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L’EVIDÈNCIA CIENTÍFICA I  
L’ART DE LA FISIOTERÀPIA. 

SÓN INCOmPATIBLES?
Ramon Aiguadé

Tresorer i responsable de la Revista Científica

EDITORIAL

En dies passats vaig fer una piulada en la qual deia que 
la fisioteràpia és un Art que s’hauria de fonamentar en 
l’evidència científica. Alguns companys van fer comen-
taris en el sentit de la incompatibilitat d’unir ambdós 
conceptes: evidència científica i Art. Al meu entendre, 
les Ciències de la Salut han de tenir molt d’art en la 
seva execució. Si només fonamentem l’exercici profes-
sional en l’evidència científica tenim el risc de caure en 
una pràctica freda i poc humana. I sabem que en fisio-
teràpia el tracte humà és essencial. Hi influirien diver-
sos factors:

• Passem més temps amb els nostres pacients que 
la resta de professions sanitàries.

• La durada dels processos que tractem, que nor-
malment s’allarguen en el temps vàries setmanes 
o mesos.

• El contacte que suposa la majoria de tractaments 
que realitzem.

La fisioteràpia té molt d’Art perquè la fisioteràpia té 
molt a veure amb la comunicació i té molt a veure amb 
la capacitat de fer les coses i sobretot de fer-les bé. L’Art 
es percep de diferent forma per a cada un de nosaltres. 
Una obra que agrada a uns, és rebutjada o incompresa 
per d’altres. 

La fisioteràpia no és aliena a aquesta realitat. Quan 
fem un tractament ens relacionem amb el pacient, co-
muniquem amb les nostres mans, transmetem estats 
d’ànim... i els fisioterapeutes això ho fem molt bé. Un 
tractament de fisioteràpia pot ser, per a molts de no-
saltres, un acte plenament justificat, però un company 
nostre pot percebre que aquest tractament es podria fer 
millor afegint-hi una altra maniobra o tècnica diferent.

Per aquest motiu és important que unim fisioteràpia i 
Art. Perquè cal que fonamentem el nostre tractament 
en allò que l’evidència científica, a dia d’avui, ens mos-
tra com a eina més eficaç per tractar aquell pacient. 
Però no podem perdre aquesta capacitat comunicativa, 
de transmetre allò que estem fent...

Tenim una professió en constant creixement i, a dia 
d’avui, l’evidència científica en fisioteràpia va creixent 
exponencialment. Tenim futur i capacitat de creixe-
ment. Aprofitem-lo!

En aquest número de la revista hi trobareu articles origi-
nals relacionats amb el càncer de mama i el tractament 
fascial en l’esport; traduccions d’articles i abstracts 
d’alguns dels ponents amb què comptarem al Congrés 
Internacional de Fisioteràpia #FTP18 que organitzem 
els dies 4 i 5 de maig a Barcelona. També hi trobareu 
la secció “Aprèn a fer recerca”, petites píndoles sobre 
la Metodologia de la Recerca. De la mateixa manera, 
és molt interessant el pòster sobre l’electrostimulació 
en la síndrome d’apnea-hipopnea del son, així com el 
TFG sobre tractaments de l’espasticitat en la paràlisi 
cerebral, i el resum del Congrés de la SEPAR. I com 
sempre hi podeu trobar l’agenda de congressos i jor-
nades que, en els propers mesos, es presenten molt 
riques i interessants.

Si heu realitzat un màster i ens voleu fer partícips del 
vostre TFM no dubteu a fer-nos-el arribar per poder va-
lorar i poder donar a conèixer aquella ciència que tam-
bé, des de l’esforç individual de cadascú, contribueix de 
manera important a la millora de la professió. Seguim!

http://ftp18.cat/ca
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ARTICLE ORIGINAL

RESULTATS DE L’EXERCICI FÍSIC EN SUPERVIVENTS DE CÀNCER DE MAMA

magdalena Jiménez montes
Màster en fisioteràpia toràcica. Graduada en fisioteràpia

PARAULES CLAU: Teràpia física. Teràpia adjuvant. Càncer de mama. KEYWORDS: Physical therapy. Adjuvant therapy. Breast neoplasm.

RESUM

Objectiu. Conèixer els resultats que aporta l’exercici fí-
sic en dones supervivents de càncer de mama. Contem-
plant les variables de: qualitat de vida, fatiga, depressió, 
ansietat i adherència a l’exercici.

Estratègia de cerca. Es va realitzar una recerca a Pub-
med, amb l’equació de cerca physical therapy and adju-
vant therapy and breast neoplasm.

Selecció d’estudis. Es van obtenir 47 articles amb els 
límits establerts, a partir dels criteris d’inclusió i exclu-
sió es van utilitzar 14 articles.

Conclusions. Els resultats obtinguts es publiquen en 
una taula, observant millora significativa respecte qua-
litat de vida, fatiga, així com altres paràmetres.

Discussió. Podem observar algunes limitacions com la 
falta d’especificació del tractament adjuvant de la pa-
cient, així com punts importants com són els majors 
beneficis positius que l’exercici físic aporta a la salut de 
la dona supervivent de càncer de mama.

ABSTRACT

Objective. The objective was to know the results of phy-
sical exercise in women that have survived breast can-
cer. The following variables have been studied: quality 
of live, fatigue, depress, anxiety and exercise adherence.

Search strategy. The source used in the search has been 
Pubmed. The following search equation has been used: 
physical therapy and adjuvant therapy and breast neoplasm.

Study selection. 47 articles have been found. Following 
the inclusion and exclusion criteria 14 articles were 
selected.

Conclusion. The results were published in a chart. Sig-
nificant improvements regarding: quality of live, fatigue 
and other parameters.

Discussion. It has been observed that there are some li-
mitations: such as the lack of specification of the patient’s 
adjuvant treatment, as well as other important points 
how the positive benefits that physical therapy provides 
health of women that have survived breast cancer.



ACTUALITZACIONS EN FISIOTERÀPIA Número XIV, Any 2017
6

ACTUALITZACIONS EN FISIOTERÀPIA

RESULTATS DE L’EXERCICI FÍSIC EN SUPERVIVENTS DE CÀNCER DE mAmA 

ESTAT ACTUAL

El càncer de mama és actualment el més freqüent 
en dones (1). A Espanya, durant l'any 2012 es van 
conèixer 25.215 casos nous, tenint una incidència de 
l'11,7% (1). Aquest mateix any es va publicar que era 
el tipus de càncer amb major prevalença a 5 anys 
amb un 17,9% i una mortalitat del 9%, dades per cada 
100.000 habitants/any (1). Aquestes dades ens confir-
men l'important paper que aquesta malaltia juga en la 
nostra societat.

El tractament del càncer de mama pot dividir-se en 
diferents variants i dependrà de les característiques 
del tumor; tenint en compte les característiques de la 
pacient, podem resumir-les en: cirurgia, radioteràpia, 
quimioteràpia i/o teràpia hormonal. Diferenciant tracta-
ment segons la fase de la malaltia: tractament neoadju-
vant abans de l'operació, adjuvant posterior a l'operació 
i pal·liatiu en cas de metàstasi (2). Si ens centrem en 
el tractament adjuvant, hem de recalcar que augmenta 
la supervivència i disminueix el risc de recidives. Dins 
d'aquesta fase del tractament podem distingir diferents 
tipus de radioteràpies (segons via d'abordatge i tipus 
de carcinoma), tractament hormonal, quimioteràpia i/o 
medicació monoclonal (Herceptin) (2).

Els índexs de mortalitat demostren l'efectivitat del trac-
tament mèdic, però resulta imprescindible conèixer les 
repercussions i complicacions que aquest aporta a les 
pacients. La literatura ens explica els seus efectes tant 
psicològics, com ansietat i/o depressions, problemes 
d'imatge corporal i autoestima (3,4), com fisiològics 
com fatiga (descrita pel 80% de les pacients) (5), debili-
tat muscular, limfedema, desordres d'espatlla i de pos-
tura, complicacions cardíaques i pulmonars, etc. Totes 
elles afecten i perjudiquen la qualitat de vida de la dona 
i disminueixen la seva tolerància a l’exercici (6); la fisio-
teràpia pot millorar aquesta situació (7).

OBJECTIU

L'objectiu principal d'aquesta revisió va ser conèixer els 
resultats que aporta l'exercici físic en dones supervi-
vents de càncer de mama, basant-se en les variables de 
qualitat de vida, fatiga, depressió, ansietat i adherència. 
Encara que també es van registrar altres variables es-
tudiades en els articles revisats.

FONT DE LES DADES

Es va realitzar una recerca a Pubmed durant el mes de 
gener de 2016 amb l’equació physical therapy and adjuvant 
therapy and breast neoplasm, utilitzant els següents límits: 
estudis publicats anteriors a 5 anys, estudis amb humans, 
randomized controlled trial. Es van obtenir 47 estudis.

SELECCIÓ D'ESTUDIS

La població estudiada als articles eren dones supervi-
vents de càncer de mama tractades amb teràpia adjuvant 
abans o durant el període de la intervenció de l'estudi.

Per realitzar la selecció dels articles obtinguts segons 
l'estratègia de recerca, es van utilitzar els següents cri-
teris d'inclusió i exclusió:

Els criteris d'inclusió van ser:

• Estudis que incloguessin l'exercici físic en la seva 
intervenció.

• Estudis experimentals.
• Estudis amb pacients que hagin estat tractades 

amb tractament adjuvant.
• Estudis que incloguin la intervenció, la compara-

ció i els resultats en la seva descripció.

Els criteris d'exclusió van ser:

• Protocols d'estudis.
• Estudis observacionals.
• Estudis que no complissin els límits establerts an-

teriorment.
• Estudis amb tractaments no adjuvants.
• Estudis amb intervenció pretractament adjuvant.

Dels 47 estudis obtinguts se’n van seleccionar 14 que 
complien els criteris escollits.

EXTRACCIÓ DE DADES

Els resultats obtinguts dels estudis obtinguts es reflec-
teixen a la Taula 1 (veure al final de l’article).

Per sintetitzar els resultats, dels 14 estudis revisats 
s'han obtingut 5 articles amb resultats no significatius i 
8 articles amb millores significatives en les algunes de 
les variables estudiades.

Segons els articles mostrats a la Taula, podem obser-
var els diferents resultats que l'exercici físic aporta a 
les dones supervivents de càncer com poden ser: be-
neficis respecte la millora de la qualitat de vida (4), la 
disminució de la fatiga (4,5,13,18), l'augment de la for-
ça (8,15,18), l'augment de la resistència muscular (8) 
i disminució del dolor (13). Els períodes d'intervenció 
d'aquests resultats varien de 8 setmanes fins a 1 any i 
la mostra varia de 41 a 230 pacients.

Així mateix, també es van obtenir resultats no signifi-
catius estudiant les mateixes variables (6,12,14,16,17).

ANÀLISI DE RESULTATS

En el moment de la recerca d'articles va resultar li-
mitant no conèixer amb exactitud el tractament adju-
vant que la pacient havia rebut, fet que podria influir 
en els diferents resultats; per aquest motiu considero 
important especificar amb exactitud el tractament re-
but. Possiblement aquest fet es degui a poder reclutar 
el màxim nombre de pacients possible, però resulta-
ria interessant aprofundir més en el tractament per 
conèixer millor els efectes de l'exercici. Un altre factor 
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limitant en la realització d'aquesta revisió va ser la falta 
d'informació en alguns articles de la situació basal de 
la pacient, referent al nivell d'activitat física que la per-
sona realitzava abans d'iniciar el tractament oncològic, 
atès que aquest fet també podria influir en la variabilitat 
dels resultats.

Cal destacar que, actualment, hi ha un important in-
terès en el camp de l'exercici físic en dones supervi-
vents de càncer de mama, obtenint diversos articles 
que tracten aquest tema. Amb això podem observar un 
increment de la importància, no només de la super-
vivència d'aquestes dones sinó també de l'estat tant 
físic com psicològic resultant del tractament. Tenint 
en compte els resultats obtinguts, seria interessant 
conèixer millor l'adherència de la pacient al programa 
d'exercici, atès que només l'estudi de Cournueya et al. 
(16) reflecteix aquesta variable tan important perquè els 
beneficis perdurin a llarg termini en la vida d’aquestes 
persones; com també resultaria interessant conèixer el 
mínim temps requerit per trobar millores respecte de 
les variables, atès que ens trobem amb intervencions 
de mínim 8 setmanes a 1 any.

Pel que fa a la pràctica clínica, resultaria important 
que l'activitat física formi part també del tractament 
d'aquestes dones de manera habitual atès que, com 
podem veure en les cures habituals de diversos dels 
estudis revisats, s'informa a les pacients dels beneficis 
de realitzar exercici (1,4,5,7,10,14), però en moltes oca-
sions no es porta a terme. Es podria investigar el mo-
tiu d'això (falta d'informació, falta de motivació...) per 
poder aportar solucions i facilitar la seva realització, 
a més de facilitar la relació entre el personal sanitari 
amb la supervivent que, de vegades, obté un sentiment 
d'abandó un cop finalitzat el tractament farmacològic.

El món de la investigació ha de seguir investigant aquest 
camp per demostrar com és possible millorar la con-
dició tant física com psíquica d'aquestes supervivents, 
millorant d'aquesta manera la seva qualitat de vida.

Per concloure després de la revisió dels articles utilit-
zats en aquest manuscrit, podem observar els resul-
tats dels 14 estudis obtenint 5 articles amb resultats no 
significatius i 9 articles amb millores significatives en 
algunes de les variables estudiades; tot i així, cal conti-
nuar investigant en aquest camp.

Així, després de la revisió dels articles, es pot conèixer 
com l'exercici físic aporta beneficis en la salut de les 
dones supervivents de càncer de mama, que han estat 
tractades amb tractament adjuvant; aquests beneficis 
es troben tant a nivell psicològic com físic.

Responsabilitats ètiques

L'autora declara que s'han pres les mesures correctes 
de sobre protecció de persones i animals, confidencia-
litat de dades i dret a la privacitat i consentiment infor-
mat durant la realització d'aquest article.

Conflicte d'interessos

L'autora del manuscrit manifesta no tenir cap conflicte 
d'interessos relacionat amb aquest article.
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14. Taso CJ, Lin HS, Lin WL, Chen SM, Huang WT, 
Chen SW. The effect of yogaexercise on improving 
depression, anxiety, and fatigue in women with 
breast cancer: a randomized controlled trial. J 
Nurs Res. 2014 Sep;22(3):155-64. 

15. Travier N, et al. Effects of an 18-week exercise 
programme started early during breast cancer 
treatment: a randomised controlled trial. BMC 
Med. 2015 Jun 8;13:121.

16. Courneya KS, et al. Subgroupeffects in a randomi-
sed trial of different types and doses of exercise 
during breast cancer chemotherapy. Br J Cancer. 
2014 Oct 28;111(9):1718-25. 

17. Courneya KS, et al. A multicenter randomized 
trial of the effects of exercise dose and type on 
psychosocial distress in breast cancer patients 
undergoing chemotherapy. Cancer Epidemiol Bio-
markers Prev. 2014 May;23(5):857-64.

18. Van Waart H, et al. Effect of Low-Intensity Physi-
cal Activity and Moderate- to High-Intensity Phy-
sical Exercise During Adjuvant Chemotherapy 
on Physical Fitness, Fatigue, and Chemotherapy 
Completion Rates: Results of the PACES Ran-
domized Clinical Trial. J Clin Oncol. 2015 Jun 
10;33(17):1918-27.

Taula I: Taula de resultats

Autor/s Any N Intervenció Comparació Resultats

Saarto, T  
et al. (6)

2012 573 Realització d'un programa 
d'exercici físic supervisat a 
domicili durant 12 mesos en 
supervivents de càncer de 
mama, respecte a grup control 
animat a realitzar activitat 
física però sense supervisió.

Qualitat de vida, 
fatiga i depressió.

No significatius, encara que 
amb un augment relatiu en el 
grup intervenció respecte aug-
ment d'activitat física i qualitat 
de vida.

Hayes, S 
et al. (4)

2012 194 Realització d'exercici físic 
durant 8 setmanes en dones 
postintervingudes de càncer 
de mama, randomitzades en 
grup amb seguiment cara a 
cara vs grup seguiment via 
telefònica.

Qualitat de vida, fun-
cionalitat i efectes 
tractament (fatiga, 
índex de massa cor-
poral, limfedema, 
ansietat, símptomes 
menopàusics, de-
pressió i dolor).

Augment significatiu p < 0,05 
respecte de qualitat de vida 
i fatiga del grup cara-cara, 
respecte grup telefònic.

Winters-
Stone, K 
et al. (8)

2012 106 Realització d'un programa 
d'entrenament a la resistència 
i la força respecte d'un pro-
grama d'estiraments, durant 
1 any en dones supervivents de 
càncer de mama postmeno-
pàusiques.

Força de prensió, 
força muscular 
màxima, fatiga i 
funció física.

Augment significatiu de la 
força en cames i braços en el 
grup d'entrenament resistència 
respecte al grup estiraments.

Reis, D,  
Walsh, E, 
Young-
McCaughan, 
Jones, T (5)

2013 41 Realització d'un programa 
d'exercici a domicili Nia durant 
12 setmanes en dones amb 
càncer de mama tractades 
amb radioteràpia, respecte del 
grup control amb instruccions 
de seguir el seu pla d'activitat 
física habitual.

Fatiga, qualitat 
de vida, capacitat 
aeròbica, flexibilitat 
glenohumeral.

Disminució significativa 
(p = 0,05) de la fatiga en el 
grup intervenció vs el grup 
control, no canvis en la resta 
de variables.
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Autor/s Any N Intervenció Comparació Resultats

Hornsby, W 
et al. (9)

2013 19 Estudi realitzat a pacients 
tractades amb antraciclines; 
en el grup intervenció es va re-
alitzar un programa d'exercici 
aeròbic, en el grup control 
cures habituals.

Paràmetres ecocar-
diograma, efectes 
clínics tractament 
(nàusees, dolor...) 
V02 màx.

No significatius.

Goodwin, P 
et al. (10)

2014 333 Estudi realitzat a dones 
postmenopàusiques diagnos-
ticades de càncer de mama 
durant 24 mesos, tractades 
amb letrozole. Els dos grups 
van rebre informació sobre 
hàbits saludables (incloent 
exercici físic) i subscrip-
ció a revista de salut. Grup 
intervenció va rebre control 
telefònic durant el programa, 
no així el grup control.

Pes, qualitat de vida, 
qüestionari dietètic, 
nivell d'exercici.

Disminució significativa 
(p = 0,001) del pes en el grup 
intervenció. Augment encara 
que no significatiu respecte ni-
vell d'exercici i qualitat de vida 
en grup intervenció respecte 
grup control.

Husebø AM, 
Dyrstad SM, 
Mjaaland I, 
Søreide JA, 
Bru E (11)

2014 54 Estudi amb pacients durant 
el tractament de càncer de 
mama i als 6 mesos postqui-
mioteràpia. El grup interven-
ció va realitzar un programa 
d'exercicis a domicili durant el 
tractament de la quimioterà-
pia, el grup control va realitzar 
la seva rutina habitual.

Comparació dels 
efectes del pro-
grama respecte 
de la fatiga, nivell 
d'activitat física o 
condició física.

Augment significatiu del nivell 
d'activitat física en el grup 
intervenció respecte del grup 
control.

Schimdt, M, 
Wiskeman, J,  
Armbrust, P,  
Ulrich, C, 
Steindorf, K 
(12)

2014 95 L'estudi va diferenciar entre 
exercici resistit en grup 
intervenció vs programa de re-
laxació en grup control, durant 
12 setmanes en el transcurs 
del tractament adjuvant de 
quimioteràpia de les pacients.

Es va comparar 
fatiga i qualitat  
de vida.

Millores no significatives.

Steindorf, K 
et al. (13)

2014 155 Realització d'exercici resistit 
en grup intervenció vs pro-
grama de relaxació en grup 
control, durant 12 setmanes 
en el transcurs del tractament 
adjuvant de radioteràpia de 
les pacients.

Comparació de fati-
ga i qualitat de vida.

Diferència significativa 
(p = 0,004) de la disminució de 
la fatiga física en el grup inter-
venció respecte del grup con-
trol, així com en els ítems de 
qualitat de vida, de funcionalitat 
(p = 0,0035) i dolor (0,040).

