencions multifactorials individualitzades 
són efectius a l’hora de reduir les caigudes en gent gran 
que viu a casa.

mailto:brendonstubbs%40hotmail.com?subject=
http://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/display_record.asp?ID=CRD42014010715 


50

ACTUALITZACIONS EN FISIOTERÀPIA

Les caigudes representen un perill per a la qualitat de 
vida de la població d’edat avançada a nivell global i con-
tinuen sent una de les principals causes de morbiditat i 
mortalitat (1,3). Les caigudes són comunes i afecten al 
voltant del 30% dels majors de 65 anys que viuen a casa 
i el risc augmenta amb l’edat (2,4,5). Els costos econò-
mics associats a les caigudes també són elevats. Per 
exemple, després de tenir en compte la inflació, el cost 
directe relacionat amb la provisió d’assistència mèdica 
després d’una caiguda als Estats Units es va estimar en 
30 bilions de dòlars al 2010 (6). No és gens sorprenent, 
doncs, que s’hagin creat nombroses guies nacionals i 
internacionals per tal de prevenir les caigudes (1,7,8).

S’han desenvolupat i avaluat un ampli ventall 
d’intervencions mitjançant assaigs clínics aleatorit-
zats (ACA) robustos i que després s’han resumit en 
revisions sistemàtiques i metanàlisis. Les conclusions 
en les que es basen les revisions sistemàtiques dels 
ACA es consideren del màxim nivell en la jerarquia de 
l’evidència (9). Malgrat que existeixen crítiques de les 
revisions sistemàtiques com a entitat (p.ex.: tendència 
al biaix en els estudis originals, biaix de publicació, no 
inclusió d’estudis primaris de referència), una revisió 
sistemàtica ben conduïda té l’habilitat de generar con-
clusions robustes i generalitzables sobre i per sobre de 
les d’un estudi individual. A més, les metanàlisis tenen 
el potencial d’aportar la mida de l’efecte més ajustada 
d’una intervenció (11). Tot i que les metanàlisis que es 
basen en revisions sistemàtiques es consideren el “gold 

standard” (la màxima referència), hi ha un reconeixe-
ment creixent que, fins i tot, una metanàlisi perfecta 
amb dades perfectes pot donar només una visió parcial 
de les intervencions que els professionals en el camp 
de la salut tenen a l’abast (12). Aquesta conclusió és 
particularment certa en intervencions complexes com 
ara la prevenció de caigudes, on hi ha moltes opcions 
diferents disponibles per al personal sanitari. Tenint en 
compte això, la popularitat de les revisions umbrella o 
de les revisions sistemàtiques ha augmentat per oferir 
als professionals sanitaris, legisladors i investigadors 
informació de la més alta qualitat sobre una intervenció 
específica en un sol lloc.

Pel que fa a la prevenció de les caigudes, s’ha conside-
rat un ventall d’intervencions amb revisions sistemàti-
ques i metanàlisis, incloent intervencions individuals 
com ara l’exercici físic (13) i els suplements de vitamina 
D (14) o altres intervencions multifactorials més com-
plexes. Els fisioterapeutes tenen un paper important en 
la prevenció de les caigudes i és essencial que tinguin 
el millor coneixement sobre les intervencions que re-
dueixen les caigudes. A causa de la proliferació de la 
recerca de la més alta qualitat en la prevenció de les 
caigudes, hem volgut dur a terme una revisió umbrella 
completa de totes les revisions sistemàtiques que in-
clouen metanàlisis d’ACA en la prevenció de caigudes 
en gent gran no institucionalitzada.

ABSTRACT

Background. Preventing falls is an international priori-
ty. There is a need to synthesize the highest-quality falls 
prevention evidence in one place for clinicians.

Purpose. The aim of this study was to conduct an um-
brella review of meta-analyses of randomized contro-
lled trials (RCTs) of falls prevention interventions in 
community-dwelling older adults.

Data Sources. The MEDLINE, EMBASE, CINAHL, AMED, 
BNI, PsycINFO, Cochrane Library, PubMed, and PEDro 
databases were searched.

Study Selection. Meta-analyses with one pooled analy-
sis containing ≥3 RCTs that investigated any interven-
tion to prevent falls in community-dwelling older adults 
aged ≥60 years were eligible. Sixteen meta-analyses, 
representing 47 pooled analyses, were included.

Data Extraction. Two authors independently extracted data.

Data Synthesis. Data were narratively synthesized. The 
methodological quality of the meta-analyses was mo-
derate. Three meta-analyses defined a fall, and 3 re-
ported adverse events (although minor). There is con-

sistent evidence that exercise reduces falls (including 
the rate, risk, and odds of falling), with 13/14 pooled 
analyses (93%) from 7 meta-analyses demonstrating a 
significant reduction. The methodological quality of me-
ta-analyses investigating exercise were medium/high, 
and effect sizes ranged from 0.87 (relative risk 95% 
confidence interval=0.81, 0.94; number of studies=18; 
number of participants=3,568) to 0.39 (rate ratio 95% 
confidence interval= 0.23, 0.66; number of meta-analy-
ses=6). There is consistent evidence that multifactorial 
interventions reduce falls (5/6, 83% reported significant 
reduction). There is conflicting evidence regarding the 
influence of vitamin D supplementation (7/12, 58.3% re-
ported significant reduction).

Limitations. Meta-analyses often used different 
methods of analysis, and reporting of key characteris-
tics (eg, participants, heterogeneity, publication bias) 
was often lacking. There may be some overlap among 
included meta-analyses.

Conclusions. There is consistent evidence that exercise and 
individually tailored multifactorial interventions are effecti-
ve in reducing falls in community-dwelling older adults.
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MÈTODE

Aquesta revisió umbrella va seguir un protocol predeter-
minat i publicat (registre PROSPERO: CRD42014010715).

Criteris d’inclusió

Es van incloure les metanàlisis d’ACA que investigues-
sin qualsevol mena d’intervenció que busqués reduir 
les caigudes en gent gran que viu a casa. Més espe-
cíficament, les metanàlisis havien de complir els se-
güents criteris:

Població

La població inclosa en l’estudi comprenia gent gran no 
institucionalitzada (és a dir, que vivia a casa i no en un 
entorn residencial amb una edat mitjana de ≥ 60 anys). 
No es van incloure estudis fets en hospitals o en institu-
cions geriàtriques. Es van excloure revisions de pobla-
cions amb alguna patologia (p. ex.: embòlies, Parkinson).

Intervencions

Es va incloure qualsevol intervenció que busqués pre-
venir les caigudes.

Mesura dels resultats

La mesura dels resultats principal fou l’efecte de les 
intervencions en l’índex de les caigudes o en el nombre 
de gent que les pateix. En aquest estudi, una “caiguda” 
es defineix com “una acció sobtada en la qual el parti-
cipant acaba al terra” (15, p.1619). Es van considerar tot 
tipus de caiguda, incloent caigudes recurrents (2 o més 
caigudes durant l’estudi) i lesives.

A l’hora de fer la cerca, no es va establir cap mena de 
restricció a nivell lingüístic. Si el manuscrit publicat es-
tava en qualsevol altra llengua que no fos anglès, ale-
many, francès o castellà, s’havia acordat contactar amb 
els autors per demanar-los les dades d’interès. Es van 
excloure les metanàlisis no referenciades en cap revisió 
sistemàtica. Les metanàlisis havien d’incloure almenys 
una anàlisi de dades agrupades amb ≥3 ACA. Com que 
algunes metanàlisis contenien múltiples subgrups i 
anàlisis de sensibilitat, informem de l’anàlisi principal 
(mida de l’efecte) per a cada intervenció estudiada. Si 
es trobaven metanàlisis que eren actualitzacions de 
revisions prèvies (p. ex.: revisions Cochrane actualitza-
des), se n’incloïen només les metanàlisis més recents. 
Si es trobaven revisions de temes similars amb dife-
rents mètodes d’anàlisi, criteris d’inclusió i resultats, 
s’incloïen totes (decidit pels 3 autors). Les metanàli-

sis que incloïen assaigs controlats formaven part de 
l’estudi si ≥ 80% dels estudis inclosos en les anàlisis de 
dades agrupades eren ACA.

Procediment de cerca

Dos autors independents (B.S. i S.B.) van dur a terme 
una cerca sistemàtica de les bases de dades MEDLI-
NE, EMBASE, CINAHI, AMED, BNI, PsycINFO, Cochrane 
Library, PubMed i PEDro des de l’inici fins a l’agost de 
2014. Un tercer autor (M.D.D.) estava a disposició com 
a mediador. Les paraules clau utilitzades en la cerca 
eren “caigudes” o “caiguda” o “caigudes recurrents” o 
“caigudes lesives” o “prevenció de caigudes” AND  “as-
saig clínic aleatoritzat” o “ACA” o “revisió sistemàtica” o 
“metanàlisi” AND “gent gran” o “tercera edat” o “edat” 
AND “intervenció” AND “exercici” AND “suplement de 
vitamina D” i “multifactorial”. Es van revisar les llistes de 
referència de tots els articles potencialment elegibles.

Extracció i síntesi de dades

Dos autors (B.S. i S.B.) van extreure les dades de ma-
nera independent i hi havia un tercer revisor (M.D.D.) 
disponible. Les dades que es van extreure eren: primer 
autor, any de publicació, país, context, objectiu, estra-
tègia de cerca, criteris d’elegibilitat, tipus de caiguda 
estudiada, definició de caiguda emprada, detalls de la 
intervenció en les caigudes, nombre d’estudis i nombre 
de participants, demografia dels participants, resultats 
principals (mida de l’efecte amb 95% d’intervals de con-
fiança [IC 95%]), esdeveniments adversos, heteroge-
neïtat, biaix de publicació i conclusions. En la literatu-
ra, s’han utilitzat una sèrie de mètodes estadístics per 
avaluar l’efecte de les intervencions en les caigudes, 
incloent rate ràtios (RaR = índex de caigudes), ràtios de 
risc/risc relatiu (RR = nombre d’individus que han cai-
gut/risc de caigudes) i ràtios de probabilitat (RP = pro-
babilitats de patir una caiguda durant l’assaig). La RaR 
ofereix un resum de l’índex de caigudes entre els grups 
d’intervenció i control (4).  La RR, d’altra banda, compa-
ra el nombre d’individus que han caigut entre els grups 
d’intervenció i control (4), i la RP és la ràtio de probabi-
litats de caiguda en cada grup (16). Col·lectivament, ens 
referim a l’efecte de les intervencions en les caigudes 
però quan ens referim a metanàlisis individuals, ens re-
ferim a les mesures utilitzades en cada estudi. Quan ha 
estat possible, s’han extret dades sobre l’heterogeneïtat 
de cada anàlisi de dades agrupades i, d’acord amb la 
col·laboració de Cochrane, s’ha descrit l’índex I2, que 
es refereix al percentatge de variació total entre estu-
dis deguda a l’heterogeneïtat més que no pas a l’atzar 
(16,17). Valors d’I2 baixos, moderats i alts del 25%, 50% 
i 75% respectivament són comunament acceptats (17). 
A causa de l’heterogeneïtat de les poblacions, interven-
cions i altres característiques clau, els resultats es pre-
senten en forma de síntesi narrativa (12).Disponible amb aquest article a ptjournal.apta.org

eAppendix: Articles exclosos de la revisió umbrella: 
raons per a l’exclusió
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QUALITAT METODOLÒGICA

Avaluació

Dos autors (B.S. i S.B.) van completar de manera inde-
pendent l’Avaluació de Revisions Sistemàtiques Múlti-
ples (AMSTAR en les sigles en anglès) (18). Un tercer 
revisor (M.D.D.) estava disponible. L’AMSTAR és una 
manera fiable i vàlida d’avaluar la qualitat metodològi-
ca de les revisions sistemàtiques i de les metanàlisis 
(19). L’AMSTAR inclou 11 ítems classificats com a “co-
bert”, “poc clar” o “no cobert” i es puntua del 0 (qualitat 
baixa) a l’11 (qualitat màxima) (18,19). Les puntuacions 
de l’AMSTAR es classifiquen com a de qualitat alta (8 – 
11), mitja (4 – 7) o baixa (0 – 3) (18-20).

RESULTATS

Descripció dels resultats de cerca

Utilitzant l’estratègia de cerca, es van considerar 112 
textos complets i es van excloure 96 articles (veure 
eApendix, disponible a http://ptjournal.apta.org, per la 
llista d’articles exclosos). Dins de la mostra final es van 
incloure 16 metanàlisis que feien referència a 47 anàli-
sis de dades agrupades (4, 14, 21-34). Veure els detalls 
complets dels resultats de cerca a la Figura.

Descripció de les metanàlisis incloses

Els detalls de les metanàlisis incloses estan resumits 
a la Taula 1. Breument, les metanàlisis incloïen en-
tre 3 i 22 (23) ACA individuals i entre 348 (23) (anàlisis 
d’educació i exercici, nombre d’estudis = 3) i 27.522 (21) 
participants en les anàlisis de dades agrupades. Tan 
sols 3 metanàlisis donaven una definició del concepte 
de caiguda (4, 24, 26). Tres metanàlisis donaven detalls 
d’esdeveniments adversos de les intervencions dels 
ACA (4, 24, 29), tots ells menors. En general, la qualitat 
de les metanàlisis anava de mitjana a alta. Més especí-
ficament, 8 metanàlisis van ser classificades de qualitat 
alta, (4, 14, 22, 24-26, 29, 32) 7 de qualitat mitjana (21, 
23, 27, 28, 30, 31, 33) 1 de qualitat baixa (34) (veure Tau-
la 1 per a les puntuacions de l’AMSTAR).