Taso, C,  
Lin, H,  
Lin, W,  
Chen, S, 
Huang, W, 
Chen, S (14)

2014 60 Realització de ioga en grup 
d'intervenció durant 8 setma-
nes, respecte al grup control 
amb cures habituals.

Es va estudiar 
depressió, ansietat 
i fatiga.

No es van obtenir resultats 
significatius.

Courneya, K 
et al. (16,17)

2014 301 Realització de tres programes 
d'exercici durant el tracta-
ment amb quimioteràpia en 
dones amb càncer de mama: 
STAN (exercici aeròbic 30'), 
HIGH (exercici aeròbic 60'), 
COMB (exercici aeròbic 60 + 
exercici resistit).

L'adherència a 
l'exercici segons els 
diferents programes.

Resultats no significatius.

Depressió, autoesti-
ma, estrès i ansietat.

Pel que fa als nivells basals, 
es va obtenir millora significa-
tiva en els grups COMB i HIGH 
(p = 0,027).
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Autor/s Any N Intervenció Comparació Resultats

Travier, N  
et al. (15)

2015 204 Execució de treball aeròbic + 
resistit en el grup intervenció 
vs cures habituals en el grup 
control. Durant 18 setmanes, 
mesurant-se a les 18 setma-
nes i posteriorment a les 36 
setmanes, durant el tracta-
ment de càncer de mama.

Qualitat de vida, 
ansietat, depres-
sió, condició física, 
fatiga.

Disminució significativa de 
la fatiga física en el grup 
intervenció respecte del grup 
control, augment significatiu 
de la capacitat cardiopulmonar 
submàxima en força en el grup 
intervenció respecte control a 
les 18 setmanes, no així a les 
36 setmanes.

Waart, H  
et al. (18)

2015 230 Execució de 3 programes 
d'intervenció durant el trac-
tament de quimioteràpia en 
dones amb càncer de mama, 
grup exercici lleu, grup exerci-
ci moderat-intens i grup cures 
habituals.

Es va estudiar la 
fatiga, així com la 
qualitat de vida, la 
funcionalitat i la 
condició física.

Els grups d'exercici van 
obtenir resultats significatius 
respecte de la condició cardio-
respiratòria (p < 0,001), millora 
de la funció física (p < 0,001), 
millora respecte nàusees i vò-
mit (p = 0,029) i disminució del 
dolor (p = 0,003), respecte el 
grup cures habituals. El grup 
d'exercici intens va obtenir mi-
llors resultats pel que fa força 
muscular (p = 0,002) i fatiga 
física (0,001).

N=mostra, VO2 màx.= consum màxim d’oxigen
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El teixit fascial és una estructura del teixit mesenqui-
mal d’origen mesodèrmic, que es desenvolupa de ma-
nera simultània al teixit muscular (1). Forma un teixit 
viscoelàstic, funcional i tridimensional, composat majo-
ritàriament per fibres de col·lagen (2,3) i que envolta el 
teixit nerviós (neurofàscia), les vísceres (viscerofàscia) 
i el teixit muscular (miofàscia). Algunes de les seves 
funcions principals són l’absorció i disseminació de ten-
sions (4), la coordinació de moviments (5,6) i la compar-
timentació i divisió tant de regions anatòmiques, com de 
teixits (formant les estructures de l’epi-, endo-, peri-).

Aquesta estreta interrelació entre el teixit fascial i la 
resta d’estructures anatòmiques fa que la fàscia ad-
quireixi una gran importància dins de l’àmbit esportiu 
i del moviment. Restriccions o adherències fascials po-
den provocar limitacions en l’angle de moviment o en 
la flexibilitat (7,8), participar en processos inflamatoris 
i dolorosos (9-11) i facilitar determinades lesions mus-
culars o tendinoses (12), neuropaties i compressions 
nervioses (13,14). Però també s’ha demostrat que la 
manipulació del teixit fascial té múltiples efectes posi-
tius en l’àmbit terapèutic i fisiològic com, per exemple, 
la plasticitat vascular, la restauració dels teixits (15-17) 
i la reducció del to muscular (18).

Per l’estreta relació que s’estableix entre fàscia, teixit 
muscular i esport, el propòsit del present estudi és re-
alitzar una revisió sistemàtica de la literatura per de-
terminar quins tipus de tractament fascial s’han aplicat 
en l’àmbit esportiu, quines patologies s’han estudiat i 
quines han estat les variables analitzades.

MATERIALS I MÈTODES

Metodologia de recerca i criteris d’inclusió

La recerca bibliogràfica es va realitzar en les següents 
bases de dades: MEDLINE i PEDro. Els termes utilitzats 
per a la recerca van ser derivats de la combinació de 
les següents paraules: fascia AND manual therapy AND 
sport. Es van trobar 22 articles potencials. La primera 

anàlisi de la informació va ser realitzada per dos revi-
sors independents i es va incloure l’opinió d’un tercer 
revisor quan es produïa discrepància. La selecció de 
les investigacions es va basar en l’estudi de la infor-
mació proporcionada mitjançant el resum, el títol i les 
paraules clau. Finalment, els articles seleccionats per 
aquest estudi van ser 12 i es van estudiar en detall amb 
el text complet en la fase de valoració. A la Figura 1 es 
presenta el diagrama de flux de la recerca d’articles. 
L’últim dia de la recerca d’articles va ser el dia 10 de 
febrer del 2017.

Els criteris d’inclusió per als articles van ser:

1. Estudis clínics que involucressin el teixit fascial.
2. Investigacions on la intervenció terapèutica fos 

competència de la fisioteràpia.
3. Articles que es poguessin obtenir a text complet i 

que estiguessin publicats en una llengua conegu-
da pels autors.

Els criteris d’exclusió foren els següents:

1. Investigacions anatòmiques, histològiques o bio-
mecàniques del teixit fascial.

2. Revisions sistemàtiques.
3. Publicacions que no poguessin obtenir-se a text 

complet.

Metodologia de la valoració dels estudis i de l’evidència 
científica

Per valorar la qualitat metodològica dels estudis tro-
bats es va utilitzar l’Escala de Jadad, atès que és consi-
derada com a referència (19), una de les més antigues 
i que presenta una bona fiabilitat interexaminador (20). 
D’acord amb aquesta escala, les investigacions clíni-
ques es descriuen en un interval de 0 a 5 punts. Es con-
sideren com a estudis de bona qualitat si la puntuació 
és igual o major de 3 punts i com a estudis de baixa 
qualitat quan els resultats són inferiors a 3.

mailto:aperez%40uic.es?subject=
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Per valorar el nivell d’evidència científica de les publica-
cions, es va utilitzar l’escala formulada per la Canadian 
Task Force on the Periodic Health Examination i adaptada 
posteriorment pel mateix grup (21).

Ambdues valoracions les van realitzar dos revisors de 
manera independent, utilitzant la mateixa metodologia. 
Els desacords entre revisors es van resoldre mitjançant 
la inclusió d’un tercer revisor, com a mitjà per aconse-
guir un consens.

RESULTATS I DISCUSSIÓ

S’ha obtingut un total de 12 articles per analitzar, atès 
que no s’ha augmentat el nombre de publicacions mit-
jançant la lectura de la bibliografia dels articles obtin-
guts. L’anàlisi descriptiva de les publicacions i les revistes 
on han estat publicades es descriuen a la Taula 1.

La qualitat metodològica i l’evidència científica de les 
publicacions analitzades són baixes. Alguns dels arti-
cles revisats no van poder ser avaluats en no tractar-se 
d’assaigs clínics o utilitzar dissenys no previstos en les 
escales. La Taula 1 mostra les puntuacions obtingudes.

La patologia amb més incidència en aquesta revisió és 
la fasciïtis plantar (observant-se en un total de 3 ar-
ticles sobre 12). Aquesta patologia es produeix per la 
inflamació, l’engruiximent i la microdegeneració de 
l’origen de l’aponeurosi plantar (22) i afecta un 10% de 
la població en general (23). Els tractaments pròpiament 
fascials utilitzats en aquestes publicacions han estat: 
estirament, mobilització del teixit connectiu i tracta-
ment fascial dels punts gallet. Els tractaments amb els 
quals s’ha comparat o complementat han estat ones de 
xoc i ultrasò. L’anàlisi dels resultats mostra que es pro-
duïa una millora del moviment i una reducció del dolor 
quan s’afegia una tècnica amb major incidència en el 
teixit fascial (24) o quan es combinaven diferents tipus 
de tractaments que incidissin específicament en la fàs-
cia. Però no es van observar diferències significatives 
quan al tractament fascial s’hi afegien mobilitzacions 
de turmell en flexió-extensió (26).

Una altra entitat patològica amb gran presència en 
aquesta revisió és la patologia d’esquena, observant-se 
en un total de 3 articles. En aquests estudis, s’ha tractat 
tant la postura que adoptaven pacients amb hipercifosi 
(27), com la presència de dolor en pacients amb lum-
bàlgia inespecífica (28). En una publicació, s’ha tractat 
l’estenosi del canal medul·lar en un subjecte amb hi-
pocondroplàsia (29). En tots els estudis, el tractament 
aplicat ha estat específic per al teixit fascial i les tèc-
niques utilitzades han estat: tècniques indeterminades 
de teixit tou, massatge miofascial i Fascial Manipula-
tion® (MF). Mentre que els dos primers tractaments 
no segueixen el rigor de cap mètode determinat, la MF 
de senvolupada per Luiggi Stecco se centra en el tracta-
ment de la fàscia profunda, la seva tridimensionalitat i 
les seves interconnexions (30). Però independentment 
que el tractament fos més o menys protocol·litzat, 

l’aplicació de teràpia fascial millorava les variables ana-
litzades en tots els casos.

En una de les publicacions s’analitzava la Síndrome 
d’Estrès Tibial (SET), definida com una síndrome de do-
lor complex que experimenten alguns atletes al costat 
medial de la tíbia i amb una incidència que varia entre 
el 4% i el 35% (31,32), tot i que sembla ser més freqüent 
en corredors o saltadors (33,34). Tot i que l’etiologia 
d’aquesta patologia no és gaire clara, alguns investiga-
dors suggereixen que pot estar produïda per una tracció 
repetida del teixit connectiu del costat medial de la tíbia 
(35). En l’article analitzat, el tractament aplicat buscava 
tenir una incidència directa sobre la fàscia crural i utilit-
zava el mètode Fascial Distortion Model® desenvolupat 
per Stephen Typaldos.

En altres publicacions s’analitzava si la influència de 
l’estirament del teixit tou podia millorar la funció i re-
duir el dolor en pacients amb problemes acetabulars 
(36) o jugadors de futbol amb hèrnies inguinals (37). 
En ambdós casos, els resultats observats eren positius 
tant per la reducció del dolor com pel moviment, però 
en no comparar-se amb un grup control i en combinar 
tant la teràpia fascial amb la muscular, la millora ob-
servada no podia atribuir-se al tractament de la fàscia.

Dos estudis analitzaven els efectes del self-myofascial 
release en subjectes sans. En una publicació s’analitzava 
si la utilització d’un foam roller abans de la prova de ren-
diment esportiu millorava els resultats i reduïa la fatiga 
(38), observant-se únicament una reducció en la fatiga 
de l’esportista. L’altre publicació analitzava els efectes 
que l’aplicació del foam roller realitzava en la fisiologia 
arterial (39), observant-se resultats significatius en la 
rigidesa arterial i la funció vascular endotelial.

A la Taula 2 es detallen les patologies i tractaments uti-
litzats en cada una de les investigacions, les caracterís-
tiques de les mostres i els resultats obtinguts.

CONCLUSIONS

Les teràpies fascials més utilitzades en els estudis 
analitzats han estat la Fascial Manipulation®, les tècni-
ques generals de teràpia manual de teixit tou i el self-
myofascial release. I tot i que els estudis analitzats no 
presenten un grau d’evidència i de qualitat metodolò-
gica elevada, els resultats presentats en aquesta revi-
sió sug gereixen que les tècniques fascials poden ser 
efectives en el tractament del dolor i en la millora de la 
mobilitat, tant en subjectes sans com amb patologia i ja 
sigui en un àmbit esportiu com clínic.

La revisió mostra com les zones del cos amb major re-
presentació en aquest estudi són aquelles on el teixit 
fascial té una major importància al transmetre tensió 
com són l’aponeurosi plantar i l’aponeurosi lumbosa-
cra. Les patologies més observades en aquesta revisió 
són, amb clara diferència, la fasciïtis plantar i les afec-
tacions de l’esquena. En el present treball, ens ha es-
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tranyat no trobar patologies relacionades directament 
amb el múscul o el tendó, alteracions totes elles molt 
freqüents en l’àmbit esportiu.

En futurs estudis clínics on s’apliqui tractament manual 
fascial és important que es determini de manera més 
precisa la metodologia de la tècnica fascial utilitzada 
per així poder millorar la reproductibilitat de l’estudi i 
dels resultats. Per millorar la repercussió de les pu-
blicacions és important que en futures investigacions 
es millori la qualitat metodològica utilitzada. També és 
important senyalar que hi ha tractaments no descrits 
com a teràpia fascial que treballen de manera directa 
aquest teixit.
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Autors Subjectes Tractament fisioterapèutic i variable estudiada Resultats

Branchini 
et al.

24 subjec-
tes amb do-
lor lumbar 
inespecífic

Es van dur a terme 8 sessions durant 4 setmanes per cada 
subjecte. El tractament realitzat va ser en funció del grup 
en el qual es trobaven els pacients.
Grup control:
Programa de fisioteràpia que reuneix relaxació, control 
diafragmàtic, estiraments, rehabilitació postural i funcio-
nal, etc.
Grup estudi:
El mateix programa de fisioteràpia alternat amb tracta-
ment de FASCIAL MANIPULATION®.
Les variables estudiades van ser dolor, funcionalitat i el 
major canvi significatiu particular de cada pacient.

Els subjectes que van 
rebre el tractament 
combinat (grup estudi) van 
mostrar millors resultats 
en totes les variables al fi-
nal del tractament i 1 mes 
després del tractament.

Shashua 
et al.

50 subjec-
tes amb 
fasciïtis 
plantar

Grups experimental i control van rebre 8 sessions d'es ti ra-
ments i ultrasons, repartides en 2 sessions cada setmana.
A més, els subjectes del grup experimental van rebre mo-
bilitzacions del turmell i articulacions intrínseques del peu 
durant les primeres sessions.
Es van avaluar l’amplitud de moviment de la flexió dorsal, 
el dolor i la funcionalitat de l’extremitat inferior.

Ambdós grups van obtenir 
resultats positius en totes 
les variables, però no es 
van trobar diferències sig-
nificatives entre aquests.

Rompe 
et al.

152 sub-
jectes amb 
fasciïtis 
plantar 
crònica

Grup 1:
Tres sessions de teràpia d’ones de xoc, amb una setmana 
d’interval.
Grup 2:
Un programa d’estiraments específics de la fascia plantar 
durant 8 setmanes, 3 cops per dia; tres sessions de teràpia 
d’ones de xoc, amb una setmana d’interval.
Variables: 
Dolor (subescala de 9 ítems de dolor validat per Foot 
Function Index) i els resultats finals amb el qüestionari 
“subject-relevant outcome questionnaire”.

El tractament combi-
nat per ones de xoc i 
el programa específic 
d’estiraments és més 
eficaç que la teràpia de xoc 
sola en totes les variables 
al final de les 8 setmanes.

Cashman 
et al.

4 subjec-
tes amb 
afectació 
del làbrum 
acetabular

Els pacients van seguir un tractament entre 6 i 8 setmanes. 
La teràpia va consistir en una combinació de tractament de 
teixits tous, estiraments i enfortiment de la musculatura 
del maluc.
Les variables estudiades van ser dolor i funcionalitat del 
maluc.

Disminució significativa 
del dolor, especialment en 
una zona posterolateral 
del maluc i augment de la 
funcionalitat del maluc.

Schulze 
et al.

32 subjec-
tes amb 
síndrome 
de dolor ti-
bial medial

Els subjectes van rebre tractament fascial a través 
del Model Fascial de Distorsió de Typaldos®, incloent 
l'abandonament de la pràctica esportiva durant els dies de 
tractament.
La teràpia es va dur a terme cada dia, fins que els símpto-
mes desapareguessin (la mitjana de dies de tractament van 
ser 6).
Les variables estudiades van ser dolor (EVA) i temps de 
carrera contínua sense dolor.

Disminució significativa 
del dolor i augment de 
l’exercici tolerat.

Okamoto 
et al.

10 subjec-
tes sans

Els subjectes van realitzar 2 sessions amb diferents tracta-
ments en ordre aleatori separades per 3 dies.
Un dels tractaments va consistir en teràpia miofascial amb 
“foam rolling” en la musculatura de la cuixa i en els tra-
pezis. L’altre tractament (control) va consistir en mantenir-
se en decúbit supí.
Les variables utilitzades van ser: índex braç-turmell, 
pressió sanguínia, ritme cardíac, concentració plasmàtica 
d’òxid nítric.

El “foam rolling” redueix  
la rigidesa arterial i 
millora la funció vascular 
endotelial.
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Ćosić  
et al.

17 subjec-
tes adoles-
cents amb 
hipercifosi 
postural

Els subjectes van rebre entre 2 i 4 sessions setmanals de 
FASCIAL MANIPULATION®.
Tots els subjectes van ser avaluats de: aspectes psicolò-
gics, esport, dolor, anteversió de les espatlles, cap i pelvis; 
distància de C7 a L3 en plomada, distància de dits al terra 
en flexió anterior.

Millora significativa en 
tots els paràmetres acabat 
el tractament, així com 7 
mesos després d’aquest.

Healey  
et al.

26 subjec-
tes sans

El tractament es va dividir en 2 sessions diferents se-
parades per 5 dies, i va consistir en realitzar una sèrie 
d'exercicis seguits d'uns tests atlètics sobre els que es 
recollirien uns resultats per determinar les variables 
estudiades.
Els exercicis realitzats van ser planxa (“planking”) en una 
de les sessions, i “foam rolling” en l’altre sessió. 
També es van avaluar la fatiga, el dolor i l’esforç.

No hi van haver diferències 
significatives entre els 2 
tractaments en els resul-
tats de les proves atlèti-
ques, però sí es va trobar 
una disminució de la fatiga 
postexercici en aquells que 
realitzaven un tractament 
amb “foam rolling”.

Yuill et al. 3 subjectes 
(jugadors 
de futbol) 
amb hèrnia 
inguinal

Els subjectes van rebre tractament entre 1 i 2 cops per se-
tmana, durant 6-8 setmanes. El tractament es composava 
per: teràpia de teixits tous, làser de 6 Jules en el punt de 
major dolor, microcorrents en el punt de major dolor, acu-
puntura, wobenzyme per al dolor i la inflamació, exercicis 
de rehabilitació de maluc, entrenament pliomètric.
Les variables estudiades van incloure dolor (EVA) i resis-
tència muscular.

Disminució significativa 
del dolor després de les 8 
setmanes de tractament.

Renan-
Ordine  
et al.

60 subjec-
tes amb 
fasciïtis 
plantar

Durant 4 setmanes, els subjectes van acudir 4 cops per 
setmana a les sessions de tractament on van rebre el trac-
tament corresponent a cada grup.
Grup 1:
Protocol d’autoestiraments d’extremitats inferiors.
Grup 2:
Protocol d’autoestiraments d’extremitats inferiors afegit a 
teràpia manual de teixits tous de punt gallet.
Les variables estudiades van ser: funcionalitat, dolor i 
llindar de dolor.

Els resultats van ser 
millors significativament 
en totes les variables en el 
grup que va rebre la terà-
pia combinada (grup 2).

Hanson Un subjecte 
hipocon-
droplàsic 
(nanisme) 
amb este-
nosi espinal

El subjecte va rebre 8 sessions de tractament, en les quals 
se li va realitzar massoteràpia, de més global a més espe-
cífica a mesura que el nombre de sessions avançava. 
També va rebre algunes maniobres d’estirament del mús-
cul psoes ilíac i massatges específics.

El pacient va mostrar una 
reducció en totes les ad-
herències de la cuixa que 
presentava, una millora en 
la circulació i un increment 
de la distància que podia 
recórrer abans de necessi-
tar descansar.

Wang  
et al.

44 subjec-
tes sans

Els subjectes es van sotmetre a la maniobra d'Ober en tres 
variants: posició neutra, posició en adducció i en adducció 
amb pes.
La variable estudiada va ser l’amplitud de la banda iliotibial.