Intervencions individuals

Exercici. Set metanàlisis investigaven una sèrie 
d’intervencions d’exercici físic (4, 23, 24, 27, 29, 30, 34) 
i d’aquestes, 13 de les 14 anàlisis de dades agrupades 
demostraven que l’exercici redueix les caigudes signifi-
cativament (incloent l’índex i el risc de caure). L’exercici 
era el responsable de la reducció de les caigudes, amb 
un 13% de reducció de risc (29) (RR = 0,87; 95% IC = 0,81, 
0,94); nombre d’assaigs = 18; nombre de participants = 

Figura

Diagrama de flux de l’estratègia de cerca. ACA = assaig clínic controlat
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Documents identificats 
amb la cerca de les 

bases de dades (n=789)

Documents addicionals 
identificats mitjançant 

altres fonts (n=4)

Documents després de descar-
tar i filtrar els duplicats (n=719)

Articles sencers avaluats per a 
ser escollits (n=112)

Estudis inclosos en la síntesi de 
la revisió umbrella (n=16) 

Articles sencers exclosos (n=96) per les 
següents raons:
n=48 sense metanàlisis
n=13 no prenien en consideració ACA 
per a la prevenció de caigudes
n=9 no oferien anàlisis separades de 
població no institucionalitzada
n=7 població amb patologies
n=6 van fer una metanàlisi de <3 ACA
n=4 sense resultats rellevants/diferents
n=3 no residir a casa
n=2 impossible separar l’anàlisi de 
dades agrupades dels ACA dels no ACA
n=2 cap revisió sistemàtica
n=2 solapament
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3.568) i un 61% de reducció en l’índex de caigudes (24) 
(RaR = 0,39; 95% IC = 0,23, 0,66; nombre d’assaigs = 6) 
i un índex de caigudes amb fractura (nombre d’assaigs 
= 6). Només un estudi (34) demostrava una reducció no 
significativa en el nombre de caigudes, tot i que estava 
classificat com de baixa qualitat. En general, la qualitat 
metodològica de les metanàlisis sobre l’ús d’exercici fí-
sic anava de moderada a alta.

Guo et al (23) van agrupar 22 estudis (nombre de 
participants = 4.912) que investigaven una varietat 
d’intervencions d’exercici físic i van trobar que l’exercici 
reduïa significativament les probabilitats de caure (RP 
= 0,78; 95% IC = 0,65, 0,93). El-Khoury et al (24) van tro-
bar que l’exercici reduïa significativament l’índex de cai-
gudes lesives (RaR = 0,63; 95% IC = 0,51, 0,77; nombre 
d’assaigs = 10; I2 = 50%), l’índex de caigudes que van ne-
cessitar atenció mèdica (RaR = 0,70; 95% IC = 0,54, 0,92; 
nombre d’assaigs = 8; I2 = 20%), l’índex de caigudes amb 
lesions greus (RaR = 0,57; 95% IC = 0,36, 0,90; nombre 
d’assaigs = 7; I2 = 46%) i l’índex de caigudes amb fractu-
ra (RaR = 0,39; 95% IC = 0,23, 0,66; nombre d’assaigs = 
6; I2 = 0%). Petridou et al (27) van concloure que l’exercici 
reduïa significativament el risc de caigudes (RR = 0,67; 
95% IC = 0,52, 0,85). Gilespie et al (4)  van demostrar que 
l’exercici disminuïa l’índex de caigudes independent–
ment de si es feia en grup (RaR = 0,71; 95% IC = 0,63, 
0,82; nombre d’assaigs = 16; nombre de participants = 
3.622; I2 = 48%) o a casa (RaR = 0,68; 95% IC = 0,58, 0,80; 
nombre d’assaigs = 7; nombre de participants = 951; I2 = 
0%). També van establir que l’exercici centrat en la mar-
xa, l’equilibri o l’entrenament funcional redueix l’índex 
de caigudes (RaR = 0,72; 95% IC = 0,55, 0,94; nombre 
d’assaigs = 4; nombre de participants = 519; I2 = 0), men-
tre que el tai-txí, tot i ser significatiu, estava en els límits 
i era heterogeni (RaR = 0,72; 95% IC = 0,52, 1.00; nombre 
d’assaigs = 5; nombre de participants = 1.563; I2 = 72%). 
Michael et al (29) van concloure que la fisioteràpia basa-
da en exercicis portava a una reducció en el risc de cai-
gudes (RR =0,87; 95% IC =0,81, 0,94; nombre d’assaigs = 
18; nombre de participants = 3.986; I2 = 4%). Thomas et 
al (30) van determinar que el programa d’exercicis Ota-
go reduïa de manera significativa l’índex de caigudes en 
els 6 estudis amb 1.466 participants (RaR = 0,68; 95% IC 
= 0,56, 0,79; I2 = 0%).

En conclusió, hi ha evidència consistent (93% o 13/14 
anàlisis de dades agrupades) que donava suport a 
l’efectivitat de l’exercici físic com a una sola intervenció 
per prevenir caigudes (incloent el risc, la probabilitat i 
l’índex de caigudes). Aquesta conclusió es basa, princi-
palment, en evidència de qualitat mitjana-alta.

Suplement de vitamina D. Set metanàlisis van estudiar 
la influència dels suplements de vitamina D en les cai-
gudes (4, 14, 21, 23, 26, 29, 33),i de 12 anàlisis de dades 
agrupades, 7 van establir que el suplement de vitamina 
D reduïa les caigudes de manera significativa. La mida 
de l’efecte anava d’un 22% de probabilitats reduïdes de 
caure quan el suplement de vitamina D es combinava 

amb calci (23) (RP = 0,78; 95% IC = 0,63, 0,98; nombre 
d’assaigs = 6; nombre de participants = 4.326) a un 12% 
de risc reduït de caigudes sense calci (26) (RR = 0,88; 
95% IC = 0,81, 0,96; nombre d’assaigs = 10; nombre de 
participants = 12.701).

Gao et al (23) van agrupar 11 ACA (6 amb suplement de 
vitamina D i calci i 5 amb només suplement de vitamina 
D) i van trobar que no hi havia cap efecte significatiu 
en relació a les probabilitats de caure. En una anàlisi 
de subgrup, els autors van establir que el suplement 
de vitamina D quan es combina amb calci reduïa les 
probabilitats de caure (RP = 0,78; 95% IC = 0,63, 0,98) 
però el suplement de vitamina D sol, no (RP = 1,02; 95% 
IC=0,82, 1,28). Kalyani et al (26) van agrupar 10 estudis 
i van concloure que el suplement de vitamina D reduïa 
significativament el risc de caiguda (RR = 0,88; 95% IC 
=0,81, 0,96; nombre de participants = 12.701; I2 =34%). 
Gillespie et al (4) van agafar les dades de 7 ACA (nombre 
de participants = 9.324) i van concloure que el suple-
ment de vitamina D no tenia cap efecte significatiu en 
l’índex de caigudes (RaR0 1,00; 95% IC = 0,90, 1,11; I2 
= 69%). Murad et al (14) i Michael et al (29) van recollir 
les dades d’ACA en relació al suplement de vitamina D 
amb i sense calci i van trobar que el risc i la probabili-
tat de caigudes es reduïen respectivament (Michael et 
al (29): RR = 0,83; 95% IC = 0,77, 0,89; nombre d’assaigs 
= 9; nombre de participants = 5.809; I2 = 3%; Murad et al 
(14): RP = 0,80; 95% IC = 0,69, 0,93; nombre d’assaigs = 
16; nombre de participants = poc clar). Bolland et al (21) 
van concloure que el suplement de vitamina D no tenia 
cap efecte significatiu en el risc de caigudes (RR = 0,96; 
95% IC = 0,90, 1,02; nombre d’assaigs = 14; nombre de 
participants = 27.522); aquesta conclusió es va mante-
nir vàlida en les anàlisis de subgrups de suplements de 
vitamina D sols (RR = 0,96; 95% IC = 0,88, 1,04; nombre 
d’assaigs = 11; nombre de participants = 20.861) i quan 
es combinaven amb calci (RR = 0,93; 95% IC = 0,85, 1,02; 
nombre d’assaigs = 5; nombre de participants = 9.336).

En resum, hi ha evidència contradictòria (58,3% o 7/12 
anàlisis de dades agrupades) pel que fa a l’efectivitat 
del suplement de vitamina D per reduir les caigudes (in-
cloent l’índex, probabilitat i risc), tot i que la influència 
del suplement de vitamina D sembla ser més efectiu 
quan es combina amb calci.

Intervencions en l’entorn. En total, 3 metanàlisis van 
tenir en compte intervencions en l’entorn per tal de re-
duir les caigudes i hi havia 7 anàlisis de dades agru-
pades disponibles (4, 23, 31). Totes tres metanàlisis 
presentaven informació d’una anàlisi que demostrava 
que les intervencions en l’entorn reduïa les caigudes; 
en general, 4 de les 7 anàlisis de dades agrupades de-
mostraven una disminució estadísticament significativa 
de les caigudes.

Guo et al (23) van concloure, en l’anàlisi conjunta sobre 
l’entorn i les tecnologies d’ajuda, que les probabilitats 
de caure no es reduïen significativament (RP = 0,83; 
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95% IC = 0,68, 1,01; nombre d’assaigs = 13; nombre 
de participants = 6.353). Malgrat tot, quan van fer una 
anàlisi de subgrup d’aquests resultats, van demostrar 
que, de fet, les visites i les modificacions al domici-
li reduïen significativament les probabilitats de caure 
(RP = 0,75; 95% IC = 0,56, 0.99; nombre d’assaigs = 7; 
nombre de participants = 3.531), mentre que l’avaluació 
i les modificacions per si soles no ho feien (RP = 1,11; 
95% IC = 0,83, 1,48; nombre d’assaigs = 3; nombre de 
participants = 1.956). En la revisió Cochrane, Gillespie 
et al (4) van demostrar que la seguretat i les modifica-
cions al domicili redueixen el risc de caigudes (RaR = 
0,81; 95% IC = 0,68, 0,97; nombre d’assaigs = 6; nombre 
de participants = 4.208; I2 = 64%). Llavors van demos-
trar que les intervencions de seguretat a la llar eren 
significativament efectives quan les feia un terapeuta 
ocupacional (RaR = 0,69; 95% IC = 0,55, 0,86; nombre 
d’assaigs = 4; nombre de participants = 1.443) però no 
quan les feia un terapeuta no ocupacional (RaR = 0,91; 
95% IC = 0,75, 1,11; nombre d’assaigs = 4; nombre de 
participants = 3.075; I2 =42%). Finalment, Clemson et al 
(31) van fer una revisió centrant-se solament en inter-
vencions de l’entorn i van trobar que les intervencions 
que s’adaptaven i modificaven l’entorn portaven a una 
reducció del risc de caigudes (RR = 0,79; 95% IC = 0,65, 
0,97; nombre d’assaigs = 6; nombre de participants = 
3.298; I2 = 69%).

En general, hi ha evidència contradictòria (57%, 4/7 
anàlisis de dades agrupades) per suggerir que les in-
tervencions en l’entorn poden reduir les caigudes en 
gent gran no institucionalitzada. Aquesta conclusió es 
basava en metanàlisis de qualitat moderada.

Cirurgia. Dues metanàlisis (4, 23) presentaven una anàli-
si de dades agrupades sobre la influència de la cirurgia 
en les caigudes. Gillespie et al (4) van agrupar les dades 
de 3 ACA que investigaven la cirurgia d’estimulació car-
díaca i van concloure que redueix de manera significati-
va l’índex de caigudes en gent gran amb hipersensibilitat 
del si carotidi, una malaltia que provoca canvis sobtats 
del ritme cardíac i de la pressió sanguínia (RaR = 0,73; 
95% IC = 0,57, 0,93; nombre de participants = 349; I2 = 
51%). Guo et al (23) van agrupar dos estudis que investi-
gaven l’estimulació cardíaca i un estudi sobre la cirurgia 
de cataracta i van concloure que hi havia una reducció no 
significativa de les probabilitats de caure (RP = 0,87; 95% 
IC = 0,45, 1,66; nombre de participants = 704). En gene-
ral, hi ha una evidència limitada que suggereix que les 
intervencions quirúrgiques poden reduir les caigudes.

Altres intervencions individuals

Guo et al (23) van arribar a la conclusió que l’educació no 
reduïa de manera significativa les probabilitats de cau-
re (RP = 0,75; 95% IC = 0,51, 1,10; nombre d’assaigs = 
4; nombre de participants = 810). Campbell i Robertson 
(28) van agrupar una sèrie d’intervencions individuals i 
van concloure que hi havia una reducció estadística en 

l’índex de caigudes (RaR = 0,77; 95% IC = 0,67, 0,89; nom-
bre d’assaigs = 10; nombre de participants = poc clar).

Intervencions multifactorials

Sis metanàlisis van investigar l’eficàcia de les interven-
cions multifactorials personalitzades (4, 25, 27-29, 34). 
D’aquestes metanàlisis, 5 concloïen que les caigudes 
es veien significativament reduïdes (4, 25, 27, 28, 34), 
i una mostrava una tendència no significativa cap a la 
reducció de caigudes (29).  Les prevencions de caigudes 
multifactorials reduïen les caigudes entre un 10% (25, 
27) i un 35% (34), malgrat que l’estudi de Weatherall et 
al (34) va puntuar baix (2) a l’AMSTAR.

Choi i Hector (25) van agrupar 12 ACA (nombre de par-
ticipants = poc clar) i van trobar que les intervencions 
multifactorials reduïen el risc de caigudes (RR = 0,90; 
95% IC = 0,85, 0,96; Q =1,757; P = ,185), resultat compa-
rable a l’efecte trobat en les metanàlisis fetes per Pe-
tridou et al (27) (RR = 0,90; 95% IC = 0,82, 1,00; nombre 
d’assaigs = 5; nombre de participants = 1.952; Q = 6,9; P 
= ,1). Gillespie et al (4) van agrupar les dades de 19 ACA 
que investigaven intervencions multifactorials i van tro-
bar que l’índex de caigudes es reduïa significativament 
(RaR = 0,76; 95% IC = 0,67, 0,86; nombre de participants 
= 9.503; I2 = 85%). Campbell i Robertson (28) van agru-
par dades de 6 ACA i van establir que l’índex de caigu-
des es reduïa (RaR = 0,78; 95% IC = 0,68, 0,89; nombre 
de participants = poc clar; I2 = 38%).

En termes generals, hi ha evidència consistent (83%, 
5/6 anàlisis de dades agrupades) que demostra que les 
intervencions multifactorials redueixen les caigudes 
(incloent-ne l’índex i el risc de caure) en gent gran que 
viu a casa.  Aquesta conclusió es basava en metanàlisis 
de qualitat de moderada a alta.

Altres intervencions combinades i multicomponent

Goodwin et al (22) van agrupar dades de 15 ACA que 
investigaven intervencions “multicomponent”, és a dir 
intervencions no personalitzades. Els autors van con-
cloure que les intervencions multicomponent reduïen 
significativament el risc de caigudes (RR = 0,86; 95% IC 
= 0,80, 0,92; nombre de participants = poc clar; I2 = 0%). 
Una altra metanàlisi (32) va agrupar dades de 4 ACA 
conduïts per infermers/res i va trobar que la intervenció 
no tenia cap efecte significatiu en les probabilitats de 
caure (RP = 0,51; 95% IC = 0,19, 1,36; nombre de partici-
pants = 1.392; I2 = 89%).

En general, hi ha evidència limitada d’una metanàlisi 
que les intervencions multicomponent redueixen les 
caigudes i no hi ha evidència que les intervencions di-
rigides per infermers/res redueixin les caigudes. Els 
resums de les intervencions es presenten a la Taula 2.
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Discussió. Amb aquesta revisió umbrella, hem demos-
trat que hi ha evidència consistent de qualitat des de 
moderada a alta (13/14 anàlisis de dades agrupades o 
6/7 metanàlisis) que l’exercici físic pot reduir les caigu-
des significativament (incloent-ne l’índex, risc i probabi-
litats de caure). Hi ha evidència contradictòria sobre que 
les intervencions de l’entorn i els suplements de vitami-
na D poden reduir les caigudes. Hi ha evidència de me-
tanàlisis de qualitat moderada a alta que les interven-
cions multifactorials poden reduir les caigudes entre la 
gent gran (5/6 anàlisis de dades agrupades van infor-
mar d’una disminució significativa). Sorprenentment, hi 
ha informació escassa sobre els danys associats a les 
intervencions de prevenció de caigudes en les metanàli-
sis incloses en aquesta revisió umbrella. Malgrat tot, en 
les metanàlisis que donaven aquest tipus d’informació, 
els danys mencionats eren tots relativament menors i 
aquesta escassetat d’informació pot ser un reflex de la 
falta d’informació dels estudis originals.

Els resultats de la present revisió recolzen la noció de 
que s’hauria de presentar l’exercici físic a la gent gran 
que viu a casa com una manera de prevenir caigudes. 
Les troballes d’aquesta revisió és fan ressò de les de 
metanàlisis individuals que mostren una forta evidència 
que l’exercici és efectiu a l’hora de prevenir caigudes 
(malgrat que les anàlisis de dades agrupades incloïen 
entorns variats). El tipus exacte (p. ex.: equilibri, enfor-
timent, tai-txí), durada, freqüència i entorn d’aquestes 
intervencions mostren algunes variacions en l’efecte 
dels resultats però descriure aquestes variacions amb 
més deteniment està fora de l’àmbit d’aquesta revisió. 
Així i tot, en relació a la naturalesa òptima de l’exercici, 
seria recomanable un programa equilibrat que inclogui 
resistència, equilibri i força (35). Potser la metanàlisi 
més robusta sobre exercici físic inclosa en aquesta re-
visió era la revisió Cochrane de Gillespie et al (4). Totes 
les 4 anàlisis de dades agrupades incloses aquí demos-
traven una reducció de les caigudes significativa simi-
lar independentment de si l’exercici era en grup (RaR 
= 0,71), a casa (RaR = 0,68), implicava treball d’equilibri 
(RaR = 0,72) o tai-txí (RaR = 0,72). En una revisió inno-
vadora, El-Khoury et al (24) van trobar que l’exercici 
físic tenia grans efectes en la reducció d’una sèrie de 
diferents tipus de caigudes lesives (incloent les fractu-
res); així doncs, l’exercici físic té un paper central en 
el tractament de les caigudes a casa. En termes gene-
rals, aproximadament la meitat de les anàlisis de dades 
agrupades que investigaven l’exercici físic (5/11 anàli-
sis de dades agrupades) tenien una heterogeneïtat de 
baixa a moderada (I2 < 50% o resultats no significatius 
en la prova Q de Cochran). Per tant, tenint en compte 
la naturalesa de qualitat moderada a alta d’aquestes 
metanàlisis, podem tenir la certesa que l’exercici físic 
ajuda a prevenir les caigudes.

Finalment, fora de l’evidència en relació als principis de 
freqüència, intensitat i tipus (FIT),  la preferència dels 

pacients també s’hauria de tenir en compte atès que pot 
influir en l’adherència als programes d’exercici. A més, 
alguna gent gran pot tenir comorbiditats físiques (p. ex., 
dolor musculosquelètic (3), cosa que implicaria la ne-
cessitat de ser avaluats i assessorats per un/a fisiote-
rapeuta a l’hora d’oferir-los intervencions adaptatives. 
Més específicament, l’efectivitat de les intervencions 
d’exercici fisioterapèutic es va establir en la metanàli-
si (29) feta per la U.S. Preventive Services Task Force. 
Els resultats de la present revisió umbrella confirmen 
el paper central dels fisioterapeutes en la prevenció de 
les caigudes en gent gran no institucionalitzada. Quan 
considerem que l’exercici físic té un ventall més ampli 
de beneficis en la salut, com ara efectes comparables 
als de les intervencions amb medicació per prevenir la 
mortalitat (36), els beneficis notoris de l’exercici en la 
prevenció de les caigudes són encoratjadors. Recoma-
nem, per tant, que tota la gent gran amb risc de pa-
tir o que han patit caigudes haurien d’animar-se a fer 
exercici i per aquells que tenen un risc especialment 
elevat i tenen una sèrie de limitacions, un fisioterapeuta 
n’hauria de supervisar el procés.

L’evidència en relació als suplements de vitamina D 
és contradictòria, tot i que aquesta intervenció sembla 
més prometedora quan es combina amb un suplement 
de calci. En una metanàlisi seqüencial recent, Bolland 
et al (21) han demostrat que el suplement de vitamina 
D no reduïa les caigudes ni alterava el risc relatiu en un 
15% o més. Els autors recentment han comparat els 
resultats de les seves metanàlisis amb una d’anterior 
(14), que arribava a conclusions oposades, i han deter-
minat que les diferents conclusions eren degudes a di-
ferències metodològiques i a enfocaments estadístics 
diferents (37). Altres grups han criticat aquestes con-
clusions perquè inclouen ACA de baixa qualitat i per la 
importància de dosis apropiades (38, 39). Malgrat que, 
fins i tot, els més mínims efectes dels suplements de 
vitamina D podien encara resultar en recomanacions 
de salut pública pel general baix nivell de sèrum en la 
gent gran, els pocs efectes adversos i el seu baix preu, 
el calci s’ha de considerar separadament. Els suple-
ments de calci s’han associat amb un increment del 
risc de problemes cardiovasculars (40), i en una re-
visió recent feta pel mateix grup, els autors van con-
cloure que qualsevol benefici dels suplements de calci 
en la prevenció de fractures és veu sobrepassada per 
l’increment dels problemes cardiovasculars (41).  Fins 
ara, sospesant l’evidència actual i equilibrant els ris-
cos (pocs) i els beneficis (considerables) més enllà del 
resultat de les caigudes (en les frases precedents, par-
lem de les implicacions més àmplies de la vitamina D; 
ara, diem que la vitamina D pot tenir altres beneficis 
a part de la prevenció de caigudes), donem suport a 
les recomanacions actuals de la majoria de guies: un 
suplement suficient de vitamina D d’almenys 1.000 UI 
diàries o concentracions de mínim 30 ng/mL de suple-
ments de sèrum 25-hidroxivitamina D, particularment 
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en relació a gent gran fràgil i amb nivells de suplement 
de vitamina D molt baixos.

Pel que fa a les estratègies de prevenció de caigudes 
degudes a les característiques de l’entorn, les inter-
vencions en general no estaven ben definides i eren 
heterogènies, tot i que poden ser efectives a l’hora de 
reduir les caigudes, especialment quan les du a ter-
me un terapeuta ocupacional (4). Les intervencions 
multifactorials, en les quals s’identifiquen factors de 
risc i llavors es personalitzen, han esdevingut popu-
lars en la literatura mèdica i la pràctica clínica. Els re-
sultats d’aquesta revisió umbrella donen suport a l’ús 
d’aquest enfocament, malgrat que portar a la pràctica 
intervencions multifactorials i identificar els factors de 
risc individuals pot requerir prou temps. Per tant, el 
resultat de metanàlisis recents que les intervencions 
multicomponent (les quals no estan específicament 
dissenyades per a un sol individu) també poden reduir 
les caigudes és de gran interès (22).  El resultat sem-
bla, doncs, explicar els programes que tenen l’exercici 
físic com a part de la intervenció. Així i tot, les mides 
de l’efecte no difereixen molt de les que es composen 
exclusivament d’exercici físic.

Limitacions i punts forts

Aquesta revisió umbrella té una sèrie de punts forts. 
Vam dur a terme una cerca completa incloent només 
l’evidència de la més alta qualitat (metanàlisis d’ACA) 
i vam condensar aquesta evidència en un sol lloc per 
fer-la accessible per als fisioterapeutes i altres espe-
cialistes. La qualitat metodològica general era modera-
da. Malgrat que aquesta és la primera revisió umbrella, 
s’han de reconèixer una sèrie de limitacions que bàsi-
cament són reflex de les limitacions dels estudis ori-
ginals. En primer lloc, no tots els estudis van avaluar 
l’heterogeneïtat i, com es pot veure a la Taula 1, només 
els estudis de 10 metanàlisis presentaven una esta-
dística d’heterogeneïtat. Sovint els estudis analitzaven 
l’efecte de la intervenció utilitzant diferents mesures 
resum (p. ex.: RaR, RR, RP), incrementant encara més 
el repte d’interpretar-los. En segon lloc, les metanàlisis 
sovint no publicaven detalls específics en relació als es-
tudis inclosos. Per tant, no sempre era possible deter-

minar una homogeneïtat clínica. En tercer lloc, diverses 
metanàlisis poden haver inclòs estudis similars en les 
seves anàlisis. Tampoc queda massa clar si la manca 
d’esdeveniments adversos en les metanàlisis incloses 
és deguda a l’absència d’aquests en els estudis origi-
nals. A més, dependre de revisions sistemàtiques pot 
voler dir que no es posen de relleu els estudis primaris 
rellevants. Finalment, no es van poder incloure algunes 
revisions que investigaven les intervencions per a la 
prevenció de caigudes amb metanàlisis en entorns va-
riats que no incloïen anàlisis de subgrups de gent gran 
no institucionalitzada.

Malgrat tot, tenint en compte aquestes advertències, 
la present revisió umbrella és la primera del seu tipus i 
proporciona evidència clau per posicionar els fisiotera-
peutes com a professionals ben preparats per gestionar 
les caigudes en gent gran que viu a casa. En essència, 
l’evidència disponible suggereix que les intervencions 
d’exercici físic són les intervencions més consistentment 
efectives i robustes per a l’abordatge de les caigudes de 
gent gran i es podria suposar que l’exercici en gran me-
sura explica l’efecte vist en programes multifactorials/
multicomponent. Tanmateix, la recerca futura hauria 
d’investigar la freqüència, intensitat i tipus d’intervenció 
i entorn i provar la seva eficàcia en la pràctica clínica. 
Molt poques metanàlisis informaven dels danys asso-
ciats amb les intervencions de prevenció de caigudes 
– un resultat important que segurament estava limitat 
pels estudis primaris. Malgrat tot, les normatives nor-
malment es fan basant-se en revisions sistemàtiques 
d’intervencions. Per tant, és important que els autors 
dels estudis d’intervencions informin adequadament de 
qualsevols efecte secundari advers i defineixin clara-
ment les seves mesures de resultat per avançat.

En conclusió, vam trobar evidència consistent per sug–
gerir que l’exercici físic s’associa amb una reducció en 
l’índex, risc i probabilitats de caure (incloent les caigu-
des que causen lesions), així doncs afirmant la posició 
central dels fisioterapeutes per liderar els esforços a 
nivell internacional per prevenir les caigudes. També hi 
ha evidència consistent en relació a l’eficàcia de les in-
tervencions multifactorials.
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Taula 1

Resum i resultats dels estudis inclososa.

Estudi País Intervenció ACA inclosos 
(n=nombre de 
participants)

Detalls dels 
participants

Definició 
de 
caiguda?

Resultats prin-
cipals (95% IC)

Heterogeneïtat Esdeveniments 
adversos

AMSTAR Conclusió

Bolland et al, 
(21) 2014

Nova 
Zelanda

Vitamina D amb 
o sense calci

14 (n=27.522) Mitjana 
d’edat = 
67-81 anys 
als ACA, 
24%-100% 
participants 
femenins als 
ACA

No RR=0,96 (0,90, 
1,02)

MI MI 5 El suplement de vitami-
na D amb o sense calci 
no redueix el risc de 
caure en gent gran no 
institucionalitzada

Vitamina D 
sense calci

11 (n=20.861) RR=0,96 (0,88, 
1,04)

MI

Vitamina D amb 
calci

5 (n=9.336) RR=0,93 (0,85, 
1,02)

MI

Goodwin et al, 
(22) 2014

Regne 
Unit

Intervencions 
multicompo-
nent (2 o més 
intervencions no 
personalitzades)

15 (n=?, 5.034 en 
total)

Mitjana 
d’edat = 69-
86,4 anys, 
38%-100% 
dones

No RR=0,86 (0,80, 
0,92)

I2 = 0% MI 9 Intervencions multicom-
ponent no específica-
ment dissenyades tenint 
en compte els factors de 
risc d’un individu reduei-
xen el nombre de gent 
que cau i de caigudes

RaR=0,78 (0,71, 
0,85)

I2 =20%

Gou et al, (23) 
2014

Taiwan Exercici vs 
control

22 (n=4.912) Gent gran 
sense cap 
discapacitat 
cognitiva
Mitjana 
d’edat = 
64,5-89,0 
anys

No RP=0,78 (0,65, 
0,93)

MI MI 4 L’exercici físic redueix 
les caigudes en la gent 
gran
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Taula 1

Resum i resultats dels estudis inclososa (continuació).