Es van observar reduccions 
significatives en l’amplada 
de la banda iliotibial quan 
es feia la maniobra en 
posició neutral.
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RESUM

Introducció. L'objectiu d'aquest treball era avaluar 
l'efecte de la visualització de la postura i, per tant, de la 
consciència postural, en l'activitat bàsica dels músculs 
del sòl pelvià (MSP) enregistrada gràcies a una sonda 
vaginal per electromiografia de superfície (sEMG).

Mètode. Quatre pacients continents amb bona salut, 
capaces d'executar una contracció voluntària dels MSP, 
varen realitzar 2 sèries de 3 exercicis proposats pel pro-
gramari Wii Fit Plus© a la Wii balance board© (WBB). 
La primera sèrie sense cap control visual; la segona, 
amb control visual de la postura i de l'activitat sEMG 
dels MSP. Al mateix temps, vàrem enregistrar les lectu-
res sEMG dels MSP.

Resultats. El valor mitjà de l'activitat sEMG amb els MSP 
en repòs en bipedestació és de 2,87 mV, mentre que du-
rant la contracció voluntària submàxima el valor mitjà 
puja fins a 14,43 mV (7,87—21,89). Durant la primera 
sèrie de 3 exercicis a la WBB (sense control visual), el 
valor mitjà augmenta de 2,87 a 8,75 mV (7,96–9,59). En 
executar els mateixos exercicis amb control visual, el 
valor mitjà augmenta de 2,87 a 11,39 mV (10,17–11,58).

Conclusió. La visualització de la postura amb l'ajuda de 
la WBB i de l'activitat sEMG dels MSP mentre es rea-
litzen exercicis estàtics i dinàmics del programari Wii 
Fit Plus© podria fer augmentar l'activitat automàtica 
sEMG dels MSP en les dones capaces de fer contrac-
cions voluntàries dels MSP. 

Nivell d'evidència. 4.

SUMMARY

Introduction. The aim of this work was to evaluate the 
effect of postural awareness by using the Wii Fit Plus© 
on the quality of the baseline (automatic) activity of the 
pelvic floor muscles (PFM) measured by intravaginal 
surface electromyography (sEMG).

Methods. Four healthy continent female subjects, all 
able to perform a voluntary contraction, undertook 2 
sets of 3 various exercises offered by the software Wii 
Fit Plus© using the Wii balance board© (WBB): one 
set without any visual control and the second set with 
postural control and sEMG visual feedback. Simulta-
neously, we recorded the sEMG activity of the PFM.

Results. Mean baseline activity of PFM in standing posi-
tion at start was 2.87 mV, at submaximal voluntary con-
traction the sEMG activity raised at a mean of 14.43 mV 
(7.87—21.89). In the first set of exercises on the WBB 
without any visual feedback, the automatic activity of the 
PFM increased from 2.87 mV to 8.75 mV (7.96—9.59). In 
the second set, with visual postural and sEMG control, 
mean baseline sEMG activity even raised at 11.39 mV 
(10.17—11.58).

Conclusion. Among women able of a voluntary contrac-
tion of PFM, visualisation of posture with the help of the 
WBB and of sEMG activity of the PFM during static and 
dynamic Wii Fit Plus© activities, may improve the auto-
matic activation of the PFMs.

Level of evidence. 4.

mailto:b.steenstrup%40wanadoo.fr?subject=
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INTRODUCCIÓ

El complex muscular perineal es composa majoritària-
ment de fibres musculars de tipus I de petit diàmetre, 
resistents a la fatiga i caracteritzades per contraccions 
voluntàries de baixa amplitud. Aquestes cèl·lules mus-
culars presenten un període d'hiperpolarització postac-
tivitat prolongat que limita la seva freqüència màxima 
de descàrrega (1). Aquestes especificitats anatòmiques 
i histològiques confereixen als músculs del sòl pelvià 
(MSP) un paper clau en el control de la micció (2) i de 
la defecació, en la sexualitat (3) i en el manteniment de 
l'estabilitat lumbopelviana (4,5). Per assegurar aques-
tes diferents funcions, els MSP s'activen a través dels 
sistemes motors somàtic i emocional (SMS i SME) (6). 
Aquestes diferents vies d'activació permeten una con-
tracció voluntària a través del SMS lateral, mentre que 
el SMS medial permet un ajustament postural (feed-
back) durant els moviments axials. El SME lateral, al 
seu torn, assegura les contraccions preparatòries de 
la pertorbació imminent (feedforward) o ajustament 
postural anticipat (APA). Si la relació entre la pèrdua 
d'aquestes activacions posturals anticipatòries i la 
lumbàlgia crònica ha estat descrita abastament a la li-
teratura per Hodges et al., fou Smith qui va posar en 
evidència per primera vegada al 2007 el paper dels APA 
en el context de la incontinència urinària d'esforç (IUE) 
(7). Fruit d'aquests nous coneixements en l'àmbit de la 
fisiopatologia de l’IUE, Bakker et al. proposaren al 2008 
un Model Funcional de la Continència, en el marc del 
tractament de l'IUE (8). L'observació de Capson et al. 
al 2011 d'una millor resposta automàtica dels MSP als 
canvis de posició de la regió lumbopelviana si el subjec-
te es troba en posició erecta (self adjustment position), 
per estabilització lumbopelviana, dona suport a aquesta 
hipòtesi (9).

Els videojocs de realitat virtual ofereixen enfocaments 
potencialment innovadors i encara poc estudiats. El 
concepte del programari de jocs Wii Fit Plus© es basa 
en idees que podrien afectar el camp de la reeducació 
(10): imatge al mirall, gratificació i estímuls en forma 
de valors numèrics durant la progressió dels resul-
tats. Aquest joc proposa a més un treball interessant 
de càrrega cognitiva per repartiment entre bucle fònic 
i el registre visuoespacial (11). Hi trobem nombroses 
condicions que afavoriran un reclutament progressiu 
de l'activitat postural estàtica o dinàmica. Es podria 
promoure molt bé l’activitat de les neurones mirall amb 
aquest concepte en què un entrenador virtual mostra 
al llarg de tot l'exercici la postura que cal mantenir i el 
moviment que cal fer (postura d'enlairament i postura 
de l'arbre). En el tercer exercici proposat, es tracta d'un 
avatar (hula-hoop). Durant els exercicis, el pacient vi-
sualitza el seu centre de pressions (CdP) o l'activitat del 
seu avatar, que es basa alhora en l'enregistrament del 
CdP. Al final de cada exercici, el programari presenta 
resultats numèrics, amb un sistema de gratificació per 
punts i d'estímuls mitjançant comentaris que afavorei-
xen el compliment. Sabem que els MSP són modulats 

pel sistema motor emocional (6) i que hi ha una gran 
cohesió en el concepte virtual d'aprenentatge motor. 
Les activitats lúdiques com el "hula-hoop" demanen 
a més una activitat dinàmica de la pelvis i de la regió 
lumbar, i afavoriran una activitat postural dinàmica dels 
MSP (12,13). Hem avaluat la contribució de la visualitza-
ció per doble biofeedback: control de l'activitat dels MSP 
amb electromiografia de superfície (sEMG) i control del 
CdP de l’activitat postural. Podem esperar que aquesta 
visualització durant els exercicis de reeducació afavo-
reixi el procés de conscienciació d'una millor activitat 
postural dels MSP i dels músculs de la regió lumbopel-
viana en general.

MÈTODE

Es tracta d'un estudi observacional preliminar, realitzat 
al setembre del 2013 al CHU de Rouen, França.

PARTICIPANTS

Quatre dones continents voluntàries, reclutades verbal-
ment, no nul·lípares, amb edats entre 28 i 50 anys (mit-
jana = 42,7), pes de 48 a 68 kg (mitjana = 60 kg), alçada 
de 1,58 a 1,68 m (mitjana = 1,62 m) amb IMC de 19,5 
a 24,1 (mitjana = 22,6), nombre de parts d'1 a 3 (mit-
jana  =  2), totes per via vaginal, episiotomia 3, fòrceps 
2, sense cirurgia uroginecològica. Totes van respondre 
un qüestionari de salut general utilitzat rutinàriament 
al servei. No tenien historial de problemes neurològics, 
psiquiàtrics o gastroenterològics.

PROTOCOL EXPERIMENTAL

Totes les participants van emplenar un formulari de 
consentiment lliure i informat per a un estudi biomèdic 
segons el codi francès de la sanitat pública. A cada par-
ticipant se li ha col·locat per via vaginal, en una cambra 
aïllada del laboratori, una sonda vaginal de BFB (Perisi-
ze 4+©) amb l'ajuda d’un gel hipoal·lergogen. Es tracta 
d'una sonda de 4 elèctrodes hemisfèrics independents 
orientats cap a darrere i el costat, connectada amb 4 
connectors banana de 2mm. Aquesta sonda és una 
sonda no obturadora, per tal de limitar els artefactes 
causats pels augments de pressió endocavitària du-
rant els exercicis (14). Diversos estudis han demostrat 
la fiabilitat de les lectures d'activitat sEMG dels mús-
culs del sòl pelvià per elèctrodes de superfície (15,16). 
Junginger troba també en el seu estudi una forta corre-
lació entre l'elevació del coll de la bufeta per ecografia 
i sEMG dels MSP (17). Es va col·locar un elèctrode de 
superfície de referència snap Dura Stick Plus® sobre 
el relleu ossi de la pelvis. La sonda vaginal i l'elèctrode 
de referència estan connectats a un aparell d’EMG de 
superfície, el Myotrack® (Thought Technology Ltd.) 
assistit pel programari INFINITY® (18) amb un calcu-
lador automàtic de lectura d'activitat sEMG dels MSP 
en microvolts per mitjana quadràtica (root mean square 
[RMS]) (19). La freqüència d'adquisició del Myotrack® 
és d'1 Khz, i el guany d'adquisició triat, de 0,5%. Per a 
les anàlisis, es va excloure el primer segon d'activitat 
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sEMG. En aquest estudi, hem calculat una mitjana dels 
10 RMS de les contraccions submàximes de referència 
per comparar-les amb la mitjana de les activitats sEMG 
durant els exercicis posturals. Hem utilitzat la Wii Ba-
lance Board© (WBB), una plataforma de gran públic de 
lectura del centre CdP assistida per la consola de joc 
virtual Wii de Nintendo© i pel programari Wii Fit Plus©. 
La WBB permet un control dreta-esquerra i endavant-
endarrere del CdP. El subjecte modificarà doncs la seva 
activitat postural (20) per visualització del seu centre 
de pressions (CdP) en un monitor de grans dimensions 
(640 × 400 mm). El programari Wii Fit Plus© proposa ac-
tivitats posturals inspirades en el ioga (21) i la gimnàs-
tica (22), així com videojocs controlats pel CdP (Fig. 1).

Figura 1.
Esquema del protocol experimental.

PROTOCOL DELS EXERCICIS

Els participants es col·loquen en posició erecta sobre 
la WBB i realitzen, per transferències de pes en el pla 
horitzontal sobre els peus, exercicis seguint les ins-
truccions d'un entrenador virtual. Les instruccions es 
presenten de manera doble: un text oral i escrit dona 
les instruccions dels moviments que s'han de seguir i 
simultàniament el participant veu com el model virtual 
realitza els moviments per col·locar-se en la postura. 
Per mantenir l'horitzontalitat necessària del plat de su-
port virtual, els participants han de repartir per força el 
pes del cos de forma homogènia, a la manera d’un plat 
de Freeman. El CdP es visualitza amb un punt vermell 
que cal mantenir dins d'una zona circular delimitada a 
la pantalla obtenint la menor desviació possible, com 
si es tractés d'una plataforma d'estabilometria (23). 
Hem enregistrat les lectures sEMG de l’activitat dels 
MSP durant cada exercici. Hem mesurat l'activitat ba-
sal, l'activitat mitjana, i hem calculat el guany d'activitat 
mit jana. La recopilació de totes les dades s'ha fet du-
rant un dia, dividit en 2 sessions de 3 hores amb 15 mi-
nuts de temps de repòs intermedi.

Cada exercici s'ha realitzat 5 vegades en 2 modes dife-
rents: no visualitzat i visualitzat.

Mode no visualitzat: el subjecte, sobre la WBB© en 
mode off, intentava lliurement realitzar l'exercici ins-
truït de manera oral pel terapeuta.

Cada exercici es repetia tot seguit en un mode visualit-
zat des de l'inici de l'exercici.

Mode visualitzat: el participant es col·loca sobre la 
WBB© en mode On, enfront dels monitors de la consola 
Wii i d'activitats sEMG dels MSP. El participant realitza 
l'objectiu proposat al monitor Wii amb simultàniament 
una visualització de la seva activitat sEMG dels MSP a 
la pantalla de control. Per la qualitat de realització del 
seu exercici en postura erecta, amb l'ajuda de la visua-
lització biofeedback dels seus suports al terra (CdP), el 
participant observa l'augment de l'activitat automàtica 
sEMG dels MSP a la pantalla de control.

DESCRIPCIÓ DELS EXERCICIS

Els participants han realitzat abans en bipedestació al-
gunes contraccions analítiques voluntàries dels MSP 
amb sEMG, supervisats pel terapeuta, amb l'objectiu de 
normalitzar les dades (24). A continuació han efectuat 
els exercicis proposats pel terapeuta en l'ordre següent:

• contraure el sòl pelvià i l'esfínter anal 10 vegades 
seguides 6 segons, amb intervals de relaxació de 
6 segons. No hi ha estudis de rendiment de for-
ça (25): per determinar la contracció submàxi-
ma (CVS) voluntària, els participants han rebut 
la instrucció de contraure 10 vegades els MSP i 
l'esfínter anal (26);

• posició de l'arbre. El terapeuta demana al parti-
cipant que posi una planta del peu contra la cara 
interna de la cuixa contralateral, que encreui els 
dits amb les mans juntes, els índexs tensos da-
vant del pit, i que estiri els membres superiors 
amb els índexs tensos cap amunt. Aquesta pos-
tura es manté durant 20 segons. Aquest exercici 
indueix una postura erecta. La postura erecta és 
una posició d'autoeixamplament amb alineació 
dels punts de referència anatòmics següents: 
tragus de l'orella, punta de l'acròmion, trocànter 
major, mal·lèol extern;

• postura d'enlairament. El terapeuta demana al 
participant que aixequi els braços amunt, els pal-
mells endavant, que s'alci sobre les puntes dels 
peus i després que posi els braços tensos cap en-
rere en horitzontal, amb el dit polze cap amunt. La 
postura es manté durant 20 segons. Aquest exer-
cici indueix una postura erecta;

• hula-hoop. El terapeuta instrueix al participant 
que adopti una postura erecta. A continuació de-
mana al pacient que posi totes dues mans, amb 
els dits encreuats i els palmells cap amunt, da-
vant seu. Després li demana que realitzi circum-
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duccions de la pelvis en un sentit, com si tingués 
un cèrcol al voltant de la cintura, tal com es fa en 
el joc del hula-hoop. L'activitat es manté durant 
20 segons.

En la segona sessió, els participants, dempeus 
de cara als monitors Wii i EMG han efectuat els 
exercicis proposats, aquesta vegada amb el pro-
gramari Wii Fit Plus©. Aleshores es mostrava una 
visualització i per tant es produïa la consciencia-
ció del participant de les activitats CdP + sEMG 
dels MSP; 

• postura de l’arbre a la WBB© amb visualització 
sEMG dels MSP. Aquest exercici indueix una pos-
tura erecta (Fig. 2);

• postura d'enlairament a la WBB© amb visualitza-
ció del CdP i de l’EMG dels MSP. Aquest exercici 
indueix una postura erecta;

• hula-hoop amb WBB© en postura erecta (Fig. 3).

Figura 2.
Postura de l’arbre.

Figura 3.
Exercici del hula-hoop.

Taula 1.
Resultats per electromiografia de superfícies (sEMG) de les activitats 
dels músculs del sòl pelvià (MSP) durant exercicis posturals no visua-
litzats i visualitzats.

Tipus d’exercici

Valors mitjans sEMG en mV

Posició sense 
visualització

Posició amb 
visualització

Bipedestació 
descans

2,87 2,87

Postura 
d’enlairament

7,96 10,17

Postura de 
l’arbre

9,59 12,44

Exercici del 
hula-hoop

8,71 11,58

RESULTATS

En estació bípeda en repòs l'activitat sEMG dels MSP 
té un valor mitjà de 2,87 mV, entre 1,91 a 4,69 mV se-
gons el participant (Taula 1). En realitzar contraccions 
submàximes dels MSP, el valor mitjà d'activitat sEMG 
trobat és de 14,43 mV, entre 7,87 i 21,89 mV segons el 
participant. Això equival a un percentatge de guany amb 
activitat mit jana dels MSP del 403%, amb valors que van 
del 307% al 514% (27). Els percentatges de guany es cal-
culen en percentatge en comparació amb l'activitat CVS.

Durant la postura d'enlairament el valor mitjà d'activitat 
sEMG dels MSP és de 7,96 mV, entre 3,12 i 12,16 mV, 
mentre que en la posició d'enlairament amb visualit-
zació trobem un valor mitjà d'activitat sEMG dels MSP 
de 10,17 mV, entre 4,12 i 14,98 mV. El guany d'activitat 
sEMG mitjà dels MSP durant la postura d'enlairament 
conscienciada i d'enlairament normal és doncs del 
+27% amb valors entre el 13,25% i el 36,4%.

Durant la postura de l'arbre, el valor mitjà d'activitat 
sEMG dels MSP és de 9,59 mV, entre 3,91 i 15,08 mV, 
mentre que en la posició de l'arbre amb visualitza-
ció trobem un valor mitjà d'activitat sEMG dels MSP 
de 12,44 mV entre 5,44 i 19,59 mV. El guany d'activitat 
sEMG mitjà dels MSP durant la postura de l’arbre cons-
cienciat enfront de l'arbre normal és doncs del +30%, 
amb valors entre el 22,8% i el 50,1%.

Durant l'exercici del hula-hoop, el valor mitjà d'activitat 
sEMG dels MSP és de 8,71 mV que va de 3,91 a 14,08 
mV, mentre que durant l'exercici del hula-hoop amb vi-
sualització trobem un valor mitjà d'activitat sEMG dels 
MSP de 11,58 mV que va de 5,13 a 18,56 mV. El guany 
d'activitat sEMG mitjà dels MSP en hula-hoop conscien-
ciat enfront del hula-hoop normal és doncs del +33%, 
amb valors entre el 10,4% i el 48,8%.
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DISCUSSIÓ

La tècnica de visualització per BFB en el marc de la re-
educació dels MSP està àmpliament descrita, es realit-
za de manera clàssica amb el pacient estirat sobre una 
taula amb una sonda endocavitària o de superfície en 
un mode de contraccions voluntàries d'intensitat i lon-
gitud variables (28). No hi ha unanimitat en la literatura, 
que informa d'un nivell d'evidència bastant baix. Les di-
rectrius de l’EAU 2013 estipulen també que l'associació 
de BFB aporta un millor resultat immediat, però la di-
ferència no és duradora a llarg termini (NP1). En l'IU 
postprostatectomia els resultats són fins i tot contra-
dictoris pel que fa a l'interès de l'associació de BFB o 
d'electrostimulació en comparació amb una reeducació 
dels músculs del sòl pelvià (RMPP) tota sola (NP2) (29). 

El videojoc Wii Fit Plus© és una tècnica suau, motivado-
ra, que inclou el concepte de teràpia amb el mirall grà-
cies a la visualització, accessible per a la majoria dels 
pacients. Els treballs de Wallet et al. mostren que els 
resultats obtinguts per realitat virtual són traslladables 
a les activitats de la vida quotidiana (30). El programari 
proposa un sistema de gratificació i de resultats numè-
rics que tenen un impacte en la motivació i, per tant, en 
l'SME. No s'ha fet cap estudi, que en tinguem coneixe-
ment, en reeducació pelviperineal utilitzant la WBB© del 
programari Wii Fit Plus©. Seguint inicialment les indi-
cacions del fisioterapeuta, el participant podrà després 
conscienciar-se de la qualitat del seu treball gràcies al 
biofeedback visual del seu CdP, fins i tot a domicili.

En el nostre estudi observacional hem quantificat 
l'activitat sEMG automàtica dels MSP durant la realit-
zació dels exercicis proposats pel programari, amb i 
sense visualització dels recolzaments al terra (CdP) i de 
les corbes sEMG dels MSP. La visualització, i per tant 
la conscienciació sobre les activitats posturals i sMEG 
dels MSP, milloren el reclutament dels MSP.

Les nostres observacions pel que fa a aquesta activa-
ció automàtica dels MSP durant exercicis físics estan en 
consonància amb les de Luginbuehl en cursa a peu (31), 
i posen en evidència una activitat no voluntària dels MSP 
en bipedestació, estàtica i dinàmica. Aquest mecanisme 
d'activació automàtica pot explicar la millora clínica ob-
servada en un grup de pacients postprostatectomia que 
havia seguit un programa exclusiu d'exercicis posturals 
d'estabilitat lumbopelviana (32). Això sembla confirmar 
l'interès d'un enfocament postural i propioceptiu en ree-
ducació pelviperineal, i la nostra reeducació ha de tendir 
doncs, després d'haver recuperat la contracció voluntària 
dels MSP, a la rehabilitació d'aquesta activitat postural au-
tomàtica més adaptada a la fisiologia muscular dels MSP.

Wulf et al. han descrit la millora dels processos 
d'aprenentatge i de rendiment gràcies a l'ús d'interfícies 
de retrocontrol (33). En el nostre estudi hem obser-
vat efectivament una diferència en comparació amb 
l'activitat mitjana sEMG dels MSP durant l'execució 
dels exercicis amb o sense retrocontrol. La conscien-

ciació per vídeo activa demostra la contribució de la 
utilització d'aquestes tècniques d'aprenentatge visua-
litzant simultàniament la senyal de les fluctuacions del 
CdP i sEMG dels MSP. Aquesta conscienciació sembla 
restaurar una funció dels MSP més adaptada a la seva 
fisiologia muscular, i sembla també afavorir una plas-
ticitat neuronal restauradora i una rehabilitació de les 
funcions corticals no compensatòries (34-36).

Malgrat els nostres resultats encoratjadors pel que fa 
a la utilització d'aquestes tècniques posturals utilitzant 
la conscienciació per vídeo activa, al nostre estudi hi ha 
biaixos: la petita mostra de població que impedeix qual-
sevol anàlisi estadística amb significació i la variabilitat 
d'èxit dels exercicis per a cada participant. Seria neces-
sari procedir amb cohorts més importants de partici-
pants i realitzar enregistraments aleatoris en l'ordre de 
les sèries (amb i sense visualització) per estar segurs 
que les diferències observades estan ben connectades 
amb la visualització. Són necessaris altres estudis per 
confirmar si la reeducació postural amb retrocontrol 
podria completar de manera eficaç les tècniques de re-
educació pelviana ja validades.

CONCLUSIÓ

La visualització de la postura amb l'ajuda de la WBB 
i de l'activitat sEMG dels MSP en una petita cohort de 
participants mentre es realitzen exercicis estàtics i 
dinàmics del programari Wii Fit Plus© podria augmen-
tar l'activitat automàtica sEMG dels MSP en les dones 
capaces de fer contraccions voluntàries dels MSP. Ba-
sant-nos en aquests resultats, estudiarem una atenció 
més global i completa de la reeducació de l'esfera pel-
viperineal amb una població més important.
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OBJECTIUS. Examinar l’efecte de la somnolència diür-
na indicada pels propis participants en les mesures 
d’equilibri basades en el rendiment i el nivell de con-
fiança autoavaluat en relació a l’equilibri en gent gran 
no institucionalitzada.

DISSENY. Anàlisi secundària cros-seccional d’un estu-
di observacional de cohort dissenyat per desenvolupar 
i afinar les mesures d’equilibri i mobilitat en pacients 
geriàtrics no institucionalitzats.

LOCALITZACIÓ. Domicili.

PARTICIPANTS. Pacients d’edat avançada (78,2 anys 
± 5,9) (n = 120).

MESURES. Les mesures de la marxa basada en el ren-
diment i l’equilibri incloïen la velocitat de la marxa, el 
temps durant el qual els dos peus estan en contacte 
amb el terra (suport bipodal), i l’amplada de la passa. 
També es va avaluar el caminar amb passes curtes, 
sortejant obstacles i l’equilibri dempeus cronometrat. 
L’Escala de Confiança en l’Equilibri al Realitzar Tasques 
Específiques (ABC Scale) es va incloure com a mesu-
ra d’autoavaluació. La somnolència diürna es va defi-
nir a partir d’una puntuació mínima de 9 en l’Escala de 
Somnolència d’Epworth. L’índex de massa corporal, les 
comorbiditats relacionades amb les caigudes i l’ús de 
medicació per al Sistema Nerviós Central (SNC) es van 
considerar covariables.

RESULTATS. El 45% dels participants van reportar 
somnolència diürna. Els participants amb somnolència 
diürna diferien significativament d’aquells sense veloci-
tat de marxa (diferència ajustada (error estàndard (ES)) 
-0,09 (0,04) m/s, P = ,03), amplada de la passa (diferèn-
cia ajustada (ES) 0,02 (0,01), P = ,03), i nivell reportat de 
confiança en l’equilibri (diferència ajustada (ES) -1,02 
(0,38), P = ,01) fins i tot després d’ajustar els elements 
covariants. L’anàlisi de la variància de dos factors, l’ús 
de medicació per al SNC i la somnolència diürna, no van 
mostrar cap efecte d’interacció significatiu.

CONCLUSIÓ. La somnolència diürna reportada pel propi 
participant s’associa a una menor velocitat de la marxa 
i un baix nivell de confiança en l’equilibri en gent d’edat 
avançada no institucionalitzada. L’avaluació subjecti-
va del son s’hauria de tenir en compte quan s’avalua 
l’equilibri i s’implementa qualsevol intervenció per 
millo rar l’equilibri en la gent gran. Calen més estudis 
per tal d’examinar el paper de la medicació per al SNC. 
J Am Geriatr Soc 65:1019–1025, 2017.

PARAULES CLAU: Somnolència diürna. Equilibri. Mobilitat. Gent gran.

mailto:tyagis%40upmc.edu?subject=


ACTUALITZACIONS EN FISIOTERÀPIA Número XIV, Any 2017
26

ACTUALITZACIONS EN FISIOTERÀPIA

EQUILIBRI I mOBILITAT EN GENT GRAN NO INSTITUCIONALITZADA: ELS EFECTES DE LA SOmNOLÈNCIA DIÜRNA 

Més d’un terç dels adults majors de 65 anys patei-
xen caigudes cada any (1). Se sap que les caigudes 
s’associen amb un nivell substancial de morbiditat i 
comporten una restricció de les tasques diàries en per-
sones d’edat avançada, cosa que comporta una pèrdua 
de mobilitat i fins i tot un ingrés prematur en residèn-
cies geriàtriques (2,3).

S’associa una menor habilitat a l’hora de mantenir 
l’equilibri amb la por i el risc de caure (4). Els canvis fi-
siològics relacionats amb l’envelliment, per exemple, a 
nivell de funció cognitiva (5), força muscular (6,7), falta 
de propiocepció (8), rang de moviment de les articula-
cions (9), temps de reacció (10) i sistemes sensorials (11) 
poden afectar negativament el control de l’equilibri i la 
capacitat funcional de la gent gran. La medicació per al 
Sistema Nerviós Central (SNC) – els hipnòtics en parti-
cular (12-14) – també ha estat identificada com un factor 
important que afecta l’equilibri i les caigudes en la gent 
gran. L’insomni és un predictor de caigudes independent 
(15,16) i l’insomni no tractat és, fins i tot, un predictor 
encara més important (oportunitat relativa ajustada 
(aOR) = 1,55) que l’ús d’hipnòtics (aOR = 1,11) (17).

Hi ha una evidència cada vegada més clara de que 
l’equilibri és sensible a la privació del son (18-20) i 
l’envelliment empitjora l’efecte de la privació del son 
en el control postural (21). El son de mala qualitat 
combinat amb la somnolència diürna és prevalent en 
la gent gran. Fins i tot en aquells amb bona salut que 
no pateixen cap alteració del son específica hi ha una 
reducció del son profund i restaurador i un increment 
del son superficial i transitori com a part del procés 
d’envelliment (22). Com a resultat, més de la meitat de 
la gent gran es queixa de no dormir bé (23), i un 46% 
dels de més de 75 anys tenen somnolència o dormen 
durant el dia (24). Tant el son de baixa qualitat com la 
somnolència diürna s’han identificat com a predictors 
independents de caigudes i de lesions associades en la 
gent gran (25).

La somnolència resultant de la falta de son aguda afec-
ta de manera negativa l’equilibri postural (20,21,26,27) 
però els efectes de la somnolència diürna en gent 
d’edat avançada no institucionalitzada no s’han es-
tudiat. Un estudi observacional de cohort va avaluar 
l’associació entre la somnolència diürna i les mesu-
res d’equilibri en gent gran no institucionalitzada (28). 
L’objectiu d’aquesta anàlisi secundària és estudiar 
l’associació entre la somnolència diürna reportada pel 
propi pacient i la mobilitat i l’equilibri en gent d’edat 
avançada no institucionalitzada. 

S’ha proposat que la somnolència diürna estaria negati-
vament associada no tan sols amb la velocitat de la mar-
xa sinó també amb les mesures d’equilibri basat en el 
rendiment i el nivell subjectiu de confiança en l’equilibri 
d’aquest grup. Un objectiu secundari d’aquesta anàlisi 
és examinar l’efecte de l’ús de medicació per al SNC en 
aquestes associacions.

MÈTODES

Disseny de l’estudi

El present estudi és una anàlisi secundària cros-sec-
cional de les dades de base d’un estudi observacional 
de cohort dissenyat per desenvolupar i afinar les me-
sures d’equilibri i mobilitat en pacients geriàtrics no 
institucionalitzats (28). Les dades de base es van reco-
llir al Claude D. Pepper Older Americans Independence 
Centre de la Universitat de Pittsburgh del desembre de 
2006 a l’agost de 2007. El comitè d’ètica de la Univer-
sitat de Pittsburgh va aprovar els procediments inclo-
sos en l’estudi. L’estudi principal és un estudi de cohort 
d’un any amb visites clíniques a l’inici, als 6 i als 12 
mesos que va incloure 120 participants. Per a aquesta 
anàlisi secundària, es van incloure les dades recolli-
des a l’inici de tots els participants que van completar 
l’Escala de Somnolència d’Epworth (ESE) per avaluar 
la somnolència diürna (n = 116). Tots els participants 
van donar el seu consentiment informat abans de co-
mençar l’estudi.

Els participants es van reclutar mitjançant el Registre 
de Recerca del centre Pepper de Pittsburg els quals, 
prèviament, havien donat el seu consentiment per a 
què els contactessin per participar en estudis sobre 
mobilitat. A nivell cognitiu cap dels participants pre-
sentava cap problema i tots eren gent gran major de 65 
anys no institucionalitzada amb prou capacitat com per 
caminar una distància mínima requerida, per moure’s 
per casa amb o sense dispositius de suport però sense 
l’assistència d’una altra persona. S’excloïen de l’estudi 
els participants amb qualssevol dels següents proble-
mes que afectarien la seguretat durant l’estudi o la seva 
mobilitat l’any següent: problemes neuromusculars 
que afecten el moviment, càncer amb tractament ac-
tiu, hospitalització deguda a una malaltia greu o cirur-
gia major en els últims 6 mesos, malalties pulmonars 
greus o dolor toràcic amb activitat o un episodi cardíac 
com ara un atac de cor en els últims 6 mesos.

La somnolència diürna

La somnolència diürna es va analitzar mitjançant 
l’ESE (29), un qüestionari Likert de 4 punts dissenyat 
per avaluar la mitjana de propensió al son i la proba-
bilitat de dormir mentre es fan una sèrie d’activitats, 
incloent situacions actives i soporíferes. L’ESE té unes 
bones característiques psicomètriques, com ara una 
bona consistència interna (alfa de Cronbach  =  0,88, 
P < ,001) i fiabilitat test-retest (coeficient de correlació 
de Pearson  =  0,82, P  <  ,001) (30) i ha demostrat tenir 
una bona consistència interna, fiabilitat i validesa de 
constructe en persones d’edat avançada no institucio-
nalitzades. (31,32) Malgrat no haver-hi una puntuació 
de tall universalment acceptada per a l’ESE en gent 
gran, s’utilitza una puntuació de 9 o més per indicar 
l’existència de somnolència diürna, tal i com s’ha fet en 
estudis similars (22,33).
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Mesures de mobilitat i equilibri basades en el rendiment

Velocitat de la Marxa

Es va mesurar la velocitat de la marxa (m/s) utilitzant 
un sistema automàtic d’anàlisi de la marxa de 6m que 
fa servir uns sensors de pressió d’obertura i tancament 
per generar petjades en una pantalla d’ordinador men-
tre els participants caminen per una plataforma (Gait-
Mat II, EQ Inc., Chalfont, PA). Es van establir els nivells 
de fiabilitat i validesa (34, 35). La velocitat de la marxa 
es va mesurar utilitzant la part central de la plataforma 
de 4m, deixant 1m a banda i banda per a l’acceleració i 
desacceleració. Es permetia l’ús de dispositius de su-
port si es feien servir a casa. Per tal de recollir dades es 
van fer dues proves de pràctica seguides de quatre més 
a la velocitat que el propi participant decidia. La velo-
citat de la marxa es va mesurar a partir de la distància 
recorreguda dividida pel temps transcorregut entre la 
primera i l’última passa (desactivació dels sensors). La 
velocitat de marxa mitjana es va calcular fent la mitjana 
de les quatre proves.

Característiques de la Marxa

A més de la velocitat de la marxa, es van incloure altres 
característiques de la marxa obtingudes en les proves 
i analitzades en el present estudi: amplitud de la passa 
(paràmetre espacial) i temps de suport bipodal (TSB; 
paràmetre temporal) perquè aquestes mesures són 
indicatives del control de l’equillibri (36). Tal i com ho 
defineix l’anàlisi automàtica de petjades enregistrades 
GaitMat II, l’amplada de la passa és la distància entre 
els límits més externs de dues petjades consecutives, i 
el TSB és el temps durant el qual els dos peus estan en 
contacte amb el terra. La variabilitat de la marxa (am-
plada de la passa o TSB) es va definir com la desviació 
estàndard (DS) de totes les passes, dretes i esquerres, 
gravades durant les quatre proves en el GaitMat II.

Caminar amb passes curtes. Tal i com hem descrit 
anteriorment (37), es va demanar a cada participant 
que caminés una distància de 4m al seu ritme normal 
seguint un recorregut de 15cm d’ample marcat amb 
cinta, el participant havia de caminar sense sortir del 
recorregut marcat. Es va anotar el temps necessari 
per completar la tasca i el número de desviacions del 
recorregut. Aquells participants que no van completar 
la tasca de manera independent o que van sortir del 
recor regut més de 10 vegades es van classificar com 
a “no capacitats”. Cada participant va completar dues 
proves i es va calcular la mitjana de les dues.

Tests d’Equilibri Dempeus Cronometrats

Temps en posició tàndem. L’avaluador estava dret al 
costat del participant, subjectant-lo pel braç en cas que 
fos necessari fins que el participant es notava estable en 
la posició de tàndem, amb un peu directament davant i 
en contacte amb l’altre peu (38). Cada participant decidia 
quin era el peu avançat. La subjecció oferta era la míni-

ma necessària per tal de prevenir la pèrdua d’equilibri 
i no es va anotar en el formulari de recollida de dades 
ni es va incloure en el resultat final. Es començava a 
cronometrar un cop la subjecció no era necessària i la 
posició es mantenia durant 10 segons o fins que el par-
ticipant deixava d’adoptar la posició o tornava a neces-
sitar suport extern. No es permetien múltiples intents.

Temps en posició dempeus sobre una cama. Se’ls de-
manava als participants que mantinguessin l’equilibri 
durant 30 segons mentre estaven drets sobre la cama 
dreta sense cap suport extern (38). La posició es va 
il·lustrar portant el peu dret darrere, amb el genoll 
flexionat a 90°, i la pelvis en posició neutra. L’avaluador 
estava dret al costat del participant però sense oferir-li 
cap mena de subjecció. Es van donar instruccions per 
tal de posar els braços en una determinada posició, 
flexionar el genoll dret o moure el cos per tal de man-
tenir l’equilibri però el peu esquerre no podia tocar el 
terra. Els participants que no podien adoptar la posició 
sense un suport inicial es classificaven com a no capa-
citats. Es començava a cronometrar quan el participant 
estabilitzava la posició i s’acabava després de 30 segons 
o quan es buscava un suport extern, incloent quan el 
peu esquerre tocava el terra. Només es permetia un 
intent i es comptava el temps només si el participant 
es mantenia estable en la posició durant almenys un 
segon. La prova es va fer amb la cama dreta i esquerra.

Mesures Autoavaluades d’Equilibri i Mobilitat

Escala de Confiança en l’Equilibri al Realitzar Tasques

L’Escala de Confiança en l’Equilibri al Realitzar Tasques 
(Escala ABC) mesura el nivell de confiança i de por de 
caure i ha demostrat fiabilitat i validesa en relació a la 
gent gran (39,40). Els subjectes avaluen el seu nivell 
de confiança del 0% al 100% per a cada una de les 16 
tasques. La puntuació total es calcula sumant les pun-
tuacions de cada ítem individual i dividint el total pel nú-
mero d’ítems (possible rang de 0 – 10) (41).

Altres Mesures

Característiques demogràfiques

Es van recollir dades sobre l’edat, sexe, raça o ètnia, i 
nivell d’educació.

Índex de Comorbiditat

Aquesta mesura és un autoinforme dels problemes 
mèdics diagnosticats pel metge que inclouen malal-
ties cardiovasculars (embòlies, Parkinson), problemes 
respiratoris, musculoesquelètics (artritis, osteoporo-
sis, fractures, pròtesis), afeccions generals (depressió, 
problemes del son, síndrome de dolor crònic), càncer, 
diabetis mellitus, i problemes oculars (glaucoma, cata-
ractes) (42). Per a cada problema mèdic, se’ls pregun-
tava als participants si algun cop un metge els havia 
comentat que tenien aquell problema en qüestió.
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Ús de Medicaments

En la primera visita de cada participant s’obtenia la his-
tòria sobre l’ús de medicaments, amb i sense recepta. 
Aquesta informació s’utilitzava no només per analitzar 
l’efecte de l’ús total de la medicació sobre l’equilibri i la 
mobilitat en la gent gran sinó també per isolar i exami-
nar l’efecte dels medicaments per al SNC, definits com 
a analgèsics opioides que actuen sobre receptors ago-
nistes, antipsicòtics, antidepressius i agonistes recep-
tors de benzodiazepina (12). Els antidepressius usats 
per aquesta cohort incloïen inhibidors selectius de la 
recaptació de serotonina (citalopram, escitalopram, 
fluoxetina, paroxetina, sertralina i amitriptilina antide-
pressiu tricíclic).

Historial de Caigudes

Se’ls demanava als participants que responguessin les 
següents preguntes: Té por de caure? Va patir alguna 
caiguda l’any passat? Les respostes s’anotaven com a 
sí o no. Es va establir una fiabilitat test-retest després 
d’una setmana (kappa) de 0,89 en relació a les caigudes 
de l’any anterior en una submostra de 43 participants 
de la cohort (dades no publicades).

Índex de Massa Corporal

Es va mesurar l’alçada utilitzant una balança digital 
(BWB-800, Tanita, Arlington Heights, IL) i el pes amb una 
barra mètrica de paret (HR-200, Tanita). S’ajudava als 
participants a posar-se en la posició adient per mesurar 
l’alçada i el pes, incloent instruccions com ara posar-
se dempeus amb el tronc recte i amb els talons contra 
la paret per mesurar l’alçada, però les mesures es van 
prendre amb el pacient dret sense ajudar-se de cap su-
port. El pes es va arrodonir al quilo més proper i l’alçada, 
al centímetre més proper. Les mesures d’alçada i pes es 
van utilitzar per calcular l’índex de massa corporal (IMC).