Estudi País Intervenció ACA inclosos 
(n=nombre de 
participants)

Detalls dels 
participants

Definició 
de 
caiguda?

Resultats prin-
cipals (95% IC)

Heterogeneïtat Esdeveniments 
adversos

AMSTAR Conclusió

Exercici no 
tai-txí

20 (n=4.150) RP=0,78 (0,64, 
0,95)

Suplement 
nutricional

11 (n=9.750) RP=0,89 (0,75, 
1,04)

El suplement de vitami-
na D amb calci redueix 
les caigudes però la 
vitamina D sola, no

Vitamina D sola 5 (n=5.424) RP=1,02 (0,82, 
1,28)

Vitamina D + 
calci

6 (n=4.326) RP=0,78 (0,63, 
1,01)

Entorn/tecnolo-
gia d’ajuda

13 (n=6.353) RP=0,83 (0,68, 
1,01)

Visites domici-
liàries i modifi-
cacions

7 (n=3.531) RP=0,75 (0,56, 
0,99)

Les visites domiciliàries 
i les modificacions re-
dueixen les caigudes

Avaluació i 
modificació

3 (n=1.956) RP=1,11 (0,83, 
1,48)

Intervenció 
educativa

4 (n=810) RP=0,75 (0,51, 
1,10)

L’educació per si sola o 
combinada amb exercici 
no té cap efecte en les 
caigudes

Educació i 
exercici 

3 (n=348) RP=1,16 (0,40, 
3,32)
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Taula 1

Resum i resultats dels estudis inclososa (continuació).

Estudi País Intervenció ACA inclosos 
(n=nombre de 
participants)

Detalls dels 
participants

Definició 
de 
caiguda?

Resultats prin-
cipals (95% IC)

Heterogeneïtat Esdeveniments 
adversos

AMSTAR Conclusió

Cirurgia (2x 
cataracta i 1x 
estimulació 
cardíaca

3 (n=704) RP=0,87 (0,45, 
1,66)

La cirurgia no redueix 
les caigudes

El-Khoury et 
al, (24) 2013

França Exercici físic 17 (n=4.305) Mitjana 
d’edat=76,7 
anys, 77% 
dones

Sí RaR de caigudes 
lesives=0,63 
(0,51, 0,77, 
nombre 
d’assaigs=10)

Caigudes lesi-
ves I2=50%

Sí, 6 ACA inclo-
sos, un total de 
8 participants 
van patir lesions 
menors
Esdeveniments 
adversos no 
greus

9 L’exercici redueix sig-
nificativament tot tipus 
de caigudes lesives, 
incloent caigudes que 
necessiten atenció 
mèdica o que resulten 
en lesions greus or 
fractures

RaR de caigudes 
que necessiten 
atenció mèdi-
ca=0,70 (0,54, 
0,92, nombre 
d’assaigs=8)

Caigudes que 
necessiten 
atenció mèdica 
I2 = 20%

RaR de lesions 
greus=0,57 
(0,36, 0,90, 
nombre 
d’assaigs=7)

Lesions greus
I2 = 46%

RaR de caigudes 
amb fractu-
ra=0,39 (0,23, 
0,66, nombre 
d’assaigs=6)

Caigudes amb 
fractura
I2 = 0%
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Taula 1

Resum i resultats dels estudis inclososa (continuació).

Estudi País Intervenció ACA inclosos 
(n=nombre de 
participants)

Detalls dels 
participants

Definició 
de 
caiguda?

Resultats prin-
cipals (95% IC)

Heterogeneïtat Esdeveniments 
adversos

AMSTAR Conclusió

Choi i Hector, 
(25) 2012

Estats 
Units

Intervencions 
multifacto-
rials (n=15) o 
intervencions 
individuals (n=2)

12/17 residència 
a casa (n=?, 
total=5.501)

MI No Intervencions 
multifacto-
rials, només 
residents a casa 
RR=0,90 (0,85, 
0,96, N=12)

Q=1,757,
   P= ,185

MI 8 Les intervencions multi-
factorials redueixen les 
caigudes

Kalyani et al, 
(26) 2010

Estats 
Units

Suplements de 
vitamina D

10 (n=12.701) Mitjana 
d’edat= 71-
92 anys

Sí RR=0,88 (0,81, 
0,96)

I2 = 34% MI 9 La teràpia amb vitamina 
D redueix les caigudes 
en gent gran que viu a 
casa de menys de 80 
anys independentment 
de si es definia una 
caiguda o no

5 (n=1.504) RR=0,79 (0,69, 
0,92) per a 
participants de 
<80 anys que 
van definir una 
caiguda

I2 = 29%

Petridou et al, 
(27) 2009

Grècia Exercici i 
intervencions 
multifactorials

10 (n=2.549) Tots ≥ 65 
anys

No RR=0,67 (0,52, 
0,85)

Q=51,4
   (P<,001)

MI 5 Tant l’exercici com les 
intervencions multifac-
torials redueixen les 
caigudes 

Només exercici 5 (n=597) RR=0,45 (0,29, 
0,71)

Q=18,5
   (P<,001)

Només interven-
cions multifac-
torials

5 (n=1.952) RR=0,90 (0,82, 
1,00)

Q=6,9  (P = ,14)
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Taula 1

Resum i resultats dels estudis inclososa (continuació).

Estudi País Intervenció ACA inclosos 
(n=nombre de 
participants)

Detalls dels 
participants

Definició 
de 
caiguda?

Resultats prin-
cipals (95% IC)

Heterogeneïtat Esdeveniments 
adversos

AMSTAR Conclusió

Gillespie et al, 
(4) 2012

Regne 
Unit

Interven-
cions només 
d’exercici:

70% dones
Tots ≥ 60 
anys

Sí Sí
Resistència, 2 
assaigs informa-
ven de lesions 
musculosque-
lètiques

10 L’exercici físic com a in-
tervenció única redueix 
les caigudes (incloent 
components múltiples i 
equilibri)

Exercici en grup: 
categories múl-
tiples vs control

16 (n=3.622) RaR=0,71 (0,63, 
0,82)

I2 = 48%

Exercicis a casa 
incloent compo-
nents múltiples 
vs control

7 (n=951) RaR=0,68 (0,58, 
0,80)

I2 = 0%

Tai-txí 5 (n=1.563) RaR=0,72 (0,52, 
1,00)

I2 = 72% El tai-txí té un efecte 
marginal en les caigu-
des

Marxa, equilibri 
o entrenament 
funcional

4 (n=519) RaR=0,72 (0,55, 
0,94)

I2 = 0% Esdeveniments 
adversos me-
nors
Vitamina D

Vitamina D: 7 (n=9.324) RaR=1,00 (0,90, 
1,11)

I2 = 69% La vitamina D no redueix 
les caigudes

Cirurgia: 
estimulació 
cardíaca

3 (n=349) La implantació de 
dispositius d’estimulació 
cardíaca redueix les 
caigudes
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Taula 1

Resum i resultats dels estudis inclososa (continuació).

Estudi País Intervenció ACA inclosos 
(n=nombre de 
participants)

Detalls dels 
participants

Definició 
de 
caiguda?

Resultats prin-
cipals (95% IC)

Heterogeneïtat Esdeveniments 
adversos

AMSTAR Conclusió

Entorn: RaR=0,73 (0,57, 
0,93)

I2 = 51% Les intervencions i mo-
dificacions en l’entorn 
redueixen les caigudes 
quan estan dirigides per 
un TO a individus amb 
un alt risc de caure

Seguretat  i 
modificacions a 
la llar

6 (n=4.208) RaR=0,81 (0,68, 
0,97)

I2 = 64% La seguretat i modifica-
cions a la llar són efecti-
ves a l’hora de reduir les 
caigudes

Seguretat a la 
llar dirigida per 
un/a TO

4 (n=1.443) RaR=0,69 (0,55, 
0,86)

I2 = 58%

Seguretat a la 
llar no dirigida 
per TO

4 (n=3.075) RaR=0,91 (0,75, 
1,11)

Intervencions 
multifactorials

19 (n=9.503) RaR=0,76 (0,67, 
0,86)

Les intervencions multi-
factorials redueixen les 
caigudes

Campbell i 
Robertson, 
(28) 2007

Nova 
Zelanda

Intervencions 
multifactorials

14 (n=5.968) 67% dones
Tots > 65 
anys

No RaR=0,78 (0,68, 
0,89, nombre 
d’assaigs = 6)

I2 = 38% MI 7 Tant les intervencions 
multifactorials com les 
individuals redueixen les 
caigudes i són igualment 
efectives

Intervenció 
única

RaR=0,77 (0,67, 
0,89, nombre 
d’assaigs = 10)

I2 = 54%
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Taula 1

Resum i resultats dels estudis inclososa (continuació).

Estudi País Intervenció ACA inclosos 
(n=nombre de 
participants)

Detalls dels 
participants

Definició 
de 
caiguda?

Resultats prin-
cipals (95% IC)

Heterogeneïtat Esdeveniments 
adversos

AMSTAR Conclusió

Michael et al, 
(29) 2010

Estats 
Units

Intervencions 
multifactorials

19 (n=7.099) Tots els 
estudis van 
incloure 
participants 
> 65 anys

No RR=0,94 (0,87, 
1,02)

I2 = 73% 5/19 van infor-
mar de danys, 
tots menors

8 La fisioteràpia / 
l’exercici i la vitamina D 
redueixen les caigudes 
significativament però 
no queda clar si les 
avaluacions i les inter-
vencions multifactorials 
redueixen les caigudes

Exercici / fisio-
teràpia

18 (n=3.568) RR=0,87 (0,81, 
0,94)

I2 = 4% No hi ha 
evidència d’un 
increment en 
les caigudes en 
els estudis de 
fisioteràpia

Vitamina D (amb 
o sense calci)

9 (n=5.809) RR=0,83 (0,77, 
0,89)

I2 = 3% No hi ha 
evidència que 
la vitamina D 
augmenti les 
caigudes, no 
s’ha informat de 
danys

Thomas et al, 
(30) 2010

Aus-
tràlia 

Programa 
d’exercicis 
Otago

6 (n=1.466), 1 
estudi era un 
ACA

Mitjana 
d’edat = 81,6 
anys

No RaR=0,68 (0,56, 
0,79)

I2 = 0% 4 estudis 
van informar 
d’esdeveniments 
adversos menors

7 El programa d’exercicis 
Otago redueix les caigu-
des significativament
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Taula 1

Resum i resultats dels estudis inclososa (continuació).

Estudi País Intervenció ACA inclosos 
(n=nombre de 
participants)

Detalls dels 
participants

Definició 
de 
caiguda?

Resultats prin-
cipals (95% IC)

Heterogeneïtat Esdeveniments 
adversos

AMSTAR Conclusió

Murad et al, 
(14) 2011

Estats 
Units

Vitamina D 16 (n=?, mostra 
global)

Mitjana 
d’edat = 76 
anys, 78% 
dones

No RP=0,80 (0,69, 
0,93)

MI MI 8 La vitamina D combi-
nada amb calci redueix 
les caigudes i el nombre 
d’afectats entre la gent 
gran que viu a casa

Clemson et al, 
(31) 2008

Aus-
tràlia

Intervencions 
de l’entorn 
(adaptacions i 
modificacions de 
l’entorn)

6 (n=3.298) Mitjana 
d’edat = 79,6 
anys

No RR=0,79 (0,65, 
0,97)

I2 = 69% MI 7 Les intervencions 
d’avaluació centrades en 
els domicilis redueixen 
les caigudes, en particu-
lar en grups d’alt risc

Tappenden et 
al, (32) 2012

Regne 
Unit

Intervencions en 
promoció de la 
salut dirigides 
per infermers/
eres

4 (n=1.392) Mitjana 
d’edat = 71,9 
– 83 anys

No RP=0,51 (0,19, 
1,36)

I2 = 89% MI 8 Les intervencions en 
promoció de la salut 
dirigides per infermers/ 
eres sembla que no re-
dueixen les caigudes de 
manera significativa

Jackson et al, 
(33) 2007

Regne 
Unit

Vitamina D 3 (n=784) >60 anys No RR=0,92 (0,75, 
1,12)

I2 = 44% MI 6 La vitamina D no redueix 
les caigudes

Weatherall, 
(34) 2004

Nova 
Zelanda

Exercici físic 5 (n=860) MI No RP=0,79 (0,58, 
1,08)

MI MI 2 L’exercici no redueix les 
caigudes significativa-
ment però les interven-
cions multifactorials, sí

Intervencions 
multifactorials

11 (n=3.350) RP=0,65 (0,52, 
0,81)

Nota: metanàlisi de molt 
baixa qualitat

aMI = manca informació, RP = ràtio de probabilitats, IC = interval de confiança, AMSTAR = Assessment of Multiple Systematic Reviews (Avaluació de Revisions Sistemàtiques Múltiples), RR = ràtio de risc (nombre de gent que 
pateix caigudes) o risc relatiu, RaR = rate ràtio (índex de caigudes), ? = nombre de participants inclosos en l’anàlisi poc clar, TO = terapeuta ocupacional, ACA = assaig clínic aleatoritzat. Els resultats en negreta són estadística-
ment significatius.
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Taula 2

Resum de les troballes de les metanàlisis (MA) incloses en la revisió umbrella.