Anàlisi Estadística

Es van fer servir estadístiques de resum per descriure 
la mostra, amb i sense estratificació segons el nivell de 
somnolència diürna. Es van utilitzar una sèrie d’anàlisis 
de la variància i de models de covariància amb cada una 
de les mesures de marxa i equilibri com a variable de-
pendent, la somnolència diürna i l’ús de medicaments 
per al SNC, com a factors d’interès, amb i sense inte-
racció en models separats, i amb i sense covariables 
mencionades com a variables independents addicio-
nals. Les covariables utilitzades per a l’anàlisi ajustada 
inclouen l’IMC, una variable fictícia per la presència de 
comorbiditat relacionada amb les caigudes (incloent 
problemes musculoesquelètics (artritis, osteoporosis, 
fractures, pròtesis), afeccions generals (depressió, pro-
blemes del son, síndrome de dolor crònic), problemes 
neurològics (embòlia) o problemes oculars (glaucoma, 
cataractes)), l’ús de medicació per al SNC i l’ús total de 
medicació. Per a l’anàlisi estadística es va fer servir la 
versió 9.3 de SAS (SAS Institute, Inc., Cary, NC).

RESULTATS

Dels 120 participants inscrits, 116 tenien dades vàlides 
per l’ESE (Figura 1). La Taula 1 mostra les característi-
ques bàsiques de tota la cohort de l’estudi i de la cohort 
estratificada segons el nivell de somnolència diürna. En 
resum, la mostra de l’estudi consistia d’un 72% de do-
nes i un 12% de participants de color, amb una mitjana 
d’edat de 78 ± 6 anys (rang 64 -92). La velocitat de la 
marxa era de 1,07 ± 0,26 m/s i la puntuació de l’ESE, de 
7,8 ± 4,3 (rang = 0 - 18).

Figura 1.
Disseny analític.

Estudi principal 
N = 120

Participants amb dades a l’ESE
N = 116

Participants amb 
somnolència diürna

N = 52

Participants sense 
somnolència diürna

N = 64

ESE = Escala de Somnolència d’Epworth

El 45% dels participants presentaven somnolència 
diürna. Aquests participants tenien un IMC significati-
vament més alt (30,9 ± 5,0 enfront de 27,7 ± 4,8 kg/m2, 
P < ,001) que els participants que no tenien somnolèn-
cia i tenien més problemes comòrbids (3,2 ± 1,5 enfront 
de 2,7 ± 1,3, P = ,03). Malgrat tot, el número total de 
medicaments utilitzats era comparable entre els grups 
(7,0 ± 4,0 enfront de 6,7 ± 3,9, P = ,66), igual que la pro-
porció d’ús de medicaments per al SNC (21% enfront 
del 14%, P = ,21). El 30% dels participants que deien no 
tenir somnolència diürna havien caigut l’any anterior, 
comparat amb el 48% dels que sí que deien tenir som-
nolència diürna (P = ,06) (Taula 1).

La interacció entre l’ús de medicaments per al SNC i la 
somnolència diürna no era estadísticament significati-
va respecte a cap de les mesures preses de la marxa i 
l’equilibri (P = ,26 -,91). Els participants amb somnolèn-
cia diürna caminaven més lentament que els que no en 
tenien (1,01 ± 0,25 enfront de 1,13 ± 0,24 m/s; P = ,01), i 
la diferència es mantenia després de controlar les cova-
riables (diferència ajustada -0,09 ± 0,04; P = ,03). D’igual 
manera, els participants amb somnolència diürna feien 
passes més amples que els que no patien somnolèn-
cia (0,06 ± 0,03 enfront de 0,04 ± 0,03 m; P = ,01) i la 
diferència es mantenia després de controlar les cova-
riables (diferència ajustada = 0,02 ± 0,01m; P = ,03). Els 
participants que tenien somnolència diürna van pun-
tuar menys en l’escala ABC i la diferència en el nivell 
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de confiança de l’equilibri que deien tenir es mantenia 
significativament més baixa que els que no tenien som-
nolència fins i tot després de controlar les covariables 
(diferència ajustada -1,02 ± 0,38; P = ,01). La variabilitat 
en l’amplada de la passa, el TSB, el temps caminant 
amb passes curtes i la posició dempeus unilateral a 
dreta i esquerra eren significativament diferents quan 
es comparaven els participants amb i sense somnolèn-
cia diürna, però perdia significació després d’ajustar els 
factors de confusió (Taula 2).

DISCUSSIÓ

El 45% de la gent gran no institucionalitzada que va par-
ticipar a l’estudi deien que patien somnolència diürna. 
Aquesta anàlisi secundària cros-seccional va concloure 
que la velocitat de la marxa i el nivell de confiança en 
l’equilibri autoavaluat estan significativament relacio-

Taula 1.
Característiques de base dels participants estratificades segons la somnolència diürna autoavaluada.

Característica 
Total Cohort, 

N = 116

Sense Somno-
lència Diürna, 

n = 64

Amb Somno-
lència Diürna, 

n = 52 Valor P

Demografia

Edat, mitjana ± DS 78,1 ± 6 77,8 ± 6,2 78,3 ± 5,8 ,86

Caucasians, n (%) 105 (88) 58 (90) 45 (87) ,51

Dones, n (%) 86 (72) 44 (68) 39 (75) ,30

Associades amb la salut

Caigudes any anterior, n (%) 47 (39) 19 (30) 25 (48) ,06

Nombre de problemes crònics, mitjana ± DS 2,9 ±1,4 2,7± 1,3 3,2 ± 1,5 ,03

Nombre de medicaments usats, mitjana ± DS 6,9 ± 4,0 6,7 ± 3,9 7,0 ± 4,0 ,66

Ús de medicaments per al SNC, n (%) 20 (17) 9 (14) 11 (21) ,21

Índex de massa corporal, kg/m2, mitjana ± DS 29,1 ± 5,2 27,7 ± 4,8 30,9 ± 5,0 <,001

Ús de dispositius de suport, n (%) 9 (8) 5 (8) 4 (8) ,90

Comorbiditats, n (%)a

Patologies cardiovasculars 19 (16) 11 (17) 8 (15) ,80

Patologies musculoesquelètiques 103 (88) 56 (88) 47 (90) ,55

Patologies generals 42 (36) 22 (34) 24 (47) ,06

Problemes pulmonars 28 (24) 11 (17) 14 (27) ,11

Càncer 35 (30) 17 (27) 18 (34) ,33

Diabetis mellitus 17 (15) 9 (14) 8 (15) ,83

Problemes oculars 82 (71) 43 (67) 39 (75) ,33

a Patologies cardiovasculars (angina de pit, insuficiència cardíaca congestiva, atac de cor), patologies musculoesquelètiques (artritis, osteoporo-
sis, fractures, pròtesis), patologies generals (depressió, problemes del son, síndrome del dolor crònic), problemes pulmonars, càncer, diabetis 
mellitus, problemes oculars (glaucoma, cataractes).

DS = desviació estàndard.

nats amb la somnolència diürna fins i tot després de 
controlar l’IMC, les comorbiditats relacionades amb 
caigudes, l’ús de medicaments per al SNC i l’ús total de 
medicació, mentre que cap de les mesures d’equilibri 
basades en el rendiment, excepte l’amplada de la pas-
sa, tenia cap associació significativa.

Més d’un terç de la gent gran cau cada any (1). En el 
present estudi, el 48% dels participants amb somno-
lència diürna havien patit una caiguda l’any anterior, 
comparat amb el 30% dels que no tenien somnolència. 
L’efecte de l’IMC en les caigudes en aquest conjunt de 
dades es va analitzar anteriorment i no es va trobar que 
tingués cap mena d’influència (43) però l’efecte de les 
comorbiditats relacionades amb les caigudes o l’efecte 
de la medicació en les caigudes no es pot excloure. Els 
resultats obtinguts corroboren els d’altres estudis amb 
mostres més grans que demostren que la somnolència 
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Taula 2.
Comparació de les mesures d’equilibri autoavaluades basades en el rendiment dels participants amb i sense somnolència diürna

Mitjana ± Diferència Estàndard Diferència (Error Estàndard), Valor P

Variables
Total Cohort 

N = 120

Sense  
Somnolència 

n = 64

Amb 
Somnolència 

n = 52 Sense ajustar Ajustata

Velocitat de la marxa, m/s 1,07± 0,26 1,13 ± 0,24 1,01 ± 0,25 -0,12 (0,04), ,01 -0,09 (0,04), ,03

Amplada de la Passa

Metres 0,05 ± 0,04 0,04 ± 0,03 0,06 ± 0,03 0,02 (0,007), ,01 0,02 (0,01), ,03

Variabilitat 0,04 ± 0,02 0,04 ± 0,02 0,03 ± 0,01 -0,007 (0,003), ,03 -0,004 (0,003), ,20

Temps suport bipodal

Segons 0,12 ± 0,05 0,11 ± 0,04 0,13 ± 0,04 0,02 (0,01), ,03 0,003 (0,01), ,71

Variabilitat 0,03 ± 0,01 0,03 ± 0,02 0,03 ± 0,01 0,001 (0,002), ,74 <,001 (0,002), ,92

Temps passes curtes, segons 5,18 ± 1,8 4,89 ± 1,6 5,60 ± 2,0  0,72 (0,36), ,04 0,69 (0,37), ,06

Temps sortejat obstacles, segons 8,77 ± 4.78 8,34 ± 5,4 9,37 ± 3,96  1,04 (0,93), ,07 0,34 (1,0), ,73

Temps posició tàndem, segons 21,41 ± 11,28 22,62 ± 10,32 19,79 ± 12,53 -2,85 (2,45), ,29 -3,03 (2,6), ,24

Temps dempeus unilateral, segons

Dreta 8,69 ± 9,50 9,98 ± 9,62 6,50 ± 8,66 -3,6 (1,9), ,05 -2,38 (2,06), ,25

Esquerra 8,86 ± 8,7 9,46 ± 9,10 7,44 ± 7,48 -1,89 (1,4), ,06 -0,84 (1,94), ,66

Puntuació Escala de Confiança 
En l’Equilibri al Realitzar Tasques

7,53 ± 2,07 8,22 ± 1,8 6,82 ± 2,14 -1,28 (0,37), <,001 -1,02 (0,38), ,01

a Ajustat per índex massa corporal, comorbiditats relacionades amb les caigudes (patologies musculoesquelètiques (artritis, osteoporosis, 
fractures, pròtesis), patologies generals (depressió, problemes del son, síndrome del dolor crònic), problemes neurològics (embòlia), proble-
mes oculars (glaucoma, cataractes), ús de medicaments pel sistema nerviós central (analgèsics opioides que actuen sobre receptors agonistes, 
antipsicòtics, antidepressius (inhibidors selectius de la recaptació de serotonina, tricíclics), agonistes receptors de benzodiazepina) i ús total de 
medicació en l’anàlisi de la variància i en el model de covariàncies.

diürna comporta un percentatge més alt de caigudes 
(44,45). La puntuació de tall de l’ESE utilitzada en la 
present anàlisi era més conservadora que la dels altres 
estudis amb mostres més grans (≥10) (44,45), però el 
48% dels participants amb somnolència diürna van dir 
que havien caigut l’any anterior, cosa que pot indicar la 
importància de les queixes subjectives sobre el son en 
aquesta població.

L’anàlisi va mostrar que, fins i tot després de controlar 
diverses covariables, la somnolència diürna es relacio-
na amb una velocitat de la marxa més lenta. Una possi-
ble raó podria ser que la menor atenció que acompanya 
la somnolència porti una integració sensorial més lenta 
o inapropiada. Mantenir la mobilitat i l’equilibri reque-
reix la integració continuada d’inputs visuals, vestibu-
lars i propioceptius per part del SNC (46,47). Aquesta 
integració sensorial requereix un alt nivell d’atenció, 
especialment amb l’envelliment, quan els inputs senso-
rials poden no ser tan efectius. La somnolència diürna 
subjectiva afecta negativament l’atenció (48) i, per tant, 
pot afectar la velocitat de la marxa.

L’associació entre velocitat de la marxa i supervivència 
i discapacitat és prou coneguda (49-53). L’anàlisi agru-
pada de 9 cohorts de múltiples i diverses poblacions de 
gent d’edat avançada no institucionalitzada va mostrar 
que l’exactitud de la velocitat de la marxa, l’edat i el sexe 
a l’hora d’avaluar l’esperança de supervivència és com-
parable amb l’exactitud de models més complexos que 
implicaven múltiples factors relacionats amb la salut o 
estat funcional (54). Conseqüentment, la diferència en 
la velocitat de la marxa demostrada pel present estudi 
entre aquells participants que tenien somnolència diür-
na i els que no és de suma importància. Tot i que l’edat 
i el sexe són factors de risc que no es poden modificar, 
la qualitat del són es pot modificar amb abordatges no 
farmacològics, d’eficàcia provada (56). Això ofereix una 
oportunitat pel, encara no explorat, efecte de l’avaluació 
i tractament del son en la mobilitat a més de les moda-
litats estàndard de fisioteràpia i reeducació de la marxa.

Aquesta anàlisi també va establir una associació en-
tre la somnolència diürna i un baix nivell de confiança 
en l’equilibri. S’ha comentat que la baixa confiança 
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en l’equilibri de la gent gran reflexa un autoconeixe-
ment acurat d’un nivell d’equilibri deficient a mida que 
aquest va disminuint amb l’edat degut als canvis en els 
sistemes sensorials i cognitius (ex., pèrdua d’agudesa 
sensorial, massa muscular i funcionament executiu) 
(57). Una baixa confiança en l’equilibri en la gent gran 
s’associa amb una major oscil·lació postural (58), i hi 
ha estudis que demostren les interconnexions entre els 
circuits límbic i de control motor, cosa que evidencia que 
les emocions poden influir en l’activitat cortical del con-
trol de l’equilibri (59,60). El present estudi demostra que 
la somnolència diürna s’associa de manera significativa 
amb un baix nivell de confiança en l’equilibri, per tant, 
el son subjectiu i els seus símptomes diürns s’haurien 
d’analitzar quan s’avalua l’equilibri i s’implementen in-
tervencions per millorar-lo en la gent d’edat avançada.

També es van analitzar altres mesures d’equilibri ba-
sades en el rendiment de tipus espai-temporal per tal 
d’explorar l’associació entre l’equilibri i els símptomes 
de la somnolència diürna. Moltes d’aquestes mesures 
eren significativament diferents entre aquells parti-
cipants amb o sense somnolència diürna segons una 
anàlisi no ajustada. Totes les mesures tret d’una per-
dien significació quan s’ajustaven les dades amb les co-
variables relacionades amb les caigudes. Una possible 
explicació podria ser que els factors de confusió, con-
cretament un IMC més elevat, les comorbiditats relacio-
nades amb les caigudes i l’ús de medicació per al SNC 
intervenen en l’associació entre les mesures de som-
nolència diürna i de l’equilibri basat en el rendiment. 
Malgrat tot, l’estudi principal no havia estat dissenyat 
ni tenia prou força estadística per detectar aquestes 
associacions. Tot i aquesta limitació, la diferència en 
l’amplada de la passa era significativa entre els grups 
i els temps de caminar amb passes curtes també era 
diferent entre els grups, encara que la diferència no era 
estadísticament significativa. Farien falta estudis pros-
pectius més grans per tenir resultats concloents.

El present estudi té diversos punts forts. Encara que 
diversos estudis de cohorts amb mostres grans han 
analitzat l’efecte de l’insomni en les caigudes (16,44) 
aquest és el primer estudi, almenys que en tinguem co-
neixement, que analitza l’efecte de la somnolència diür-
na subjectiva en la velocitat de la marxa i les mesures 
d’equilibri basades en el rendiment i el nivell subjectiu 
de confiança en l’equilibri en gent gran no institucio-
nalitzada. La puntuació de tall de l’ESE utilitzada per 
determinar la somnolència diürna era conservadora 
per tal d’incloure aquells participants amb símptomes 
diürns subtils però que presentaven una associació en-
tre la marxa i l’equilibri. Els participants en l’estudi eren 
gent d’edat avançada no institucionalitzada amb uns 
perfils de comorbiditats i ús de medicaments similars 
als de la població clínica institucionalitzada, cosa que 
incrementa encara més la generalització de l’estudi.

L’estudi té també algunes limitacions. Primerament, hi 
ha la possibilitat que els factors de confusió no mesu-
rats poguessin haver afectat l’associació detectada en-
tre la somnolència diürna i la marxa i l’equilibri, encara 
que els factors de confusió més comuns s’han controlat 
dins dels límits de les dades recollides per a l’estudi 
principal. Segon, l’objectiu primer de l’estudi princi-
pal era desenvolupar i afinar les mesures d’equilibri i 
mobilitat en gent gran, per tant l’estudi no es va disse-
nyar ni tenia la suficient força estadística per detectar 
diferències significatives en la velocitat de la marxa i 
l’equilibri basats en els símptomes de la somnolència 
diürna. Malgrat aquesta limitació, es van observar di-
ferències significatives. Tercer, els participants es van 
repartir en dos grups depenent de la puntuació que 
treien a l’ESE. No es van completar avaluacions for-
mals del son nocturn perquè aquest no era l’objectiu 
de l’estudi principal, encara que hi ha estudis que mos-
tren que les queixes subjectives en relació al son no es 
correlacionen bé amb les dades sobre el son objectiu 
(61). Els símptomes de la somnolència diürna nor-
malment són reflex d’un son nocturn deficient però 
el paper d’altres alteracions del comportament (ex., 
depressió) no es poden excloure amb certesa. Això no 
obstant, es va controlar l’ús d’antidepressius i la de-
pressió i el dolor referits pel propi participant. Quart, 
s’ha demostrat que les deficiències sensorials i del SNC 
afecten la variabilitat de la marxa i l’equilibri (62), i se 
sap que la medicació per al SNC afecta l’equilibri i les 
caigudes en la gent gran, però ni aquest era l’objectiu 
de l’estudi principal ni vam trobar associacions signi-
ficatives independents de les covariables. Malgrat tot, 
l’anàlisi es va ajustar per a l’ús de tot medicament i l’ús 
de medicaments per al SNC i les mesures d’equilibri 
es van mantenir significativament diferents conforme a 
la presència de somnolència diürna. Finalment, no es 
va trobar cap efecte interactiu de l’ús de medicaments 
per al SNC i la somnolència diürna pel que fa a cap de 
les mesures de la marxa i l’equilibri. Tot i que no es va 
trobar cap interacció entre la medicació per al SNC i la 
somnolència diürna, és possible que l’estudi no tingués 
la suficient força estadística per trobar-les.

Calen més estudis per entendre la complexa fisiopato-
logia de la somnolència diürna i la mobilitat i l’equilibri 
en gent gran.

CONCLUSIÓ

La somnolència diürna s’associa amb una velocitat de 
marxa més lenta i un baix nivell de confiança en l’equilibri 
en gent d’edat avançada no institucionalitzada. Calen 
més estudis per avaluar formalment l’efecte d’elements 
potencials en la somnolència diürna, com ara l’insomni o 
l’apnea del son, i l’efecte del seu tractament en la marxa 
i la mobilitat en aquesta població i definitivament analit-
zar les complexitats de l’associació entre l’ús de medica-
ció per al SNC i l’equilibri i la mobilitat.
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RESUM D’ARTICLE

L’objectiu de l’estudi és valorar si el programa 
d’elastificació d’isquiosurals dissenyat modifica 
l’activació i el procés de fatiga de la musculatura pa-
ravertebral, glútia i isquiosural davant d’una demanda 
sostinguda com és el test de Biering-Sorensen.