Intervenció
Nombre de 
MA

Nombre 
d’anàlisis 
de dades 
agrupades

Nombre de MA (Nombre d’anàlisis de dades 
agrupades) % de 

l’efecte 
global 
(agrupat)a Comentari

Redueix les 
caigudes

Augmenta 
les caigudes

Efecte no 
significatiu

Intervencions individuals

Exercici físic 7 14 6 (13) (4, 23, 
24, 27, 29, 
30)

0 1 (1) (14) +93% (13/14) Hi ha evidència consistent que un exercici físic significatiu redueix 
les caigudes (índex, risc i probabilitats), incloent les que causen 
lesions. Només una MA de qualitat metodològica baixa va demos-
trar una reducció no significativa de les caigudes

Vitamina D 7 12 5 (7) (14, 21, 
23, 26, 29)

0 3 (5) (4, 23, 
33)

+58,3% 
(7/12)

Hi ha evidència contradictòria que els suplements de vitamina D 
prevenen les caigudes. La millor evidència és la relacionada amb 
la combinació amb calci

Entorn 3 7 3 (4) (4, 23, 
31)

0 2 (3) (4, 23) +57% (4/7) Hi ha evidència contradictòria que les intervencions de l’entorn 
poden reduir les caigudes. Les avaluacions i modificacions de 
la llar són efectives, particularment quan les fa un/a terapeuta 
ocupacional

Cirurgia 2 2 1 (1) (4) 0 1 (1) (23) Limitat Hi ha evidència limitada i inconsistent que la cirurgia redueix les 
caigudes, tot i que una MA suggereix que la cirurgia d’estimulació 
cardíaca redueix les caigudes

Educació 1 1 0 0 1 (1) (23) Sense 
evidència

1 MA va demostrar que l’educació no redueix les caigudes

Intervencions individuals 
combinades

1 1 1 (1) (28) 0 0 Limitat 1 MA va agrupar diverses intervencions individuals i no va dife-
renciar el tipus d’intervenció però va concloure que el nombre de 
caigudes es reduïa
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Taula 2

Resum de les troballes de les metanàlisis (MA) incloses en la revisió umbrella (continuació).

Intervenció
Nombre de 
MA

Nombre 
d’anàlisis 
de dades 
agrupades

Nombre de MA (Nombre d’anàlisis de dades 
agrupades) % de 

l’efecte 
global 
(agrupat)a Comentari

Redueix les 
caigudes

Augmenta 
les caigudes

Efecte no 
significatiu

Intervencions multifactorials, combinades i multicomponent

Intervencions  multifacto-
rials personalitzades 

6 6 5 (5) (4, 25, 
27, 28, 34)

0 1 (1) (29) + 83% (5/6) 5 de 6 MA van demostrar que les intervencions multifactorials 
redueixen les caigudes, mentre que 1 MA mostrava una tendència 
cap a una reducció de les caigudes. Una MA amb resultats positius 
era de baixa qualitat metodològica

Prevenció de caigudes diri-
gides per infermers/eres

1 1 0 0 1 (1) (32) Sense 
evidència

Una MA va trobar que les intervencions combinades dirigides per 
infermers/eres no redueixen les caigudes

Educació i exercici  
combinats

1 1 0 0 1 (1) (23) Sense 
evidència

L’educació i l’exercici no tenien cap efecte significatiu en  
les caigudes

Intervencions multicompo-
nent (no personalitzades)

1 2 1 (2) (22) 0 0 Limitat Una MA va establir que les intervencions multicomponent no dis-
senyades específicament per a un individu redueixen les caigudes

a Efecte global = nombre d’associacions a favor d’una intervenció vs nombre global (agrupat), limitat = només 1 MA investiga una intervenció.
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LA FISIOTERÀPIA I LES DISFUNCIONS NEUROGÈNIQUES DEL TRACTE URINARI INFERIOR  
EN PACIENTS AmB ESCLEROSI mÚLTIPLE: UN ASSAIG ALEATORI CONTROLAT

Assaig aleatori controlat 
Gaspard L, et al. Prog Urol. 2014.

Prog Urol. 2014 Sep;24(11):697-707. doi: 10.1016/j.purol.2014.05.003. Epub 2014 Jun 19.

RESUM D’ARTICLE

RESUM

Objectiu

Aquest assaig aleatori controlat compara l’eficàcia del 
treball muscular del sòl pelvià amb l’estimulació trans-
cutània del nervi tibial posterior. 

Pacients i mètodes

Els criteris d’inclusió eren un nivell <7 en l’escala expan-
dida de l’estat de discapacitat i la presència de símptomes 
del tracte urinari inferior. Els criteris d’exclusió incloïen 
recaigudes de l’esclerosi múltiple, infeccions actives del 
tracte urinari i embaràs. El resultat principal afectava la 
qualitat de vida (qüestionari SF-Qualiveen). Els resultats 
secundaris incloïen índexs de bufeta hiperactiva (qües-
tionari del perfil de símptomes urinaris, PSU) i freqüèn-
cia dels episodis d’incontinència d’urgència (registre du-
rant 3 dies). La mostra es va calcular després d’afegir-hi 
18 pacients. L’anàlisi de les dades es va fer amb emmas-
carament. Cada pacient va rebre 9 sessions de 30 minuts 
setmanals. Els pacients foren assignats aleatòriament o 
bé a un grup de biofeedback on havien de fer una sèrie 
d’exercicis del sòl pelvià (resistència muscular i relaxa-
ció) o bé a un grup d’estimulació transcutània del nervi 
tibial posterior (corrents bifàsiques alternatives rectan-
gulars de baixa freqüè ncia).

Resultats 

Es van incloure un total de 31 pacients. No es van tro-
bar diferències entre els grups en relació a qualitat 
de vida, bufeta hiperactiva i freqüència dels episodis 
d’incontinència d’urgència (P=0.197, P=0.532 i P=0.788, 
respectivament). Aquests paràmetres van millorar 
significativament en el grup d’exercicis del sòl pelvià 
(n=16) (P=0.004, P=0.002 i P=0.006, respectivament) i en 
el grup d’estimulació transcutània del nervi tibial poste-
rior (n=15) (P=0.001, P=0.001 i P=0.031, respectivament).

Conclusions

El treball muscular del sòl pelvià i l’estimulació trans-
cutània del nervi tibial posterior van millorar de la ma-
teixa manera els símptomes relacionats amb la incon-
tinència d’urgència en pacients amb esclerosi múltiple 
amb un grau lleu de discapacitat.

Grau d’evidència: 2

PMID: 25214451 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Copyright © 2014 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Disponible a: www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/25214451/
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RESUM

Antecedents 

En una petita proporció de pacients que pateixen de mal 
d’esquena no específic trobem la presència d’una pato-
logia específica subjacent.

Objectiu 

Els objectius de l’estudi eren: (1) identificar la preva-
lença de les causes del mal d’esquena especificades pel 
metge i (2) avaluar les connexions entre les “red flags” i 
les fractures vertebrals, diagnosticades pel metge de fa-
mília, en pacients d’edat avançada amb mal d’esquena.

Mètodes 

L’estudi de Queixes de Mal d’Esquena en Persones Grans 
(Back Complaints in the Elders – BACE) és un estudi de 
cohorts prospectiu. Els pacients (amb edats >55 anys) 
amb mal d’esquena van ser inclosos a l’estudi quan van 
ser atesos al centre d’atenció primària. Se’ls va fer un 
qüestionari, una exploració i una densitometria de l’os 
del taló. Els resultats van determinar mal d’esquena i 
altres característiques com ara “red flags”. Als parti-
cipants en l’estudi se’ls va fer una radiografia i els re-
sultats es van enviar al seu metge de capçalera. Les 
diagnosis finals després d’un any es van prendre del 
registre de pacients del metge de capçalera.

Resultats 

Dels 669 participants inclosos, el 6% van ser diagnos-
ticats amb una patologia subjacent greu durant la revi-
sió mèdica del primer any. La majoria d’aquests (n=33, 
5%) van ser diagnosticats amb una fractura vertebral. 
L’anàlisi de regressió multivariant mostra que l’edat 
de ≥75 anys, els traumatismes, l’osteoporosi, un valor 
de descripció de la intensitat del mal d’esquena de ≥7 
i el dolor toràcic s’associen a una probabilitat més alta 
de tenir una fractura vertebral. D’aquestes variables, 
els traumatismes van mostrar els valors predictius 
positius de fractura vertebral més alts, de 0,25 (el 95% 
interval de confiança=2,8, 13,5). Un model de predicció 
de la diagnosi que incloïa les 5 “red flags” no incre-
mentava els valors.

Limitacions  

La baixa prevalença de les fractures vertebrals podria 
haver dut als resultats de manera casual.

Conclusions 

Dels pacients amb mal d’esquena que van visitar el seu 
metge de capçalera, el 6% van ser diagnosticats amb 
una patologia greu, normalment una fractura vertebral 
(5%). Quatre “red flags” es van associar amb la presèn-
cia d’una fractura vertebral.

© 2016 American Physical Therapy Association

Rebut 29 de novembre de 2014. 
Acceptat 5 de juliol de 2015.
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EFECTES DE L’EXERCICI TERAPÈUTIC EN LA INESTABILITAT POSTURAL  
DE PACIENTS AmB PARKINSON: UNA mETANÀLISI

Klamroth, Sarah BSc Physiotherapy; Steib, Simon Dr. phil; Devan, Surendar mA; Pfeifer, Klaus Dr. phil
Journal of Neurologic Physical Therapy

Gener 2016

Vol. 40 - Número 1: p 3–14

RESUM

Antecedents i objectius

L’exercici terapèutic és un tipus d’intervenció comu-
na que s’utilitza per millorar l’estabilitat postural. 
L’objectiu d’aquesta metanàlisi és avaluar l’efecte 
de l’exercici terapèutic en la inestabilitat postural en 
persones que pateixen Parkinson basant-nos en la li-
teratura existent, i avaluar l’eficàcia de diferents tipus 
d’intervencions basades en exercicis.

Dades i selecció

La cerca d’estudis d’assaigs aleatoris controlats de qua-
litat metodològica moderada o alta (nivell en l’escala 
PEDro ≥ 5) que analitzaven els efectes de l’exercici físic 
en la inestabilitat postural de pacients amb Parkinson 
es va iniciar al gener de 2015, utilitzant bases de dades 
(PubMed, Scopus, PEDro) i llistes de referència. 

Extracció de dades i síntesi

Tres revisors van extreure’n les dades i en van asses-
sorar la qualitat.

Resultat principal i mesures

L’estabilitat postural es va mesurar utilitzant l’Escala 
d’Equilibri de Berg, l’oscil·lació postural, el test Timed 
Up and Go o el test Functional Reach. Es van calcular les 
diferències de mitjanes estandarditzades (DME) amb un 
interval de confiança (IC) del 95%.

Resultats

Es van incloure 22 assaigs amb un total de 1.072 par-
ticipants. Les estimacions agrupades dels efectes van 
mostrar una millora significativa de la inestabilitat pos-
tural (DME, 0.23; 95% IC, 0.10-0.36; P<0.001) després de 
l’exercici terapèutic en comparació amb els pacients que 
no van fer els exercicis o aquells que van rebre un trac-
tament simulat. Les intervencions amb exercici tera-
pèutic que s’adreçaven específicament als components 
de la disfunció de l’equilibri van demostrar ser les més 
eficaces, amb unes mides de l’efecte entre moderades i 
altes (DME, 0.43; 95% IC, 0.21-0.66; P<0.001). Es van ob-
servar pocs o cap efecte beneficiós en les intervencions 
que no estaven específicament adreçades a l’estabilitat 
postural (DME, 0.20; 95% IC −0.04 to 0.44; P=0.11) o en 
els programes multicomponents d’exercici que es fan a 
casa (DME, 0.02; 95% IC −0.20 to 0.25; P=0.86).

Discussió i conclusions

Les teràpies d’exercici específicament adreçades a la 
disfunció de l’equilibri són una opció de tractament 
important per tal de millorar l’estabilitat postural en 
pacients amb Parkinson. En estudis futurs s’hauria 
d’investigar el manteniment dels efectes a curt termini 
i establir la relació entre la quantitat d’exercici terapèu-
tic i la resposta per part dels pacients amb Parkinson.

Abstract en format vídeo amb comentaris addicionals dels autors disponible a:  
http://links.lww.com/JNPT/A121

http://links.lww.com/JNPT/A121 
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ÚS D’ULTRASONS PER mONITORAR LES ADAPTACIONS mECÀNIQUES POSTLESIÓ 
 DEL BÍCEPS FEmORAL EN UN JUGADOR DE FUTBOL PROFESSIONAL

Kellis, E; Galanis, N; Chrysanthou, C; Kofotolis, N
J Sports Sci Med, 2016 vol. 15(1) pp. 75-9

RESUM

L’estudi va analitzar l’ús d’ultrasons per tal de monito-
rar els canvis del cap llarg en l’arquitectura del bíceps 
femoral (BF) d’un jugador de futbol professional amb 
un primer episodi d’esquinç agut dels isquiotibials. El 
jugador va fer 14 sessions de fisioteràpia abans de tor-
nar a fer esport. Es van monitorar l’angle de penació 
i l’esquinç de les aponeurosis del cap llarg del bíceps 
femoral en sis ocasions (fins a l’any) després de la le-
sió. La mida de la cicatriu/hematoma es va reduir un 
63,56% (llargada) i 67,9% (amplada) després de la in-
tervenció i era gairebé imperceptible un any després 
de la lesió. L’angle de penació dels fascicles profunds 
a la cicatriu va empitjorar en un 51,4% al final de la 
intervenció mentre que es va observar una millora del 
109,2% dels fascicles al voltant de l’aponeurosi pro-
funda. Per contra, l’angle de penació dels fascicles 
més allunyats de la lesió estava relativament intacte. 
El tractament va reduir entre un 57,9% i un 77,3% el 
nivell de màxima distensió per unitat del moment de 
màxima contracció voluntària (MCV) i es va mantenir 

a nivells similars un any després de la intervenció. 
L’estudi presenta un exemple de l’ús potencial dels 
paràmetres basats en els ultrasons per connectar les 
adaptacions mecàniques del múscul lesionat i inter-
vencions terapèutiques específiques.