Es realitza un assaig clínic aleatori prospectiu dirigit a 
jugadors juvenils d’handbol masculí que efectuen un 
programa de tecnificació. Els 12 individus de la mostra 
formen part de la secció d’handbol del Futbol Club Bar-
celona, única entitat que disposa de programa de tec-
nificació estatal. S’ha realitzat un grup control i estudi 
amb 6 individus a cada un d’ells, distribuïts de forma 
aleatòria. El grup control realitza, durant una tempora-
da esportiva, els entrenaments habituals, mentre que 
el grup d’estudi, a més a més, realitza un programa de 
flexibilització d’isquiosurals dissenyat específicament 
per a la millora de l’elasticitat muscular. La valoració 
de l’activació i fatiga muscular es realitza mitjançant 
l’electromiografia de superfície de la musculatura para-
vertebral, glútia i isquiosural, concretament l’activació 
es mesura amb l’amplitud mitjana normalitzada del 
RMS, i la fatiga mitjançant el pendent normalitzat res-
pecte la intersecció de la freqüència mediana, ambdues 
a través del test de Biering-Sorensen. L’anàlisi estadís-
tica de les dades s’ha realitzat amb l’SPSS i un nivell 
de significació del 5%. S’han calculat els estadístics 
descriptius per a cada una de les variables, posterior-
ment, amb el test U de Mann-Whitney, s’ha comprovat 
l’homogeneïtat entre els dos grups i s’ha comparat 
l’increment entre la mesura final i inicial de cada una 
de les variables de resposta. Finalment s’ha calculat 
la mesura de l’efecte a través de l’estadístic δ-Cohen. 
S’observa una mesura de l’efecte significativament 
gran (>0.80) o moderada (>0.60) en totes les variables 
electromiogràfiques d’activació paravertebral i glútia i 

en les de fatiga per a tots els músculs. En conclusió, hi 
ha una disminució en l’activació de la musculatura pa-
ravertebral i glútia i una menor fatiga de tots els mús-
culs estudiats en el grup que ha realitzat el programa 
de flexibilització d’isquiosurals.
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RESUM D’ARTICLE

Durant els moviments voluntaris ràpids del membre su-
perior, es constata un ajustament postural anticipatori 
(APA) que implica els músculs estabilitzadors del tronc, 
com el múscul transvers de l'abdomen (TrA) i els mús-
culs del sòl pelvià (MSP) (1,2). En les dones que tenen in-
continència urinària d'esforç (IUE), aquest APA no hi és 
present: la contracció dels MSP es retarda més enllà de 
l'inici de l'activació del múscul deltoide (2). La mateixa 
observació es fa per al TrA en el pacient amb lumbàlgia 
(3-5). ¿Aquest canvi similar de la resposta postural a 
una pertorbació en els pacients amb lumbàlgia i les do-
nes IUE, podria basar-se en el mateix mecanisme? En 
els pacients amb lumbàlgia, el dèficit de l’APA del TrA 
durant un moviment ràpid del braç està associat amb un 
eixamplament i alhora un desplaçament de la zona del 
còrtex motor que evoca una resposta motriu d'aquest 
múscul (6). L'abast de la reorganització cortical està 
cor relacionada amb el retard d'activació del TrA.

En la dona IUE, un programa d'entrenament dels MSP 
amb biofeedback, seguit durant 12 setmanes, té efectes 
en l'activació cerebral relacionada amb la contracció 
voluntària d'aquests músculs: s'observa una disminu-
ció global del nombre de regions corticals activades, 
una activació més focalitzada de les zones corticals 
sensorials i motrius primàries en relació amb el trac-
te urogenital inferior i una disminució de l'activació de 
l'ínsula dreta i del còrtex de la circumvolució del cíngol 
anterior (7). Segons els autors d'aquest estudi, aquests 
canvis estarien relacionats amb un control motor més 
eficient i una millor gestió emocional de les sensacions.

El deteriorament del control postural en el pacient amb 
lumbàlgia i el reentrenament dels MSP en la dona IUE 
apareixen tots dos associats a fenòmens de plasticitat 
cerebral, amb en el primer cas una difusió de l'activació 
cortical i, en el segon cas, una refocalització d'aquesta. 
El canvi d'estratègia postural observat en aquestes 

dues situacions clíniques podria estar orquestrat doncs 
en l'àmbit cortical. Podria ser el resultat d'una adap-
tació cognitiva motivada per la por: por de sentir dolor 
en els pacients amb lumbàlgia, por de tenir una pèrdua 
d'orina en les dones IUE. Els pacients provarien de dis-
minuir els símptomes i de fer que la situació fos més 
suportable emocionalment, utilitzant un altre repertori 
de respostes motrius estabilitzadores. Hi ha observa-
cions que van en la línia d'aquesta hipòtesi. Un estudi 
mostra que la dona IUE contreu voluntàriament els MSP 
abans i durant l'aplicació d'una càrrega a l'alçada dels 
membres superiors, presumiblement amb l'objectiu 
d'impedir pèrdues d'orina (8). En el pacient amb lum-
bàlgia, l'activació més tardana dels músculs posturals 
sembla estar relacionada amb un canvi d'estratègia 
postural per augmentar l'estabilitat vertebral i no pas 
amb una reacció en presència de dolor (9-11). Tot i així, 
aquesta modificació de la resposta postural en el pa-
cient amb lumbàlgia seria perjudicial a llarg termini: la 
pèrdua del control motor selectiu, la compressió inten-
sificada a l'alçada de les estructures vertebrals serien 
en si mateixes factors de risc per a l'aparició de dolor 
i de lesions, doncs arrossegarien el pacient cap a un 
cercle viciós (12).

Es constata una millora de l'APA que implica el TrA en 
el pacient amb lumbàlgia després d'una activació aïlla-
da d'aquest múscul (13,14). Com passa en les dones IUE 
després de l'activació dels MSP, aquesta millora de la 
resposta postural del TrA podria estar relacionada amb 
una refocalització de la zona de representació cortical 
motriu d'aquest múscul, útil també per a l'ordre volun-
tària i per als missatges destinats a la formació reticu-
lada que regula els APA (15).

En l'atenció dels problemes d'incontinència urinària 
d'esforç, cal proposar-se una millora a llarg termini 
dels mecanismes d'estabilització de la faixa lumbo-
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pelviana, inicialment per un reforçament dels músculs 
estabilitzadors del tronc, inclosos els MSP, i després 
per la seva acció en exercicis que facin intervenir els 
APA. Durant la reeducació, cal tenir en compte no no-
més els efectes perifèrics (augment de la força mus-
cular) sinó també els efectes centrals (modificacions 
de l'organització del control motor) de les tècniques 
utilitzades. És indispensable poder comprendre millor 
els mecanismes d'adaptació utilitzats pel pacient per 
reduir aquests símptomes i el seu impacte possible en 
l'organització dels circuits del control motor. Només el 
reforçament d'un control postural adequat pot garantir, 
a llarg termini, l'estabilitat lumbopelviana i la integritat 
de les estructures de la pelvis menor.
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RESUM

El dolor lumbar crònic (DLC) continua sent un proble-
ma comú, recalcitrant i car tant per a la persona que 
el pateix com per a la societat. Encara no s’han esta-
blert els tractaments efectius que redueixin la càrrega 
social i econòmica per a la majoria de casos de DLC. 
La falta d’evidència d’intervencions específiques és de-
guda a la heterogeneïtat de la població que pateix de 
DLC i a la falta d’un enfocament biopsicosocial centrat 
en el pacient. El tema de l’heterogeneïtat ha donat lloc 
a prioritzar la classificació com a prioritat de recerca 
número u en el camp del DLC. La possibilitat de l’efecte 
de wash-out o de rentat degut a l’heterogeneïtat de les 
poblacions amb DLC utilitzades en assajos aleatoris 

controlats (AAC), ha establert la necessitat de classi-
ficar els pacients amb un tipus no específic de DLC. 
En aquest article de revisió es resumeixen una sèrie 
d’estudis. Els estudis representen una recerca comple-
ta de la validesa del sistema de classificació (SC) basat 
en el mecanisme proposat per O’Sullivan per a un sub-
grup de casos de DLC no específic de causes mecàni-
ques amb disfuncions del control motor (DCM). A més, 
els resultats d’aquests estudis s’analitzen en relació a 
la literatura rellevant i es presenten les implicacions 
clíniques que se’n deriven. Finalment, es descriuen les 
limitacions d’aquest estudi i es fan recomanacions per 
a la recerca futura.

PARAULES CLAU: Dolor lumbar crònic. Control motor. Classificació.
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CENTRAT EN EL PACIENT SOBRE L’EFECTIVITAT DEL PROGRAMA D’EXERCICI  
“ON THE MOVE” EN GENT GRAN NO INSTITUCIONALITZADA
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RESUM

Antecedents: Els programes per fer exercici en grup 
específicament dissenyats per a la gent gran sovint no 
tenen en compte ni el ritme ni la coordinació dels movi-
ments. S’ha d’encoratjar la implicació de totes les parts 
interessades en el procés de recerca ja que millora la 
rellevància i l’adopció dels resultats i conclusions. Des-
crivim la implicació de les parts interessades en el dis-
seny d’un estudi clínic d’un programa d’exercici en grup 
que incorpora el ritme i la coordinació de moviment en 
els exercicis.

Mètodes: L’estudi és un assaig aleatori en grup de cega-
ment simple que vol comparar els efectes sobre la fun-
ció, la discapacitat i la mobilitat d’un programa estàndard 
d’exercici en grup i el programa d’exercici en grup “On 
the Move” en gent d’edat avançada no institucionalitza-
da, residents en domicilis independents i blocs de pisos 
per a gent gran, i que van a centres socials. Les classes 
d’exercici es feien dos cops per setmana durant 12 setma-
nes i les donaven els responsables d’exercici de l’estudi i 
el personal de l’àrea d’activitat física dels centres.

Resultats: Els resultats principals de la funció, disca-
pacitat i mobilitat es van avaluar a l’inici i després de 
la intervenció. La funció i la discapacitat es van avaluar 
amb l’Instrument de Funció i Discapacitat de la Tercera 
Edat (Late Life Function and Disability Instrument) i la 
mobilitat amb el Test de Deambulació durant Sis Minuts 
(Six-Minute Walk Test) i la velocitat de la marxa.

Parts interessades: Tant els pacients com els proveï-
dors mèdics tenien informació sobre els objectius de 
l’estudi, el disseny, la mostra, la intervenció, els resul-
tats i les consideracions operatives.

Resum: Es pot desenvolupar un programa d’exercici per 
a gent gran no institucionalitzada per millorar la mar-
xa per tractar tant els components que s’han identificat 
com a absents en els exercicis existents per a millorar 
la marxa i les necessitats i els interessos pel programa 
d’activitat de les parts interessades. La implicació de 
les parts interessades millora de manera substancial 
la rellevància de les preguntes de recerca, augmenta la 
transparència de les activitats de recerca i pot accelerar 
la seva posada en pràctica.

PARAULES CLAU: Parts interessades (stakeholders). Exercici. No 
institucionalitzat. Envelliment. Discapacitat.
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EL TRACTAMENT NEURODINÀMIC MILLORA EL DOLOR A LES EXTREMITATS INFERIORS  
I L’ESQUENA, LA FUNCIÓ I L’EFECTE GLOBAL SUBJECTIU DESPRÉS DE 4 SETMANES  

EN PACIENTS AMB DOLOR CRÒNIC DE TIPUS NERVIÓS A L’EXTREMITAT INFERIOR
Toby Halla, michel W. Coppietersb, Robert Neec, Axel Schäferd i Colette Ridehalghe

a Escola de Fisioteràpia i Ciències Esportives, Universitat de Curtin, Austràlia.
b Institut de Recerca MOVE d’Àmsterdam, Facultat de Ciències del Comportament i del Moviment, Universitat Vrije d’Àmsterdam, Àmsterdam, Països Baixos.

c Escola de Fisioteràpia, Universitat del Pacífic, Hillsboro, Oregon, EUA.
d Universitat City de Ciències Aplicades, Facultat de Ciències Socials, Ciències Aplicades, Logopèdia i Teràpia de la Llengua i Fisioteràpia, Bremen, Alemanya.

e Escola de Ciències de la Salut, Universitat de Brighton, Regne Unit.

La nostra inquietud va sorgir arran de la publicació 
de l’estudi “El tractament neurodinàmic no millora el 
dolor i la discapacitat a les extremitats inferiors des-
prés de dues setmanes en pacients amb dolor crònic 
de tipus nerviós” (1). Existeix la tendència a simplifi-
car els resultats de molts estudis clínics en conclu-
sions binàries (positius o negatius) basant-nos en les 
anàlisis dels resultats principals (2). Sovint fa falta una 
interpretació més detallada i subtil examinant tota 
l’evidència i no només els resultats principals (2). En 
la nostra opinió, aquest detall manca en l’estudi de Fe-
rreira et al. (1). Si seguim les seves conclusions, cor-
rem els risc de descartar intervencions valuoses, tal 
i com s’evidencia no tan sols en el seu estudi (1) sinó 
també en d’altres (3).

En línia amb el protocol seguit, els autors prioritzen els 
efectes immediats del tractament (és a dir, immediata-
ment després d’una intervenció de dues setmanes) per 
damunt d’un seguiment intermedi (4 setmanes després 
de l’inici o dues setmanes després de l’última sessió 
de tractament). Cosa poc convencional. Els efectes in-
termedis i a llarg termini haurien de tenir prioritat so-
bre els efectes immediats (4). L’elecció dels resultats 
principals és, segons el nostre punt de vista, poc òptim 
o apropiat, i té un gran impacte en les conclusions de 
l’estudi. Una selecció diferent i probablement més lò-
gica dels resultats principals (per ex.: dolor d’esquena 
o de les extremitats inferiors, funció o efecte global 
subjectiu a les 4 setmanes) ens hauria dut a una con-
clusió oposada. Aquesta conclusió favorable està en 
consonància amb els resultats d’un estudi clínic sobre 
l’ús de la neurodinàmica en el tractament del dolor al 
coll i extremitat superior de tipus nerviós (3), el disseny 
del qual es va seguir en aquest estudi. Malgrat que el 
títol més o menys provocador del present article podria 
suggerir el contrari, òbviament no defensem una des-
cripció selectiva dels resultats secundaris. Fa i feia falta 
més detall.

L’estudi pretenia comparar, en dos punts en el temps, 
l’efecte del tractament neurodinàmic i el tractament 
expectant per tractar el dolor de l’extremitat inferior, la 
discapacitat, el mal d’esquena, la funció, l’efecte glo-
bal subjectiu i la proporció de participants amb dolor 
centralitzat. El títol, conclusions i elecció de resultats 
principals hauria de reflectir millor tots els objectius de 
l’estudi. El dolor i discapacitat de l’extremitat inferior 
són resultats principals que apareixen just després del 
tractament però no es consideren prou importants per 
ser resultats principals a les 4 setmanes. No entenem la 
lògica d’aquest raonament. En un estudi on no s’esperen 
canvis ràpids, els resultats a les 4 setmanes semblen 
ser més importants perquè: només es van prescriure 
4 sessions de tractament pels pacients amb un pro-
blema crònic i el dolor neuropàtic i l’afectació de l’arrel 
nerviosa, que són probables indicadors d’una prognosi 
menys favorable per a l’ús de la neurodinàmica (5,6) i 
d’altres intervencions, eren prevalents (26/60 i 33/60 
pacients respectivament). Certament hi ha una millora 
significativa en el dolor de l’extremitat inferior, el dolor 
d’esquena, la funció i l’efecte global percebut a favor del 
tractament neurodinàmic a les 4 setmanes (i també de 
la funció i de l’efecte global percebut immediatament 
després del tractament). Entenem que tots aquests són 
resultats valuosos. 

Una altra inquietud és l’elecció de l’Índex de Discapaci-
tat Oswestry (Oswestry Disability Index) com a resultat 
principal per davant de l’Escala Funcional Específi-
ca del Pacient (Patient Specific Functional Scale) que 
queda com a secundària. Maughan i Lewis (7) van de-
mostrar que l’Escala Funcional Específica del pacient 
és més sensible que l’Índex de Discapacitat Oswestry i 
que l’Índex de Discapacitat Roland-Morris en pacients 
amb mal d’esquena. En l’estudi de Ferreira et al. (1), els 
resultats de l’Escala Funcional Específica del Pacient 
afavoreixen el tractament neurodinàmic en els dos mo-
ments en el temps.
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L’ESTUDI DEL TRACTAMENT NEURODINÀMIC ES VA 
DESCRIURE DE MANERA ACURADA I APROPIADA

Volem agrair l’editor en cap del Journal of Physiotherapy 
per l’oportunitat que ens ha donat de manifestar les nos-
tres inquietuds en relació al nostre estudi sobre el trac-
tament neurodinàmic per al dolor crònic de l’extremitat 
inferior de tipus nerviós. Hall et al. manifesten que: els 
nostres resultats, emfasitzant les troballes dels re-
sultats principals, ens han dut a la conclusió binària i 
massa simplificada de que el tractament neurodinàmic 
”no funciona” malgrat les conclusions d’alguns resul-
tats secundaris; l’elecció del dolor i la discapacitat en 
l’extremitat inferior com a resultats primaris només 
a les 2 setmanes però no també a les 4 setmanes és 
il·lògic; la selecció del seguiment intermedi (4 setma-
nes) com a resultat principal hagués estat més adient 
que el seguiment tant a curt termini que vam escollir 
i haguéssim hagut de considerar l’ús de l’Escala Fun-
cional Específica del Pacient (PSFS) enlloc de l’Índex de 
Discapacitat Oswestry (ODI).
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Dra. Lourdes macias merlo
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RESUM

Introducció. Les displàsies de maluc són la segona de-
formitat musculoesquelètica més important en nens 
amb paràlisi cerebral (PC) i s'atribueix a l'espasticitat 
i contractura dels músculs adductors i flexors del ma-
luc. El retard en la bipedestació, la manca d'equilibri 
muscular en els músculs del voltant del maluc i la re-
ducció del rang de moviment dels músculs adductors 
amb el creixement, és típic en nens amb PC espàstica. 
L'objectiu d'aquest estudi és investigar els efectes del 
programa de bipedestació en abducció en la primera in-
fància en la prevenció de les displàsies de maluc i en el 
manteniment de la flexibilitat dels músculs adductors 
en nens amb diplegia espàstica.

Material i Mètodes. Tretze nens amb PC diplegia es-
pàstica, classificats en el nivell III, segons el Sistema 
de Classificació de la Funció Motora (GMFCSPC), i que 
es van atendre en Centres de Desenvolupament Infantil 
i Atenció Precoç de Barcelona (CDIAP), van realitzar un 
programa de bipedestació en abducció entre els 12-14 
mesos d'edat fins als 5 anys. A l'edat de 12-14 mesos 
se'ls va confeccionar un bipedestador o standing en 
abducció, perquè l’usessin al seu domicili 45 minuts 
diaris. Es va explicar als pares l'objectiu d'aquest pro-
grama i es va realitzar un assessorament i seguiment 
del programa segons les necessitats de cada família. 
Es va valorar el rang de moviment (RDM) de l'abducció 
de malucs a l'inici del programa i als 5 anys. A aquesta 
edat es va valorar, a través de les mesures radiològi-
ques, el percentatge de migració (PM) i índex acetabular 
(IA) de maluc, per ser les mesures més comunament 
usades per valorar l'estat acetabular. Posteriorment 
es van comparar els resultats radiològics del PM i IA 
d'aquest grup estudi (GE), amb un grup de comparació 

(GC), amb el mateix diagnòstic i nivell d'afectació que 
no haguessin participat en un programa de bipedesta-
ció. Es va calcular el PM dels malucs drets i esquerres 
dels nens d'ambdós grups a través d'una radiografia 
feta als 5 anys. També es va calcular la mitjana del PM 
i IA màxim i mínim com a valors que indiquen els va-
lors pitjors i millors del desenvolupament acetabular 
en els dos grups, així com la diferència del PM com a 
diferència entre aquests valors per comparar si la si-
metria del creixement acetabular va ser diferent entre 
els dos grups.

Resultats. En tots els nens del grup estudi (GE), el PM 
es va mantenir dins de límits estables (13-23%) a l'edat 
de 5 anys, en comparació amb els nens que no van re-
alitzar el programa (12-47%) (p <0,000). Entre el GE i 
GC hi va haver una diferència significativa del PM del 
maluc esquerre (p-valor = 0,019). Per als valors màxims 
i mínims de PM (PM-Max i PM-Min), només hi va ha-
ver una diferència significativa per als valors màxims  
(p-valor = 0,762). Els valors del PM-Max i IA-Max van ser 
més simètrics i dins de valors estables en els malucs de 
la cohort de nens que van usar el programa de bipedes-
tació en abducció.

Conclusions. Un programa de bipedestació en abducció 
de maluc utilitzat diàriament en els primers anys d'edat 
prevé les displàsies de maluc, ajuda a un desenvolu-
pament acetabular simètric i dins de valors estables i 
manté el rang de moviment dels músculs adductors de 
maluc en nens amb PC diplegia espàstica amb un nivell 
III segons el GMFCSPC, en comparació al GC que no van 
usar el programa de bipedestació.

PARAULES CLAU: Paràlisi cerebral. Diplegia espàstica.  
Prevenció displàsies de maluc. Espasticitat. Rang de moviment.  
Programa de bipedestació.
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RESUM D’ARTICLE

OBJECTIUS-INTRODUCCIÓ

Un dels eixos de tractament després de la lligamen-
toplàstia del LEA (lligament encreuat anterior) és la 
recuperació de les qualitats musculars necessàries 
per a les activitats socioprofessionals. Aquest treball 
muscular ha de respectar els fenòmens de cicatritza-
ció tissular i lligamentosa. Tot això es realitza en base 
a una combinació de propostes en CCT (cadena cinètica 
tancada) o a CCO (cadena cinètica oberta), que segui-
ran etapes d'implantació dins de les guies o trajectòries 
clíniques segons les diferents fases de maduració del 
trasplantament tendinolligamentós respectant el pro-
cés de lligamentació.

Les característiques de treball de la CCT sobre la CCO 
són entre d'altres: El control de la translació i rota-
ció de tíbia sobre fèmur facilita el treball simultani 
d'isquiotibials i la coordinació intermuscular, per tant 
produeix una cocontracció automàtica i realitza un reclu-
tament simultani i automàtic d'agonistes i antagonistes.

MATERIAL I MÈTODES

Revisió bibliogràfica en bases de dades (BD) en el perío-
de que comprèn (1985-2015) a través dels termes "open 
and closed kinetic chain and anterior cruciate ligament 
reconstruction". Les BD consultades han estat: Scopus, 
Web of Science, Cochrane Plus, Pubmed, PEDro.

RESULTATS I CONCLUSIONS

Hi ha autors que conclouen sobre les lligamentoplàs-
ties del tipus (os-tendó-os) que els exercicis en CCT 
produeixen menys laxitud i menys dolor anterior de ge-
noll. Altres autors a la 6a setmana introdueixen exerci-
cis isocinètics en CCO en recorreguts articulars entre 
90° i 40° no mostrant diferències en la laxitud de genoll 
i sí en la millora de recuperació del quàdriceps i la tor-
nada a l'activitat esportiva. En CCO flexions per sobre 
de 60° i resistències proximals són menyspreables en 
les tensions sobre la plàstia del LEA.

Podem concloure que es necessiten més estudis amb 
la tècnica quirúrgica de tendó donant isquiotibial i que 
durant les 6 primeres setmanes es prioritzi la CCT.
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APRÈN A FER RECERCA

RESUM

La bibliografia es composa de citacions i referències bi-
bliogràfiques, permetent precisar les bases científiques 
en les quals es fonamenta allò expressat en el text escrit 
i delimitar responsabilitat i autories per evitar el plagi. 
Les referències bibliogràfiques han d’estar incorpora-
des en un format internacionalment acceptat, seguint 
les instruccions específiques per als autors definides a 
cada àmbit de publicació. Els gestors bibliogràfics són 
recursos i eines informàtiques que permeten la gestió 

dels documents i les referències bibliogràfiques de ma-
nera automatitzada i estandarditzada, el manteniment 
de l’ordre i la coherència en les cites bibliogràfiques i 
l’elaboració de manera correcta i adient de l’índex bi-
bliogràfic del text escrit. Mitjançant aquestes eines 
es facilita la correcta difusió del coneixement científic 
complint amb les normes de la propietat intel·lectual 
i mantenint la coherència i precisió en les referències 
dels articles i altres publicacions científiques. 

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

PARAULES CLAU: Bibliografia com assumpte. Obres de referència. 
Estàndards de referència. Base de dades bibliogràfica.

mailto:josep.sanchez%40eug.es?subject=
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Les citacions i les referències bibliogràfiques són im-
portants en els textos científics, especialment en la 
docència i en la recerca. La bibliografia forma part 
d’un text més ampli (no és un document aïllat) i és la 
relació de totes les fonts consultades en un treball, 
article, investigació, etc., que han servit com a base 
en la seva elaboració. Generalment la bibliografia es 
composa d’un llistat al final del text o en acabar una 
part d’aquest, contenint les referències bibliogràfiques 
seguint un ordre. La seva finalitat és la de servir com 
a indicador de les fonts consultades per elaborar una 
revisió bibliogràfica1 o un estudi científic,2 i delimitar 
responsabilitats i autories en reconèixer el treball dels 
altres investigadors per no caure en plagis. Cal citar 
tot allò que no sigui propi i que no pertanyi al coneixe-
ment del domini públic. Es considera plagi la ocultació 
de les fonts utilitzades i fer passar per pròpies idees o 
fragments de text copiats d’altres autors incomplint els 
drets de propietat intel·lectual del legítim autor.

La bibliografia es composa d’una sèrie de citacions 
bibliogràfiques que es corresponen amb cada un dels 
treballs consultats i utilitzats com a base; una citació és 
la remissió a un document d’on s’ha extret aquella idea 
o text literal. Cada referència bibliogràfica es composa 
d’una sèrie d’ítems que permeten descriure, identificar 
i localitzar qualsevol document; generalment, la re-
ferència inclou el nom dels autors, el títol de l’obra, la 
data i el lloc de publicació.

Les dades presents a la bibliografia (a cada una de les 
referències) han de ser correctes, completes i en un 
format predeterminat, seguint una estructura i unes di-
rectrius preestablertes per tal de facilitar la localització 
de la font a altres investigadors interessats. L’objectiu 
d’aquests criteris predeterminats és oferir a la comu-
nitat científica unes normes i pautes homogènies que 
donin coherència a les referències bibliogràfiques.

Hi ha diverses normatives per a l’elaboració d’una bi-
bliografia. En l’àmbit de les Ciències de la Salut, una 
de les més utilitzades és l’estil anomenat Vancouver, 
emprat per la National Library of Medicine (NLM i els 
seus recursos MedLine i PubMed i altres)3 creat per 
l’International Committee of Medical Journal Editors 
l’any 1978 (ICMJE; és probable que aquest format sigui 
substituït per un altre en un futur, però pel moment és 
el més emprat en les revistes científiques de l’àmbit de 
la salut). En llibres, és molt comú l’ús de l’estil definit 
per l’American Psichological Association (APA). Tot i que 
aquests criteris i recomanacions formen part de ma-
nuals d’estil especialitzats, s’han elaborat molts resums 
i compilacions d’exemples que fan més fàcil la utilitza-
ció correcta de cada estil. S’utilitzarà un o altre sistema 
de notació bibliogràfica segons els criteris, normes o 

recomanacions per als autors on haurà de ser publicat 
el text. Per mantenir la coherència, en tot el text caldrà 
seguir el mateix estil de notació bibliogràfica.

Quant al sistema d’ordenació de les referències pot fer-
se per ordre alfabètic (per la primera lletra del cognom 
de l’autor principal o de la primera paraula del títol si no 
consta l’autor), per ordre temàtic o mitjançant un sis-
tema numèric (per ordre d’aparició en el text); també 
hi ha altres sistemes que combinen els anteriors, però 
són menys emprats. Totes les obres que s’hagin citat 
directament o indirectament en el text han de tenir al 
final la corresponent referència bibliogràfica completa 
i exacta.

Les referències han de presentar, de manera ordenada 
i sistematitzada, la informació suficient per localitzar 
l’obra de referència, ja es tracti d’un article publicat en 
una revista, un llibre, una comunicació a un congrés, 
pàgina web, etc. Cada format de notació presenta unes 
característiques lleugerament diferents.

A tal d’exemple, la referència bibliogràfica d’un article 
publicat a una revista científica segons la norma Van-
couver haurà de ser referenciat al text amb un nombre 
(per ordre d’aparició) i la referència ha de seguir una 
estructura començant amb el cognom de l’autor prin-
cipal seguit de la inicial del nom, una coma, repetint la 
mateixa estructura fins a un màxim de sis autors, i fi-
nalment un punt i seguit (si hi ha més de sis autors es 
col·loca la partícula “et al” abans del punt). Després, el 
títol de l’article en anglès, seguit d’un altre punt. A con-
tinuació l’acrònim oficial del nom de la revista que ho 
ha publicat, i un altre punt. Després l’any de publicació, 
punt i coma, volum de la revista i número entre parèn-
tesi, dos punts i les pàgines inicial i final del número 
de la revista on es troba l’article separades per un guió 
(veure’n un exemple a la Il·lustració 1). En el format 
APA, l’estructura és lleugerament diferent: en el text, 
en lloc d’introduir-se un número per ordre d’aparició, 
es col·loca entre parèntesi els cognoms dels autors 
principals seguit de l’any i a la bibliografia, els docu-
ments referenciats seran ordenats per ordre alfabètic 
del cognom del primer autor (en cas de no haver-hi 

1 Per a més informació podeu consultar un capítol anterior d’aquesta sèrie sobre les revisions bibliogràfiques titulat “La revisió bibliogràfica, base 
de la investigació” (veure Revista Científica XIII).
2 Els estudis científics seran el tema específic i objecte d’un posterior article d’aquesta sèrie.
3 Per a més informació sobre els cercadors podeu consultar l’article anterior d’aquesta sèrie, titulat “Cercadors i paraules clau” (veure Revista 
Científica XIII).

Il·lustració 1.
Article referenciat numèricament per ordre d’aparició en format  
Vancouver.
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primer autor, de la primera paraula del títol) seguit de 
l’any de publicació entre parèntesi i un punt. Llavors el 
títol de l’article, un punt, l’acrònim del nom de la revista 
de publicació en lletra cursiva, coma, volum i número 
entre parèntesi, coma i les pàgines inicial i final separa-
des per un guió (veure a la Il·lustració 2 la mateixa re-
ferència que a la Il·lustració 1, però en format APA). En 
altres formats es poden requerir altres tipus de lletra 
en cursiva o negreta i altres variacions, però essencial-
ment la informació oferta és similar.

L’organització de la bibliografia i els recursos docu-
mentals mentre es realitza un estudi científic pot ser 
una tasca molt complexa i tediosa. Abans de l’aparició 
dels recursos actuals, se solia fer mitjançant l’ús de 
fit xes de cartolina i l’ordenació manual de cada una de 
les referències, la qual cosa era una tasca sovint molt 
feixuga. Els gestors bibliogràfics són eines que faciliten 
la correcta elaboració i actualització de les bibliografies 
durant i al final de l’elaboració dels articles i treballs de 
manera eficient.

Un gestor bibliogràfic és un recurs informàtic que per-
met crear una base de dades personal de referències 
bibliogràfiques, incorporar i gestionar qualsevol tipus 
de fons documental, cercar documents (com si fos el 
cercador d’una base de dades), recopilar i organitzar 
la bibliografia (sovint de manera automàtica), ordenar 
els documents en carpetes, compartir bibliografies, re-
alitzar anotacions a les obres contingudes en la base 
de dades, organitzar i editar referències, inserir les ci-
tacions en els principals programes de tractament de 
text en els formats adients i elaborar la bibliografia final 
del treball. Fins i tot, alguns d’ells tenen capacitats de 
xarxa social i, a partir d’algoritmes d’anàlisi complex, 
poden proposar noves fonts documentals relacionades 
amb la base de dades de l’usuari (mitjançant enllaços 
a altres articles relacionats amb els propis), sincronit-
zar i compartir la informació entre diferents ordinadors 
o persones, analitzar l’activitat de coautors o analitzar 
les visites o consultes als propis articles i comunicar a 
l’usuari quants investigadors les han cercat o citat.

En aquests gestors, generalment a través d’entorns in-
tuïtius i de fàcil utilització, únicament sol ser necessari 
obrir un compte personal gratuït per iniciar l’elaboració 
de la pròpia base de dades bibliogràfica i utilitzar-ne 
tots els recursos. En alguns casos pot ser recomanable 
descarregar i instal·lar alguna aplicació a l’ordinador 
de l’usuari per aprofitar totes les capacitats del gestor 
(veure Il·lustració 3). Els documents presents al disc dur 

de l’usuari poden ser incorporats fàcilment a la base de 
dades (un a un o en grans blocs), i la majoria de catàlegs 
i bases de dades bibliogràfiques disposen d’eines per 
a la incorporació automàtica de documents al compte 
de l’usuari o permeten descarregar fitxers que ho fa-
ran. En la majoria de gestors, una còpia de tota la base 
de dades de l’usuari és dipositada de manera segura al 
“núvol” per mantenir-ne una còpia de seguretat i per tal 
que l’usuari pugui accedir a ella des de qualsevol ordi-
nador connectat a internet.

Durant el procés d’escriptura d’un treball científic, 
el gestor bibliogràfic ajudarà a incorporar les cites 
o referències bibliogràfiques, mantenint de manera 
automàtica la seva ordenació i modificant quan cal-
gui el seu format segons els estàndards requerits. 
L’elaboració del llistat final complet de cites i referèn-
cies bibliogràfiques serà incorporat al document, tam-
bé de manera automàtica a petició de l’usuari.

En l’àmbit de les ciències de la salut i en altres àmbits 
científics un dels gestors bibliogràfics més emprats 
és l’anomenat Mendeley®, però n’hi ha d’altres amb 
característiques similars com EndNote®, Zotero®, 
CiteULike®, RefWorks®, etc. Molts d’ells incorporen 
sincronització de la base de dades personal en diversos 
ordinadors i amb accés a través d’internet i són par-
cialment o totalment gratuïts. En ocasions els usuaris 
necessiten canviar de gestor bibliogràfic, existint eines 
per traslladar la pròpia base de dades bibliogràfica en-
tre diversos gestors. Moltes universitats del nostre àm-
bit proporcionen accés al gestor Mendeley®, la FECYT 
(Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología) 
dona accés a tota la comunitat universitària al gestor 
EndNote® a través de l’Institute for Scientific Inform-
mation (ISI) Web of Science; Zotero® i CiteULike® són 
altres gestors gratuïts.

Mitjançant l’ús dels gestors de bases de dades i la cor-
recta elaboració de les referències bibliogràfiques que 
aquests faciliten als clínics, investigadors i docents, 
els treballs científics poden complir amb els més alts 

Il·lustració 2.
La mateixa cita de la Il·lustració 1, en format APA.

Il·lustració 3.
Finestra de Mendeley® Desktop, que cal instal·lar a l’ordinador de 
l’usuari per poder emprar totes les capacitats del gestor bibliogràfic 
Mendeley®.
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estàndards de qualitat en aquest aspecte, permetent 
la correcta difusió del coneixement científic i complint 
amb les normes de la propietat intel·lectual.
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APRÈN A FER RECERCA

RESUM

Les afirmacions exposades en els escrits científics 
han de ser analitzades en la seva fiabilitat i oportuni-
tat abans de ser aplicades a la clínica o a la investiga-
ció: no sempre tenen la qualitat suposada o poden ser 
aplicades a la pràctica clínica en pacients concrets o 
en els treballs científics. La gran quantitat d’evidències 
publicades a la literatura científica (estudis clínics, revi-
sions, guies de pràctica clínica, etc.) fa que la fiabilitat i 
aplicabilitat de cada un dels treballs científics sigui poc 
homogènia. A partir d’un procés de pensament crític és 
necessària una aproximació fiable i relativament ràpi-
da per poder destriar aquells articles que siguin més 
fiables i adequats a cada cas concret, ja sigui per a la 
pràctica clínica o per al disseny i realització d’estudis 
científics o síntesi d’evidències.

La lectura crítica proporciona aquestes eines, gene-
ralment en format de qüestionaris tancats diferents 
segons la publicació o el tipus d’estudi que es desitgi 
avaluar. El procés de lectura crítica mitjançant qües-
tionaris formals i específics predeterminats permet a 
l’investigador i al clínic seleccionar aquells articles o 
publicacions més fiables i adients a cada cas concret, 
permetent una presa de decisions clíniques basades en 
l’evidència, el plantejament i disseny d’estudis clínics 
i la realització de síntesis d’evidència de manera més 
ràpida i fiable.

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

PARAULES CLAU: Publicació. Pensament crític. Lectura crítica.  
Presa de decisions. ISO 9000. Estudi.
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“Cal qüestionar i examinar críticament els escrits des de 
tots els punts de vista. Cal argumentar i experimentar, 
no quedar-se amb les afirmacions de qualsevol perso-
na”. Aquestes paraules escrites fa més de mil anys pel 
científic àrab Ibn al-Haytam (c. 965 – c. 1040 dC, més 
conegut a occident com Alhacen) són encara vigents al 
segle XXI, descrivint perfectament la necessitat de no 
creure automàticament i sense reflexió ni discussió tot 
el que diuen les publicacions o els experts, sinó que cal 
analitzar amb escepticisme i esperit crític tot “el què 
es diu” i amb quines bases es fan les afirmacions. Això, 
vàlid per a qualsevol ciència en general, és encara més 
important quan la prioritat és la salut individual i el res-
pecte dels valors de les persones ateses en un procés 
de decisions compartides (atenció centrada en el pa-
cient), en un entorn altament qualificat i amb gran di-
versitat de recursos diagnòstics i opcions terapèutiques 
com és l’àmbit actual de les ciències de la salut.1

Aquesta idea, que es pot incloure dins el concepte pen-
sament crític (en anglès, critical thinking) es pot estruc-
turar en quatre punts fonamentals:

1. Aturar-se i pensar: abans d’incloure un estudi 
científic a la bibliografia o abans d’aplicar les con-
clusions d’un treball o les afirmacions d’un expert 
a un cas concret, cal aturar-se i pensar, no seguir 
el que s’afirma de manera automàtica, sense re-
flexió ni anàlisi previs;

2. reconèixer assumpcions: avaluar si els autors han 
assumit com a certs fets que no estan prou veri-
ficats o que contenen conceptes poc sòlids o no 
demostrats (assumint que són certs per “costum” 
o per “convicció”, sense proves fefaents), que po-
drien debilitar la força de les conclusions per es-
tar basades en fonaments dèbils (col·loquialment, 
es diria que l’afirmació té “peus de fang” o que ha 
construït “castells en l’aire”);

3. avaluar la informació: analitzar si els objectius 
estaven ben definits (falsabilitat), si amb la in-
formació que es dona de manera explícita es pot 
seguir tot el procés de la investigació (reproduc-
tibilitat)2 i si es poden comprovar o repetir les 
actuacions i si les conclusions es poden extreure 
dels resultats exposats, i

4. elaborar conclusions: cal elaborar conclusions 
pròpies, no “creure” en les conclusions d’altri pel 
sol fet que les han exposat, sinó que és prioritari 
analitzar si amb la informació donada es pot arri-
bar a les mateixes conclusions o bé si se’n poden 
extreure altres que potser han passat per alt.

El volum de literatura científica publicada al món és 
creixent, però la qualitat científica dels articles publi-
cats sovint és molt diversa. El procés de “qüestionar i 
examinar críticament els escrits des de tots els punts 
de vista” (Ibn al-Haytam) es coneix com a lectura crí-
tica (en anglès, critical appraisal) i la seva finalitat és 
verificar la validesa (aproximació a la veritat) i utilitat 
(aplicabilitat clínica en el cas concret) dels resultats 
d’investigació publicats. Mitjançant la lectura crítica, el 
clínic i l’investigador poden decidir incorporar o no els 
resultats publicats a la cura d’un pacient concret i a la 
millora de l’assistència sanitària o incorporar-los a una 
revisió bibliogràfica o altre treball científic en marxa: la 
lectura crítica té importància, doncs, tant per a la recer-
ca com per a la clínica diària.

Les revistes científiques en l’àmbit de les ciències de la 
salut són un pilar de gran transcendència per a la salut 
de les persones i de les societats: a través d’allò que 
es publica es modulen molts dels projectes sanitaris 
al món i influeixen sobre la forma d’exercir les profes-
sions sanitàries; actuar en base a proves científiques 
invàlides o incorrectes pot ser pitjor que actuar sense 
proves, ja que es pot distorsionar la pràctica profes-
sional i causar un dany a les persones ateses.1 Sobre 
la base que no tot allò que ha estat publicat és neces-
sàriament correcte o útil per a un cas concret, la lectura 
crítica pren una importància cabdal a l’oferir mètodes 
ràpids i fiables de decisió sobre els resultats objecte 
d’avaluació. La lectura crítica és fonamental per poder 
distingir les evidències científiques vàlides d’aquelles 
que no ho són, assegurant que les decisions sanitàries 
que es prenguin siguin les millor a partir dels coneixe-
ments actuals.

Conèixer els processos de lectura crítica permet adqui-
rir les habilitats necessàries per excloure ràpidament 
(sovint en uns minuts) articles científics de mala qua-
litat o no aplicables a la realitat clínica o investigadora 
d’interès i acceptar els treballs que tinguin la suficient 
qualitat científica per ajudar a la presa de decisions clí-
niques o d’investigació.