Punts clau

Els canvis en l’orientació dels fascicles després d’una 
ruptura lleu del bíceps femoral es van reduir després 
d’una intervenció d’una durada de 28 dies i es van man-
tenir similars un any després de la lesió. La distensió 
del tendó/aponeurosis per unitat de moment de força va 
disminuir durant el curs de la intervenció terapèutica. 
En estudis futurs es podria utilitzar la ultrasonografia 
per tal de monitorar les respostes mecàniques després 
de diversos tipus de lesió dels isquiotibials i de diferents 
tipus d’intervencions per millorar els criteris per asse-
gurar un retorn a l’esport de manera segura.

Disponible a: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26957929

ImPACTE DE LA DETECCIÓ I INTERVENCIÓ PRECOÇ DEL LImFEDEmA RELACIONAT  
AmB EL CÀNCER DE mAmA: UNA REVISIÓ SISTEmÀTICA

Shah C1, Arthur DW2, Wazer D3,4, Khan A5, Ridner S6, Vicini F7.
1Departament de Radiologia Oncològica, Taussig Cancer Institute, Cleveland Clinic, Cleveland, Ohio (EUA).
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PARAULES CLAU: Càncer de mama. Detecció. Intervenció. Limfedema. 
Prevenció.

RESUM

El limfedema relacionat amb el càncer de mama 
(LRCM) ha esdevingut una qüestió cada vegada més 
important tal i com reflecteix la recent actualització de 
la guia NCCN del càncer de mama del 2015 que reco-
mana “educar, monitorar i derivar en el tractament del 
limfedema”. L’objectiu d’aquesta revisió és examinar 
la literatura sobre la detecció i tractament precoç del 
LRCM per tal de (1) caracteritzar millor els beneficis 
de la vigilància i intervenció proactives, (2) clarificar 
les tècniques de monitoratge òptim i (3) ajudar a definir 
millor els grups de pacients que més probablement es 
beneficiaran dels programes de vigilància. Medline va 
fer una cerca entre els anys 1992 i 2015 per identificar 
els articles existents adreçats a la detecció i tracta-
ment precoç del LRCM. Després de la primera cerca, 
es van identificar 127 articles, 13 d’aquests estudis se 
centraven en la intervenció precoç (tres assaigs alea-
toris (nivell d’evidència 1), quatre prospectius (nivell 

RESUM D’ARTICLE

d’evidència 2-3) i sis retrospectius (nivell d’evidència 
4)). Les dades de dos assaigs aleatoris d’una mostra 
petita (n=185 casos) amb un seguiment limitat demos-
traven els beneficis de la intervenció precoç (fisioterà-
pia, drenatge limfàtic manual) en relació a la reducció 
de l’índex del LRCM crònic (reducció de >50%) amb 
dos estudis addicionals en progrés (n=1280). Aquests 
resultats es van confirmar amb una sèrie d’estudis 
prospectius i retrospectius amb mostres més grans. Es 
van identificar diversos estudis que demostren que les 
modalitats de diagnòstic més modernes (bioimpedàn-
cia, espectroscòpia, perometria) han augmentat la sen-
sibilitat permetent una detecció més ràpida del LRCM. 
Les dades actuals donen suport al desenvolupament de 
programes de vigilància orientats a una detecció i trac-
tament precoç del LRCM en part a causa de les modali-
tats de diagnòstic més modernes i sensibles.

Cancer Med. 2016 Mar 19. Doi: 10.1002/cam4.691. [Epub ahead of print]

© 2016 The Authors. Cancer Medicine published by John Wiley & Sons Ltd.
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montserrat Pujol marzo1-2, Carles Pedret Carballido3

1Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona, Espanya 
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RESUM

L’objectiu d’aquest estudi va ser demostrar els efec-
tes immediats de l’estirament actiu en el període 
d’escalfament en les extremitats inferiors. Es va re-
alitzar un assaig clínic controlat, aleatori i prospectiu 
(cross-over). La mostra formada per 48 voluntaris ma-
jors d’edat procedents dels cicles formatius de grau 
superior en animació d’activitats físiques i esportives. 
Les intervencions van ser: no estirar (NE), estirament 
estàtic actiu en tensió activa (TA) i estirament dinàmic 
(ED). Cada participant va realitzar les tres intervencions 
proposades en diferents sessions: carrera contínua de 
baixa intensitat de 10 minuts seguida de NE o estirar; 
TA i ED. A continuació, es va realitzar el test de salt 
proposat per Bosco per valorar la força explosiva, es 
van aplicar els tests: squat jump (SJ), counter movement 
jump (CMJ) i drop jump (DJ). El protocol seguit va ser: 
Test de salt previ, escalfament general amb carrera 
contínua i estirament assignat en la sessió de manera 
aleatòria. Es va finalitzar la valoració repetint el test de 

PARAULES CLAU: Esport i activitat física. Efectes  aguts de l’estirament. 
Estirament estàtic actiu en tensió activa. Estirament dinàmic. Escalfa-
ment, força explosiva (salt).

salt. En l’anàlisi estadística es va realitzar una anàlisi 
intragrups (comparant els valors postintervenció amb 
els preintervenció) amb el test t-Student per a mostres 
relacionades i es van trobar diferències significatives 
en totes les variables analitzades, observant un va-
lor més elevat en el salt posttest. En l’estirament TA 
l’augment en el postintervenció ha predominat en SJ i 
CMJ mentre que en l’ED predomina en el salt DJ. Amb 
el test ANOVA one-way es va analitzar si l’increment de 
les variables era diferent segons intervenció. Els resul-
tats no mostren diferències significatives. Els partici-
pants encara que van mostrar una millora significativa 
en el salt postintervenció, en no haver-hi una diferència 
en els increments ens indicaria que els estiraments no 
alteren el protocol d’escalfament. En conclusió: els re-
sultats obtinguts suggereixen que els estiraments ac-
tius estan indicats durant l’escalfament en disciplines 
esportives que utilitzen força explosiva. 

Abstract del pòster presentat a la 7a edició del Congrés MuscleTech Network, celebrat del 7-9 d’octubre de 2015 
a Barcelona
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RESUM

Els professionals sanitaris han d’oferir el millor abor-
datge clínic a partir dels coneixements científics més 
apropiats al cas, integrant en el procés l’expertesa i 
l’experiència clínica del propi professional i les pre-
ferències de la pròpia persona atesa, degudament 
informada (Pràctica Basada en l’Evidència). Aquest 
procés impedeix la persistència del paternalisme sa-
nitari, permetent l’augment de la qualitat i dels resul-
tats clínics assistencials. La Fisioteràpia Basada en 
l’Evidència adequa les actuacions clíniques al progrés 
del coneixement científic provinent de la investigació 
clínica i modula l’aplicació d’aquest coneixement amb 
l’experiència clínica del professional i els valors i les 
preferències del pacient.

Com a resultat de l’evolució de la Ciència Basada en 
l’Evidència, la visió translacional de la ciència i la investi-
gació preveu l’aplicació clínica directa dels resultats i els 
coneixements adquirits des del plantejament inicial dels 

FISIOTERÀPIA BASADA EN L’EVIDÈNCIA I TRANSLACIONALITAT

Dr. Josep Sánchez Aldeguer (doctor en medicina)1,2 , Dr. Jordi Esquirol Caussa (doctor en medicina Interna)1,3,

Dr. Ishar Dalmau Santamaria (doctor en medicina i Cirurgia)1,4

 1Servei Universitari de Recerca en Fisioteràpia. Escoles Universitàries Gimbernat (adscrites a la Universitat Autònoma de Barcelona).
2Facultat de Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona.

3Centre Mèdic Teknon. Barcelona.
4Dept. de Medicina, Grau de Fisioteràpia. Universitat Autònoma de Barcelona.

Contacte (primer autor): Dr. Josep Sánchez Aldeguer Tel.: 93.589.37.27 josep.sanchez@eug.es

APRÈN A FER RECERCA

projectes de recerca. Així, el progrés del coneixement 
científic permet la millora dels procediments i dels re-
sultats dels processos assistencials. A partir de la defi-
nició de biomarcadors individuals predictors de malaltia, 
d’evolució i resposta, és possible predir quines persones 
tenen major risc de malaltia o de resposta positiva o ne-
gativa a un tractament (Salut Predictiva) i predir quina 
pauta determinada de tractament és la més indicada per 
a cada pacient concret (Salut Personalitzada).

El professional de la fisioteràpia ha de desenvolupar 
competències que li permetin seguir el procés basat 
en l’evidència en la seva pràctica assistencial: definir la 
pregunta clínica, localitzar i avaluar l’evidència científi-
ca publicada, integrar-la amb la seva experiència clíni-
ca, prendre una decisió d’acord amb el pacient i avaluar 
els resultats assistencials del procés. Les guies clíni-
ques i els plans d’actuació poden ajudar a seguir aquest 
procés en la pràctica clínica habitual.

Agraïm la col·laboració i l’impuls d’aquest projecte al Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.

mailto:josep.sanchez%40eug.es?subject=
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INTRODUCCIÓ

Iniciem aquesta sèrie d’articles sobre metodologia 
i fisioteràpia amb la importància i l’aplicació dels co-
neixements científics a la pràctica clínica. Els profes-
sionals sanitaris estem compromesos i som responsa-
bles d’oferir a cada persona atesa el millor abordatge 
diagnòstic i terapèutic conegut, doncs gaudir del grau 
màxim de salut possible és un dret fonamental de 
l’ésser humà (Organització Mundial de la Salut, Nova 
York, 1946). En l’acte assistencial, el coneixement 
científic s’ha d’adaptar al cas concret i modular-se 
per l’expertesa del professional i per les preferències 
del propi pacient. D’aquest concepte bàsic es deriven: 
la Pràctica Basada en l’Evidència (evidència es podria 
traduir amb més precisió per prova), la investigació de 
resultats, el raonament clínic, els principis de la Bioèti-
ca, l’atenció centrada en el pacient i la decisió clínica 
compartida, que impedeixen el paternalisme del pro-
fessional sanitari, imperant fins a finals del segle XX.

Fonamentar l’activitat assistencial en el coneixement 
científic té, pel cap baix, 180 anys d’història: els pro-
fessionals sanitaris no han de basar la seva activitat 
assistencial únicament en la seva experiència, pro-
cliu a l’especulació, sinó que s’han de basar en reve-
lacions experimentals que mostrin els efectes de les 
intervencions en termes quantificables categòricament 
o numèricament (Pierre Alexander Louis, “Medicine 
d’Observation”, París, 1830). Però no és fins a partir dels 
anys 80 i 90 del segle XX, que aquest concepte s’estén 
àmpliament entre les ciències mèdiques a partir del 
concepte de la Medicina Basada en l’Evidència i que es 
defineix com “l’ús conscient, racional i explícit de la mi-
llor evidència disponible per prendre decisions sobre la 

cura de pacients individuals” (David Sackett et al, 1996), 
tant en la pràctica clínica com en el desenvolupament 
de polítiques i programes de Salut Pública. 

Pràctica Basada en l’Evidència

L’objectiu del procés assistencial és influenciar positiva-
ment la salut i el benestar del pacient; l’exercici de les 
professions sanitàries requereix que davant qualsevol de-
cisió clínica es valori la millor informació científica dispo-
nible i s’integri amb les condicions individuals del pacient 
i de l’entorn. Es defineix així la tríada de la Pràctica Ba-
sada en l’Evidència (PBE) com la integració de (Figura 1):

• la millor evidència disponible aplicable al cas 
concret,

• l’experiència clínica del professional i

• les expectatives i preferències de la persona atesa, 
degudament informada. 

La PBE comprèn el procés de cerca sistemàtica, ava-
luació crítica i aplicació de les troballes de la investi-
gació a la pràctica clínica, contraposant-se a l’antiga 
pràctica paternalista basada en opinions (empirisme) i 
en l’experiència personal subjectiva de cada professio-
nal sanitari. El tractament ja no es prescriu segons el 
parer individual i l’experiència (o memòria fal·lible) del 
professional, permetent que els resultats terapèutics 
no depenguin de l’opinió, memòria o experiència d’un 
o altre professional. Les actuacions sanitàries s’han de 
basar en l’adaptació del coneixement científic a cada 
pacient concret, aconseguint reduir la variabilitat clíni-
ca indesitjable i la incertesa dels resultats terapèutics, 
augmentant així la qualitat assistencial. Els tracta-

Figura 1 

La Tríada de la Pràctica Basada en l’Evidència.

Pràctica basada 
en l’evidència

Millor coneixement científic publicat sobre les caracte-
rístiques clíniques individuals del pacient

• Expertesa clínica
• Valors i conviccions del professional
• Condicionants socials i del sistema sanitari

• Valors, conviccions
• Expectatives, actituds
• Objectius personals

Millor evidència  
científica

Preferències  
del pacient

Experiència  
professional
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ments són prescrits perquè han pogut demostrar uti-
litat per a casos anàlegs (i s’han mostrat més efectius 
que altres opcions alternatives), perquè estan d’acord 
amb les expectatives i valors del pacient i també amb 
la competència clínica del professional sanitari. Les ac-
tuacions clíniques no es prescriuen a partir d’opinions 
personals, sinó a partir del coneixement obtingut mit–
jançant la investigació científica.

La PBE no consisteix a tractar tots els pacients a partir 
dels resultats d’assaigs clínics, revisions sistemàtiques 
o guies de pràctica clínica; no pretén disminuir la im-
portància de l’experiència clínica ni dels coneixements 
i experiències adquirides al llarg dels anys; tampoc li-
mita la llibertat del professional clínic a l’hora de la de-
cisió assistencial. La PBE pretén integrar l’experiència 
clínica personal amb les experiències sistematitzades 
i revisades provinents d’investigadors experts de tot el 
món (evidències publicades), per adaptar les decisions 
clíniques i augmentar l’eficàcia de les intervencions as-
sistencials oferint al pacient el dret de “gaudir del seu 
grau màxim de salut possible”.

Davant l’afirmació que un determinat tractament 
“funciona” o que és “el millor tractament”, el que 
cal preguntar “és el ‘millor’? per què, i per a qui?”. 
L’enfocament biopsicosocial de l’assistència es basa 
en la correcta aplicació de l’evidència científica adap-
tada a cada circumstància concreta i tenint en compte 
l’entorn, els valors, les expectatives i les preferències 
del pacient informat. 

Fisioteràpia Basada en l’Evidència (FBE)

L’any 1999 es funda el Centre per la Fisioteràpia Basa-
da en l’Evidència (CEBP), poc després de l’aparició de la 
Medicina Basada en l’Evidència (MBE) i de la Infermeria 
Basada en l’Evidència (IBE).  El congrés del 2001 de la 
World Confederation for Physical Therapy (WCPT) va 
versar monogràficament sobre la implementació de la 
PBE a la fisioteràpia, donant cos a la FBE i equiparant-
la a la resta de ciències de la salut. La WCPT defineix 
la fisioteràpia com “una professió sanitària basada en 
la ciència que emfatitza l’ús de l’enfocament físic en la 
promoció, el manteniment i la restauració del benes-
tar físic, psicològic i social dels individus i té en compte 
les variacions individuals en l’estat de salut”, mentre el 
CEBP rebla el clau: “la fisioteràpia efectiva és la que se 
centra en les persones, enfocada a la prevenció, segu-
ra i tècnicament experta, basada en la millor evidència 
disponible, i dirigida eficientment”.

La FBE suposa adequar les actuacions clíniques al 
progrés del coneixement i els avenços tecnològics, 
requerint la revisió periòdica de les noves evidències 
científiques. La investigació clínica utilitza el mètode 
científic experimental per arribar a conclusions que 
aportin noves dades sobre la utilitat clínica d’un pro-
cediment o teoria i així millorar la capacitat de diag-
nòstic, la fiabilitat de les valoracions i l’efectivitat dels 
tractaments o dels abordatges preventius, permetent 

avançar la pràctica de la fisioteràpia. Això dóna gran 
importància a la investigació (bàsica i aplicada) com a 
base de les activitats assistencials i de la difusió dels 
nous coneixements (publicació de resultats).

Investigació translacional 

La investigació bàsica permet el desenvolupament del 
coneixement científic, però la investigació aplicada és 
transcendent generant evidències útils per a la pràc-
tica clínica. La investigació translacional (de l’anglès 
translate, traduir) proposa que tot l’esforç investigador 
es tradueixi en beneficis directes: que des del disseny 
inicial els projectes de recerca prevegin l’aplicació di-
recta a la pràctica clínica assistencial (from bench to 
bed: del taulell del laboratori al llit del pacient). La in-
vestigació translacional és l’etapa més avançada de la 
Ciència Basada en l’Evidència, que pretén accelerar la 
transferència (traducció) dels nous coneixements en 
innovacions per a la pràctica clínica. En sentit invers, 
també pretén que la pràctica clínica estimuli la inves-
tigació en els sentits més útils per a la societat. Així, la 
visió translacional de la ciència és el pont d’unió entre 
la investigació i la pràctica clínica.

De la investigació translacional, a partir de la definició 
de biomarcadors de salut capaços de predir la respos-
ta del pacient a una actuació clínica, deriven la Salut 
Predictiva i la Salut Personalitzada. Un biomarcador és 
qualsevol mesura biològica quantificable d’un procés 
correlacionat amb una observació fisiològica, patològi-
ca o clínica: una característica reconeguda com indica-
dor de relació entre el pacient i la malaltia, la tècnica o 
la resposta del pacient al tractament. Els biomarcadors 
són útils per definir el diagnòstic, pronòstic o indicació 
terapèutica i també per mesurar la resposta al tracta-
ment i fer el seguiment d’evolució de la persona.

El desenvolupament de la Salut Predictiva està conver-
tint els antics sistemes de salut centrats en la malal-
tia (medicina curativa) que a Europa Occidental ja han 
evolucionat en sistemes centrats en la salut (medicina 
preventiva), a sistemes definits positivament que pre-
diuen la possibilitat d’aparició de la malaltia en cada 
persona concreta (medicina predictiva), fent possible 
l’establiment de mesures preventives individualitzades 
i adaptades a cada persona individual (Figura 2), evitant 
l’aparició de la malaltia o minimitzant el seu impacte, 
actuant sobre cada individu enlloc d’abordar la preven-
ció des d’un punt de vista poblacional.

La Salut Personalitzada (de la que neix la “Medicina de 
Precisió”) orienta les intervencions sanitàries a partir 
de l’estudi de cada persona i els seus biomarcadors, 
oferint el tractament correcte al pacient correcte amb 
la malaltia correcta, en el moment correcte i amb la in-
tensitat i durada correctes. Els biomarcadors permeten 
la planificació a priori de “tractaments a mida” dels pa-
cients (individualització), a partir del coneixement previ 
del pacient i de la predicció de la resposta terapèutica.
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Com en les altres disciplines científiques sanitàries, el 
professional de la fisioteràpia necessita desenvolupar 
competències i habilitats per seguir la seqüència de 
passos necessaris per aplicar la FBE en la seva activitat 
assistencial (Figura 3):

1. Definir una pregunta clínica adaptada a la realitat 
de cada pacient (raonament clínic: identificar el 
problema concret).

2. Trobar l’evidència científica sobre el tema (localit-
zar la millor evidència en la literatura científica).

3. Determinar l’evidència més adient al cas concret 
(lec tu ra crítica de la literatura científica obtinguda).

4. Integrar l’evidència amb l’experiència clínica 
(elaborar plans diagnòstics o terapèutics i guies 
clíniques).

5. Prendre una decisió clínica en col·laboració amb 
la persona atesa informada (atenció centrada en 
el pacient i decisió clínica compartida).

6. Avaluar els resultats assistencials i contrastar-
los amb els de referència (anàlisi de resultats i 
investigació clínica).

Eines de gran utilitat per a la PBE, com les guies clíni-
ques i els plans d’actuació, ajuden els professionals a 
simplificar aquest procés. Cada una d’aquestes tasques 
seran desenvolupades en propers articles d’aquesta 
sèrie sobre metodologia.

Figura 2

Evolució dels sistemes de salut, de sistemes centrats en la malaltia a sistemes centrats en la prevenció i sistemes sanitaris centrats en la predicció 
de les malalties en les persones individuals.

Figura 3

Seqüència de 5 passos de la Pràctica Basada en l’Evidència.

1. Definir la pregunta clínica 
a cada pacient

6. Avaluar els resultats 
assistencials

2. Trobar l’evidència  
científica publicada

5. Prendre una decisió  
informada en col· laboració 

amb la persona atesa

3. Determinar  
l’evidència més adient

4. Integrar l’evidència troba-
da amb l’experiència clínica

Medicina curativa
Medicina preventiva

Medicina predictiva
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RESUM

L’atenció centrada en la persona i la pràctica centra-
da en l’evidència precisen la integració de la millor 
evidència científica amb l’expertesa del professional 
sanitari i les preferències individuals de cada pacient. 
Per tal d’arribar a elaborar els òptims plans d’actuació 
individualitzats en el procés de decisió clínica compar-
tida, cal elaborar les preguntes clíniques de manera 
estructurada i que permetin respostes clares i basa-
des en el coneixement científic. L’estructura de la pre-
gunta clínica amb l’acrònim PICO (Pacient, Intervenció, 
Comparació i Resultats) permet obtenir una resposta 
adient a cada cas particular i basada en el coneixement 
científic (ja sigui per a preguntes centrades en inter-
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vencions terapèutiques, etiològiques, de prevalença o 
incidència, o sobre fiabilitat dels mètodes diagnòstics), 
emprant, segons l’objectiu de la qüestió particular, els 
tipus d’estudis científics més adients (revisions sis-
temàtiques, assaigs clínics, estudis de cohorts, etc.). 
Les preguntes amb estructura PICO permeten també 
l’elaboració de preguntes d’investigació per a la planifi-
cació de recerca científica. En fisioteràpia, com en tots 
els altres àmbits de les ciències de la salut, la utilit-
zació de preguntes estructurades permet l’abordatge 
individualitzat del pacient, integrant l’evidència científi-
ca amb l’experiència del professional i les característi-
ques pròpies de cada pacient.
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INTRODUCCIÓ

L’exercici de les professions sanitàries requereix un 
abordatge individualitzat (atenció centrada en la per-
sona). Per qualsevol aspecte relacionat amb la salut 
(prevenció, diagnòstic o tractament), les decisions clí-
niques òptimes s’hauran de definir a partir de la inte-
gració de l’evidència científica, de l’expertesa clínica i 
l’experiència de cada professional, i dels valors, objec-
tius i preferències de la persona atesa: és l’anomenada 
Pràctica clínica Basada en l’Evidència (PBE). Per con-
cretar i assolir els objectius assistencials és fonamen-
tal la formulació correcta i concreta de la pregunta 
clínica pertinent, permetent posteriorment localitzar 
de manera eficient la millor evidència disponible. Una 
pregunta clínica correctament estructurada facilita 
formular les qüestions adequades, identificar les evi-
dències més adients que les responguin i avaluar-les 
segons la seva qualitat, fiabilitat, exactitud i rellevància; 
finalment es podran definir les decisions clíniques òpti-
mes per al cas particular.

Preguntes científiques

Hi ha dos tipus de preguntes científiques o clíniques: les 
preguntes bàsiques i les preguntes de primer terme. 
Les preguntes bàsiques (background questions) gene-
ralment es refereixen a coneixements generals i con-
tenen dos components essencials: l’arrel de la qüestió 
(qui, què, on, com, per què) i una malaltia o un aspecte 
clínic d’una malaltia; els llibres de text solen respon-
dre aquestes preguntes, acostumen a ser relativament 
econòmics i estar escrits per experts en el seu camp, 
però sovint no cobreixen tots els aspectes rellevants, no 
solen ser fàcils d’emprar, estan preferentment basats 
en l’opinió de l’autor i poden estar poc actualitzats. Per 
altra banda, les preguntes de primer terme (foreground 
qüestions) són més estructurades i descriptives, i solen 
inquirir sobre coneixements específics dels problemes 
de salut. També en investigació, la formulació de la pre-
gunta en el format adient permet definir els objectius 
concrets de la investigació. En la pràctica clínica (i tam-
bé en la investigació), sovint es formulen preguntes de 
manera que farien difícil trobar la resposta en la lite-
ratura científica; estructurant la pregunta en les seves 

parts fonamentals es facilita trobar eficientment una 
resposta clínica basada en l’evidència científica. Les 
preguntes de primer terme es poden dividir en els seus 
quatre components essencials.

Formulació d’una pregunta estructurada

Conegudes per l’acrònim PICO, les preguntes de primer 
terme contenen essencialment quatre components es-
tructurals (Taula 1): pacient (o problema), intervenció, 
comparació (o control) i resultat final (en anglès: Pa-
tient, Intervention, Comparison, Outcome):

• Pacient (o Població): cal descriure exactament 
el tipus de pacient o població a què es referirà la 
pregunta, incloent les característiques més in-
fluents; cal definir les característiques concretes 
amb un nivell de detall suficient però no excessiu 
per permetre una resposta concreta, ja que un 
excés de concreció podria impedir trobar la solu-
ció (l’evidència científica potser no conté respos-
tes tan específiques). 

• Intervenció (o Indicador): detalla la intervenció o 
estratègia objecte d’avaluació i comparació: tipus 
d’intervenció (test diagnòstic, estratègia de ma-
neig, teràpia, dieta, fàrmac, procediment, exposició 
a un factor de risc, etc.), nivell d’intervenció (dosi, 
freqüència, intensitat, durada), moment assisten-
cial en la història natural de la malaltia (prevenció, 
detecció precoç, tractament precoç, tractament en 
fase avançada, rehabilitació) o proveïdor sanitari 
(quin servei i professional ho ha de realitzar).

• Comparació (o Control): especialment rellevant 
en preguntes relacionades amb intervencions 
terapèutiques en què s’analitza l’efecte d’una in-
tervenció determinada, comparant-la amb la no-
intervenció o bé amb una alternativa terapèutica 
de contrast (si es coneix).

• Outcome (Resultat): resultats clínics de la inter-
venció, responent a les conseqüències rellevants 
per al pacient (millora d’un símptoma, influència 
sobre la qualitat de vida, relació cost-benefici, re-
lació benefici-risc, etc.).

Taula 1

Estructura exemple d’una pregunta “PICO”.

P I C O

En el pacient P La intervenció I Comparada amb C Millora O?

Definició exacta i precisa 
del tipus de pacient al que 
s’està referint

Definició exacta de la 
intervenció, procediment 
diagnòstic o factor de risc 
(dosi, intensitat i durada)

Comparació amb una 
altra intervenció, prova 
diagnòstica, placebo, “gold 
standard” o res (la  
no-intervenció)

Resultat per valorar: 
clínic, de laboratori, etc. 
(mortalitat, símptomes, 
complicacions, evolució, 
prevalença, etc.)
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A una pregunta clínica ben construïda s’afegeixen dos 
elements addicionals que centren la qüestió i determi-
nen el tipus més apropiat d’evidència pertinent: l’àrea 
clínica i el tipus d’estudi capaç de respondre. Àrea clí-
nica es refereix a si la pregunta s’adreça a temes re-
lacionats amb l’exposició a un factor de risc, factors 
etiològics, actuacions diagnòstiques, actuacions tera-
pèutiques o al pronòstic de la malaltia. Els tipus d’estudi 
es refereixen als dissenys capaços de proporcionar 
evidències de qualitat per a l’àrea clínica concreta (as-
saigs clínics, metanàlisis, estudis de cohorts, casos i 
controls, observacionals, transversals, etc.).

Per iniciar-se en la formulació de preguntes es disposa 
d’eines informàtiques que ajuden a l’elaboració de la 
pregunta PICO.

Tipus de preguntes PICO

En la Fisioteràpia Basada en l’Evidència (FBE) el tipus 
més comú de qüestió gira al voltant del tractament 
d’una determinada condició o malaltia (“intervenció te-
rapèutica”), però hi ha altres àrees clíniques d’interès 
clínicoassistencial i investigador que també requerei-
xen una pregunta PICO.

Les preguntes sobre intervencions terapèutiques 
(“preguntes d’intervenció”: quin és el millor abordatge 
terapèutic?) cobreixen qualsevol activitat terapèutica, 
des de canvis en l’estil de vida (dietes o exercici) o acti-
vitats socials (programes d’educació per a la salut), fins 
a intervencions de fisioteràpia, fàrmacs o intervencions 
quirúrgiques; també poden incloure qüestions sobre 
tipologies concretes de pacients o sobre intervencions 
poblacionals de salut pública (programes de cribratge). 
La resposta a aquestes preguntes provindrà general-
ment d’assaigs clínics controlats, metanàlisis o revi-
sions sistemàtiques. Per exemple, per a un determinat 
pacient de 7 anys d’edat amb fibrosi quística i infeccions 
respiratòries recurrents, es vol conèixer si el drenat-
ge de secrecions bronquials mitjançant fisioteràpia 
respiratòria pot disminuir l’aparició de recurrències; 
s’elabora la pregunta mitjançant l’acrònim PICO: “En 
pacients de 7 anys amb fibrosi quística (P), la intervenció 
de fisioteràpia respiratòria per drenar secrecions bron-
quials (I), comparat amb no realitzar cap intervenció (C), 
pot reduir la taxa d’infeccions respiratòries (O)?”.

Les preguntes sobre etiologies o factors de risc (què 
causa el problema?) sovint sorgeixen a partir de qües-
tions de salut pública per analitzar les possibles causes 
d’un problema de salut (per exemple, l’exposició a un 
determinat factor de risc); caldrà formular la pregun-
ta analitzant la causa del problema, amb intencionali-
tat inversa a l’anterior (cercant una possible prevenció 
enlloc d’un tractament). La resposta provindrà de revi-
sions sistemàtiques o estudis de cohorts comparatives. 
Per exemple, una jugadora de bàsquet amateur de 23 
anys que ha patit una lesió muscular durant un entre-
nament demana si l’escalfament neuromuscular tute-
lat per un entrenador especialitzat podia haver evitat la 

lesió. Per obtenir la resposta concreta cal elaborar la 
pregunta: “En dones joves basquetbolistes amateurs (P), 
l’escalfament neuromuscular supervisat (I), comparat amb 
l’escalfament habitual (C), disminueix el risc de lesió mus-
cular (O)?”.  

En preguntes sobre prevalença (freqüència) de malaltia 
o de factors de risc (quina és la freqüència del proble-
ma?) s’analitza el nombre o percentatge de persones 
que presenten una determinada circumstància en un 
entorn concret (prevalença); si la pregunta pretén de-
terminar el nombre de pacients nous apareguts en un 
període de temps, serà una qüestió d’incidència. Caldrà 
cercar la resposta en revisions sistemàtiques i en estu-
dis analítics observacionals de prevalença o d’incidència. 
Per exemple, si els pares d’un bebè prematur demanen 
la possibilitat que el nadó presenti problemes de de-
senvolupament en l’adolescència, la resposta basada 
en l’evidència científica respondrà la pregunta: “En ado-
lescents (P) nascuts preterme (I), comparat amb els nas-
cuts a terme (C), quina és la prevalença de problemes de 
desenvolupament (O)?”. Cal observar que aquí el pacient 
P és el pacient actual en el futur, i que la característi-
ca analitzada no és una intervenció terapèutica sinó les 
circumstàncies del passat; es manté l’estructura de la 
pregunta, però els termes es modifiquen per adaptar-se 
a les necessitats de cada cas.

En preguntes sobre diagnòstic (presenta aquesta per-
sona el problema?) se cerca informació sobre la pre-
cisió d’una determinada intervenció diagnòstica (sensi-
bilitat i especificitat), en comparació amb altres tests 
diagnòstics de referència (gold standard). Caldrà con-
sultar estudis de sensibilitat i especificitat mitjançant 
revisions sistemàtiques o estudis de cohorts compara-
tives. Per exemple, una pacient de 65 anys amb història 
de menopausa precoç demana si la determinació ana-
lítica de marcadors de recanvi ossi té similar fiabilitat 
quant a la diagnosi i seguiment de l’osteoporosi que la 
mesura de la Densitat Mineral Òssia (DMO); la  resposta 
acurada provindrà de la pregunta PICO: “En dones amb 
menopausa precoç (P), la determinació de marcadors de 
recanvi ossi (I), comparat amb la DMO (C), és igual o més 
sensible i específica (O)?”.

Les preguntes sobre predicció o pronòstic (qui tindrà 
el problema? quin serà el resultat de la intervenció?) 
pretenen predir situacions clíniques o poblacionals, so-
vint en relació amb qüestions qualitatives de naturalesa 
més general: es poden incloure poblacions i resultats, 
però no intervencions o comparadors. En aquest cas, la 
resposta la donaran els estudis de cohort longitudinals 
i les revisions sistemàtiques. Per exemple, una filla 
preocupada perquè la seva mare amb deteriorament 
cognitiu en rehabilitació per una fractura de fèmur 
demana quins senyals clínics d’alarma recomanarien 
aturar el tractament rehabilitador i demanar consell 
professional. Caldrà elaborar la pregunta: “Per cura-
dors principals de pacients amb deteriorament cognitiu en 
rehabilitació de fractura de fèmur (P), quins són els prin-
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cipals senyals d’alarma per aturar l’exercici rehabilitador 
en el pacient (O)?”. En aquest cas, no es formula cap in-
tervenció ni comparació i la pregunta té una resposta 
més oberta.

Amb la formulació de preguntes mitjançant l’acrònim 
PICO, es pot localitzar l’evidència científica més per-
tinent o elaborar preguntes d’investigació clínica que 
portin al disseny d’estudis clínics aplicats a la pràcti-
ca clínica diària de la fisioteràpia, integrant de mane-
ra individualitzada la millor evidència científica amb 
l’expertesa del professional i les preferències de la 
persona atesa, permetent un veritable i òptim procés 
de decisió clínica compartida.

Després de formular la pregunta apropiada, el següent 
pas serà elaborar una revisió bibliogràfica que contin-
gui l’evidència científica més pertinent. 
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RESUM DE CONGRESSOS

XX REUNIÓ D’HIVERN ÀREES SEPAR 

Inmaculada Castillo Sanchez
Fisioterapeuta de la Unitat de Pneumologia de l’Hospital Universitari General de Granollers  

Coordinadora de la Comissió de Fisioteràpia Respiratòria del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

Al primer trimestre del 2016 es va celebrar, a Alcalà de 
Henares, la XX Reunió d’hivern de la Societat Espanyo-
la de Pneumologia i Cirurgia Toràcica, que va coincidir 
amb la tercera reunió de l’Àrea de fisioteràpia respi-
ratòria, coordinada per Jordi Vilaró. La jornada es va 
iniciar amb un acte inaugural de totes les àrees que 
conformen la SEPAR i a continuació van començar les 
ponències de cada àrea en les diferents sales habilita-
des a tal efecte. 

A la sala de l’Àrea de fisioteràpia respiratòria es va co-
mençar amb una taula rodona sobre l’Avaluació de la ca-
pacitat d’exercici i força muscular. El Dr. Diego Rodríguez 
i la Dra. Juana Martínez, metges de l’Hospital del Mar 
de Barcelona,  ens van explicar les mesures a tenir en 
compte per realitzar una prova d’esforç, que estarien 
indicades, sobretot, per a malalts neuromusculars, 
malalties sistèmiques i exacerbacions de l’MPOC. Tam-
bé ens van informar sobre com avaluar els músculs 
respiratoris, Per últim, la Sra. Beatriz Valeiro, fisiote-
rapeuta del mateix hospital, va explicar l’avaluació de la 
musculatura perifèrica.

La següent taula va ser destinada al tema de les Tècni-
ques exploratòries avançades en fisioteràpia respiratòria. 
El Dr. Enrique Cases va explicar la utilitat de l’ecografia 
toràcica en el nostre camp. En la literatura es descriu 
una prova útil en l’avaluació de la mobilitat del diafrag-
ma, pronòstic de les exacerbacions  i de sarcopènia en 
la musculatura perifèrica dels pacients amb MPOC. 
Després, la fisioterapeuta Beatriz Herrero ens va ex-
posar l’anàlisi computacional dels sorolls respiratoris, 
sobre el qual hi ha un recent estudi de la European Res-
piratory Society (ERS) en el qual s’arriba a un consens 
en la nomenclatura dels sorolls respiratoris. Per últim, 
vam poder gaudir de la conferència Tomografia per im-
pedància elèctrica, a càrrec del fisioterapeuta  Antonio 

Ríos, que ens va parlar de la visualització de la venti-
lació quan realitzem un tractament de fisioteràpia, tot 
i que va precisar que encara és un camp en el qual cal 
treballar molt. 

Per la tarda es va realitzar una sessió conjunta amb la 
participació de l’Àrea d’Asma i la de Fisioteràpia respi-
ratòria amb una taula rodona sobre Rehabilitació respi-
ratòria en asma: de la teoria a la pràctica. Es va parlar 
dels aspectes fisiopatològics de l’asma en relació als 
possibles programes de rehabilitació i la seva relació 
amb l’entrenament muscular. Tot seguit, en Jordi  Vilaró 
i l’Elena Gimeno van explicar el paper del fisioterapeuta 
en les tècniques de ventilació i en l’entrenament mus-
cular, tant respiratori com perifèric. Va ser una taula 
molt ben valorada per totes dues àrees, i de la qual va 
sorgir la idea de poder incloure, en les guies, un tipus 
d’entrenament específic i adequat per a pacients amb 
aquesta patologia, atès que actualment no n’hi ha.  

L’endemà la reunió va continuar amb un Taller de tècni-
ques de ventilació en el pacient asmàtic, on es va explicar 
la tècnica Buteyko, inclosa a les guies angleses per mi-
llorar el control de ventilació i que també s’utilitza per 
a la síndrome d’hiperventilació. És una tècnica que re-
quereix un temps d’aprenentatge i en la qual es realitza 
una breu inhalació nasal, després una exhalació relaxa-
da i, finalment, una pausa natural.

Els següents tallers van ser sobre els diferents dispo-
sitius d’entrenament muscular respiratori, dispositius 
de llindar i de flux; com utilitzar un ecògraf toràcic; com 
agafar el capçal i saber identificar les imatges al mo-
nitor; i sobre l’auscultació pulmonar mitjançant el fo-
nendoscopi electrònic amb ús de programa informàtic 
i aprenent a identificar els diferents sorolls adventicis.
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AGENDA

4rt Congrés Europeu de la Regió Europea de la 
WCPT (ER-WCPT)
Data i lloc: 11 i 12 de novembre de 2016,  
Liverpool 

Informació: www.liverpool2016.com

Fòrum Internacional del Tractament de la  
Discapacitat 2016
Data i lloc: Del 22 al 24 de novembre de 2016, 
Kuala Lumpur 

Informació: http://ifdm2016.com.my/

XII Congrés de Fisioteràpia de la SCBF
Data i lloc: 26 de novembre de 2016, Barcelona 

Informació: www.scfisioterapia.cat

VII Jornada de Fisioteràpia en Geriatria del 
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
Data i lloc: 1 d’abril de 2017, Barcelona 

Informació: www.fisioterapeutes.cat

VIII Jornada de Fisioteràpia Neuromusculos-
quelètica del Col·legi de Fisioterapeutes de Ca-
talunya
Data i lloc: 20 de maig de 2017, Barcelona 

Informació: www.fisioterapeutes.cat

Congrés de la WCPT 2017
Data i lloc: Del 2 al 4 de juliol de 2017,  
Ciutat de Cap 

Informació: www.wcpt.org/congress

XIII Congrés de la SCBF
Data i lloc: 25 de novembre de 2017, Barcelona 

Informació: www.scfisioterapia.cat

Congrés Internacional de Teràpia Aquàtica  
Integral posada en Pràctica
Data i lloc: Del 29 d’octubre a l’1 de novembre de 
2016, Querétaro 

Informació: http://teracuamx.webs.com/cursos

9è Congrés Mundial Interdisciplinari en Dolor 
Lumbar i de la Faixa Abdominal
Data i lloc: Del 31 d’octubre al 3 de novembre 
de 2016, Singapur 

Informació: www.worldcongresslbp.com

6es Jornades Francòfones de Fisioteràpia
Data i lloc: Del 27 al 29 d’abril de 2017, Disney–
land París (Centre de Congressos de l’Hotel 
New York), Marne-la-Vallée 

Informació: www.congres-jfk.fr

http://www.liverpool2016.com
http://ifdm2016.com.my/
http://www.scfisioterapia.cat
http:// www.fisioterapeutes.cat
http://www.fisioterapeutes.cat
http://www.wcpt.org/congress
http://www.scfisioterapia.cat
http://teracuamx.webs.com/cursos
http://www.worldcongresslbp.com
http://www.congres-jfk.fr
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