En la pràctica clínica, abans de qualsevol decisió diag-
nòstica o terapèutica, cal avaluar les evidències que 
suporten la decisió, analitzant primer la credibilitat de 
la font i la seva confiança. La credibilitat s’analitza ava-
luant la pregunta clínica d’investigació,3 comprovant la 
inclusió de tota la literatura disponible en la revisió ex-
haustiva, verificant la reproductibilitat de la selecció i 
elecció dels estudis i analitzant la possible utilitat de 
la presentació dels resultats. La confiança o qualitat 
de l’evidència es pot avaluar analitzant l’existència de 

1 Es pot consultar més sobre aquest tema en el primer article d’aquesta sèrie, titulat “Fisioteràpia Basada en l’Evidència i Translacionalitat” (veure 
Revista Científica XII). Properament es publicarà dins d’aquesta sèrie un article específicament dedicat a l’Atenció Centrada en la Persona.
2 Properament es dedicarà un article al mètode científic experimental i als tipus d’estudis científics.
3 Es pot consultar més informació a l’article d’aquesta sèrie titulat “La pregunta clínica i d’investigació en Fisioteràpia: l’acrònim PICO” (veure 
Revista Científica XII).
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biaixos en la selecció de participants o als resultats, 
la precisió i consistència dels resultats,4 l’aplicabilitat 
clínica directa a pacients concrets (translacionalitat) i 
l’avaluació de les relacions benefici/risc/cost econòmic 
de cada intervenció.

La lectura crítica té uns mètodes predeterminats que 
permeten arribar als objectius en el mínim temps pos-
sible i amb la millor fiabilitat. S’inicia amb una primera 
aproximació que analitza de manera “no-formal” o sub-
jectiva: l’interès del títol, la fiabilitat de la revista de pu-
blicació (o editorial), l’aparença de validesa i aplicabilitat 
del resum, la presumpta fiabilitat dels autors, les fonts 
de finançament, el tipus de publicació i la bibliografia.

Si aquest primer filtre “no-formal” és superat, es podrà 
seguir endavant amb el procés de lectura crítica amb 
un mètode més formal i objectiu, analitzant la validesa 
interna del treball (adequació del disseny als objectius) 
mitjançant eines o qüestionaris específics per a cada 
tipus d’estudi. Els qüestionaris de lectura crítica són 
eines “formals” basades en l’evidència científica; cada 
qüestionari ha estat dissenyat per analitzar un o més 
tipus específics d’estudis.

Possiblement els qüestionaris “formals” d’ús més sen-
zill són la traducció al castellà de les eines CASP (Criti-
cal Appraisal Skills Program) elaborades per l’Institute 
of Health Sciences d’Oxford; aquests qüestionaris, tra-
duïts al castellà, són coneguts com CASPe (CASP-espa-

ñol). Es disposa d’eines i qüestionaris més precisos i de 
major complexitat, com són: STROBE per a l’avaluació 
d’estudis observacionals, STARD per a proves diagnòs-
tiques, AMSTAR per a revisions sistemàtiques, PRISMA 
i QUORUM per a metaanàlisis i revisions sistemàtiques, 
AGREE per a guies de pràctica clínica, CONSORT per a 
assajos clínics controlats i EQUATOR per a altres tipus 
d’estudis; també per a estudis qualitatius i grups focals 
hi ha una eina específica, coneguda com a qüestionari 
COREQ.5 Aquests són els més emprats, però hi ha mol-
tes altres eines de lectura crítica, indicades per a casos 
diferents però seguint la mateixa filosofia.

Previ a la remesa d’un manuscrit per ser avaluat per a 
la seva publicació, sovint les normes per als autors de 
les revistes científiques imposen als autors que realit-
zin el procés formal de lectura crítica al seu propi arti-
cle, mitjançant els qüestionaris adients (per exemple, 
la revista espanyola Fisioterapia de l’editorial Elsevier®, 
veure Il·lustració 1); amb això els editors de la revista 
asseguren que els manuscrits proposat per a la publi-
cació arriben seguint uns estàndards inicials de qualitat 
homogenis i es disminueix la proporció de manuscrits 
rebutjats per a la publicació.

En resum, la lectura crítica permet prendre decisions clí-
niques basades en l’evidència, plantejar i dissenyar estu-
dis clínics i sintetitzar l’evidència en forma de revisions 
sistemàtiques, sumaris d’evidència, guies de pràctica 
clínica, etc., de manera més ràpida, precisa i fiable.

4 El proper article d’aquesta sèrie serà dedicat als biaixos i factors de confusió.
5 Properament es dedicarà un article específic d’aquesta sèrie als diferents tipus d’estudis científics.

Il·lustració 1.
Normes per als autors de la revista Fisioterapia (Elsevier®) en què es poden veure els requeriments de lectura crítica dels articles que seran 
avaluats per a la publicació a la revista.
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EN LA SÍNDROME D’APNEA-HIPOPNEA DEL SON
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Fisioterapeuta. Exercici lliure. Postgrau en Fisioteràpia del tòrax. Màster en evidència científica

PÒSTERS

OBJECTIU

Decidir la millor manera en què l’electrostimulació pot 
ajudar en el manteniment de la permeabilitat de la via 
aèria superior (VAS) i a la síndrome d’apnea-hipopnea 
del son (SAHOS), sabent que la musculatura dilatadora 
de la faringe té un paper clau en aquesta funció.

MÈTODES

Vam fer cerca a Pubmed, PEDro, Cochrane i Isi Web of 
Knowledge. Els articles han estat avaluats segons els 
criteris Caspe. 

RESULTATS

D’una banda la majoria d’autors apliquen l’EE en el 
múscul genioglòs (GG) des que Remmen (1978) demos-
trà una correlació positiva entre l’activitat del GG i la re-
obertura de la VAS després d’una apnea.

D’altra banda, altres autors discrepen d’aquesta impor-
tància del GG en el manteniment de la VAS. Berry (2003) 
observà que els pacients amb SAHOS no tractats tenien 
major activitat del GG que els individus sans. 

Per decidir si el GG és o no el principal dilatador de la 
faringe vam buscar les seves característiques funcio-
nals (múscul fàsic) i vam veure que no encaixaven amb 
la funció postural requerida pel manteniment de la per-
meabilitat de la VAS.

CONCLUSIÓ

El GG és un múscul que s’activa gràcies a l’augment pa-
roxístic del sistema ortosimpàtic que segueix a l’apnea. 
L’activació del GG ajuda a reobrir la VAS. La debilitat de 
la musculatura postural de la VAS és clau en el mante-
niment del diàmetre de la mateixa. L’electrostimulació 
destinada a millorar la permeabilitat de la VAS i, com a 
conseqüència, la SAHOS ha d’anar destinada a les fi-
bres tipus I del músculs d’aquesta zona.
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EE aplicat al múscul Genioglós (GG)

Remmens (1978) mostrà una correlació positiva 
entre l’activitat del GG i la reobertura de la VAS 
després d’una apnea.

Diversos autors han estudiat la manera més 
eficaç a la hora d’aplicar l’EE al GG: elèctrodes 
invasius o no invasius, aplicació durant el dia o 
durant la nit, aplicació directa sobre el múscul o 
a través del nervi Hipoglòs.

Conclusions

El GG és activat pel Sistema Ortosimpàtic per reobrir la VAS en una situació d’apnea.

La debilitat dels músculs posturals de la VAS és un factor de risc per a l’obstrucció de las VAS.

És el GG responsable del manteniment de la permeabilitat de la VAS?

Músculs Posturals GG

Tipus de fibra Tipus I Tipus II

Contracció Lenta Ràpida

Força Lleu Alta

Capacitat anaeròbica Baixa Mitja

Resistència a la fatiga Alta Mitjana

Tendència patològica Debilitat Contractura

El manteniment de la permeabilitat de la VAS és una funció postural.

EE no aplicat al múscul GG

Oliven (2003) mostrà que era més efectiu apli-
car l’EE al GG + els músculs antagonistes del 
GG, que no pas al GG únicament.

Berry (2003) mostrà que els pacients amb 
SAHOS no tractat tenien major activitat neuro-
muscular del GG que subjectes sans.

Com l’Electroestimulació (EE) ajuda al manteniment de la permeabilitat  
de la via aèria superior (VAS) en la Síndrome d’Apnea-Hipoapnea del Son.
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RESUM DE CONGRESSOS

XXII REUNIÓ D’HIVERN CONJUNTA ÀREES SEPAR

Inma Castillo Sánchez
Coordinadora de la Comissió de Fisioteràpia Respiratòria del CFC

Al febrer es va celebrar la XXII Reunió d’hivern de la 
Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica 
(SEPAR) a la ciutat de Valladolid. 

La jornada es va iniciar amb un acte inaugural de totes 
les àrees. A continuació van començar les ponències de 
cada àrea en les diferents sales destinades.

La Sala de l’àrea de Fisioteràpia Respiratòria va co-
mençar amb una taula rodona sobre “El maneig de la 
via aèria superior: de l’otorrino fins al fisioterapeuta”. La 
Dra. Alba García, pneumòloga i al·lergòloga respiratòria 
de l’Hospital Clínic, va explicar l’anatomia i fisiologia de 
la cavitat nasal: el concepte del cicle nasal, conceptes 
com hipoòsmia i l’anòsmia i la ventilació nasal. Des-
prés, la fisioterapeuta Marta San Miguel Pagola, ens va 
donar una revisió del tema en les irrigacions nasals, la 
darrera revisió de Cochrane del 2016 i les tècniques de 
drenatge de secrecions; també var parlar de la reedu-
cació de la tos i tècniques manuals d’osteopatia.

La següent taula va ser destinada al tema de “Via aèria 
artificial i alteracions de la deglució”. Dani Martí, fisio-
terapeuta de l’Hospital Clínic, va explicar el maneig de 
les diferents cànules de traqueotomia. Després, Sara 
de Santiago, logopeda, va explicar les alteracions de la 
deglució de la via aèria artificial i, finalment, Roberto 
Martínez Alejos va parlar de l’screening de la deglució 
on s’ha de tenir en compte els antecedents patològics i 
l’exploració dels parells cranials.

A la tarda es va realitzar una taula rodona de “Far-
macologia bàsica per al tractament de les malalties 

respiratòries per fisioterapeutes”. Primer, la doctora 
Concepción Mestres Miralles, de l’Escola Universitària 
d’Infermeria Ramon Llull, va parlar de la farmacolo-
gia bàsica per al tractament de les malalties respira-
tòries. Seguidament, la Dra. Ebimar Arizmendi, ens va 
introduir el tema de les interaccions farmacològiques 
en el pacient respiratori: via aèria inferior i superior. 
La taula va acabar amb la ponència de la fisioterapeu-
ta Victoria Alcaraz Serrano “Dispositius mecànics per 
a l’administració de fàrmacs: aerosolteràpia per la via 
aèria superior i inferior”.

A la darrera ponència de la tarda es va realitzar una re-
visió de la “Fisioteràpia respiratòria en la bronquiolitis: 
de l’evidència a la pràctica”.

La reunió va continuar l’endemà amb diversos tallers 
que ampliaven els temes dels quals ja s’havia parlat el 
dia anterior.

• Avaluació de les alteracions de la deglució: ava-
luació dels parells cranials. 

• Via aèria artificial: tipus de cànules de traqueoto-
mia, interès de l’elecció en el procés weaning.

• Maneig de la via aèria superior: com es realitza 
una rinometria acústica per avaluar l’obstrucció 
nasal.

• Dispositius mecànics per a l’administració de 
fàrmacs respiratoris: via aèria inferior i via aèria 
superior.
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TREBALL FINAL DE GRAU

RESUM

Introducció. La paràlisi cerebral (PC) és un conjunt 
de trastorns del desenvolupament motor que causen 
anormalitats en la postura, el to muscular i la coordina-
ció motora. Les opcions per tractar les alteracions del 
to muscular són múltiples. L’alteració del to en la PC és 
l’espasticitat, una hipertonia depenent de la velocitat i a 
causa d’un reflex miotàtic exagerat.

Objectiu. Revisar la bibliografia existent fins al moment 
de l’evidència científica respecte dels tractaments que 
tenen major eficàcia en la reducció de l’espasticitat en 
la paràlisi cerebral infantil espàstica. 

Material i mètodes. Es va cercar en bases de dades 
mitjançant les paraules clau “cerebral palsy”, “spas-
ticity”, “botulinum toxin”, “physiotherapy”, “physical 
therapy”, “rehabilitation” i “orthosis”. Aquesta recerca 
va ser limitada per l’any de publicació (≥ 2011), idioma 
(anglès i espanyol) i tipus d’estudi (“randomized contro-
lled trials”). Es van incloure els assaigs que investiguen 
l’efectivitat de la teràpia en l’espasticitat i tenen una 
puntuació ≥4 a PEDro o de ≥3 a Jadad. 

Resultats. Tretze RCTs van ser inclosos en la revisió 
sistemàtica. La majoria dels estudis van mostrar millo-
res de l’espasticitat. Aquestes van ser significants en la 
toxina botulínica i en les intervencions de fisioteràpia 
(FT) combinada amb electrostimulació neuromuscular, 
vibració de tot el cos, teràpia per ones de so i de xoc 
extracorpòries. 

Discussió. Es demostra l’efectivitat significativa de l’ús 
de la toxina i la FT, en conjunt i per separat, per tractar 
l’espasticitat en PC. D’altra banda, l’aplicació d’ajudes 
tècniques (AT) només s’evidencia com a teràpia com-
plementària. S’obtenen resultats favorables sobre la FT 
amb AT i de l’aplicació de la toxina botulínica i FT amb 
AT, però no es troben diferències significatives sobre la 
superioritat d’una sobre l’altra.

Conclusió. A l’investigar l’aplicació de la toxina, FT i AT 
en conjunt, no es pot afirmar quin és el millor tracta-
ment per l’espasticitat. Amb l’evidència actual s’hauria 
de poder concloure que un tractament combinat de to-
xina botulínica, FT i AT és el més efectiu, però no és 
possible a causa de què l’únic estudi trobat que compa-
ra exactament aquests tractaments no obté diferències 
significatives. Aquesta controvèrsia ens porta a reco-
manar futures investigacions en aquesta línia.

mailto:mbioscas%40gmail.com?subject=
mailto:claudiamunozbenito%40gmail.com?subject=
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La paràlisi cerebral (PC) o encefalopatia estàtica es 
defineix com un conjunt de trastorns del desenvolupa-
ment motor que causen anormalitats en la postura, el 
to muscular i la coordinació motora. Aquest desordre 
és degut a una lesió no progressiva però persistent que 
afecta el cervell immadur en l’època fetal o els primers 
anys de vida (1). El trastorn està freqüentment acom-
panyat per trastorns sensorials, cognitius, de la comu-
nicació, perceptius, de la conducta i/o per epilèpsia, els 
quals podran condicionar el pronòstic dels nens afec-
tats (2).

La PC és actualment la causa més freqüent de disca-
pacitat motora (3). La seva prevalença se situa apro-
ximadament entre 2 i 2,5 cada 1.000 recent nascuts 
(RN) vius en països desenvolupats, atès que aquests 
presenten una major freqüència d’asfíxia perinatal. 
Aquesta és major en RN de molt baix pes i de molt 
baixa edat gestacional (prematurs) (2). En les últimes 
dècades s’observa un augment de la prevalença atri-
buït al progrés en els coneixements sobre l’atenció i el 
maneig dels nounats (3).

L’origen d’aquesta síndrome es localitza al Sistema 
Nerviós Central (SNC) i és una lesió de motoneurona 
superior que pot ser congènita, si ocorre entre la 3a 
set mana de vida intrauterina i abans del final del perío-
de neonatal, o adquirida, si es produeix després de 28 
dies postnatals i abans del cinquè any de vida (2). 

La PC és una síndrome multietiològica, per a la qual 
és molt difícil establir una causa concreta a causa dels 
múltiples factors de risc. Aquests es classifiquen en: 
prenatals, perinatals i postnatals. Els factors de risc 
prenatals i perinatals constitueixen un 85% de les cau-
ses de PC congènita, mentre que els postnatals repre-
senten el 15% de les PC adquirides (2).

Per tal de poder prevenir, facilitar la detecció precoç i 
fer el seguiment dels nens amb risc de presentar PC, 
s’han establert els factors de risc més freqüents, entre 
els quals consten com a factors prenatals, els factors 
materns, les alteracions de la placenta i els factors fe-
tals (molt important la gestació múltiple); com a fac-
tors perinatals, la prematuritat, el baix pes del nounat, 
infeccions del SNC, asfíxia, hemorràgies intracranials 
i encefalopaties hipoxicoisquèmiques, entre d’altres; 
com a factors postnatals, infeccions, traumatismes, 
convulsions, parades cardiorespiratòries, intoxicació i 
deshidratació greu (1,2).

S’ha establert l’asfíxia neonatal com a possible factor 
desencadenant de la PC perinatal. Aquesta comporta 
hipòxia, hipo/hipercàpnia i acidosi, que provoquen mo-
dificacions en la circulació cerebral i, com a conseqüèn-
cia, isquèmia i hemorràgies cerebrals (2).

La classificació en funció del trastorn motor predomi-
nant i de l’extensió de l’afectació és de gran utilitat per a 

l’orientació del tipus de tractament així com pel pronòs-
tic evolutiu. D’altra banda, es pot classificar en funció 
de la gravetat de l’afectació: lleu, moderada, greu o pro-
funda. També segons el nivell funcional de la mobilitat: 
nivell I-V mitjançant la Gross Motor Function Classifica-
tion System (GMFCS).

Pel que fa a l’afectació motora es pot trobar PC es-
pàstica, discinètica (coreoatetòsica, distònica o mixta), 
atàxica (diplegia, simple o síndrome de desequilibri), hi-
potònica i mixta (1). En funció de l’extensió de l’afectació, 
es pot classificar la PC en unilateral (hemiparèsia o mo-
noparèsia) i bilateral (diplegia, triparèsia, tetraparèsia). 
En l’àmbit internacional, s’ha consagrat el sistema de 
classificació segons el nivell de funcionalitat (Gross Mo-
tor Function Classification System) que classifica en 5 
nivells, de menor a major afectació, la mobilitat general 
de la persona i constitueix un factor pronòstic. El nivell 
I correspon a una marxa sense restriccions amb lleu li-
mitació de la motricitat fina i, com a últim nivell, es tro-
ba una persona totalment dependent i amb la mobilitat 
autònoma molt limitada (4).

El diagnòstic de la PC és essencialment clínic, basat en el 
coneixement del desenvolupament motor normal i dels 
signes d’alarma quant a temps (retard d’adquisicions, 
persistència de patrons motors arcaics...) i qualitat (pa-
trons estereotipats que interfereixen en la funció). És 
prioritari que es realitzi de forma precoç (2,4).

La PC espàstica és la més freqüent, aproximadament 
el 70% de les PC tenen un component espàstic predo-
minant (5). Respecte a la clínica, es caracteritza per hi-
pertonia i hiperreflèxia amb disminució del moviment 
voluntari, augment del reflex miotàtic i predomini ca-
racterístic de determinats grups musculars que condi-
cionaran l’aparició de contractures i deformitats (4). 

En l’exploració, els signes cardinals que suggereixen 
PC són: el retard motor, els patrons anormals de movi-
ment, la persistència dels reflexes primitius i l’alteració 
del to muscular (1).

És necessari un equip multidisciplinari per a la valora-
ció i atenció integral del nen amb PC. Una atenció espe-
cialitzada, precoç i intensiva durant els primers anys i 
un tractament de manteniment posterior (1). L’equip ha 
d’estar format per: neuropediatra, metge rehabilitador, 
fisioterapeuta, tècnic ortopèdic, psicòleg, logopeda, pe-
diatra d’atenció primària i la col·laboració d’altres es-
pecialistes (1,6). 

El tractament ha de ser individualitzat, realista i amb 
objectius consensuats entre el pacient i l’equip. Per 
tal d’aconseguir aquests objectius, s’ha de disposar de 
teràpies de fisioteràpia, teràpia ocupacional, fàrmacs, 
cirurgia, ortesis i ajudes tècniques (6).

La rehabilitació física i cognitiva és molt important per 
potenciar al màxim les capacitats del nen (7).
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L’espasticitat es defineix com un increment del to mus-
cular depenent de la velocitat, associat a un reflex 
miotàtic exagerat, i forma part de la síndrome de mo-
toneurona superior. És un trastorn que només ha de 
rebre tractament quan interfereix amb la funcionalitat 
del pacient (6,8). Les opcions terapèutiques per tractar 
l’espasticitat són múltiples, entre elles es troben: fàr-
macs, fisioteràpia, ajudes tècniques i cirurgia (6). 

Aquesta revisió se centrarà en buscar quina és la mi-
llor opció evidenciada científicament entre les següents 
alternatives: toxina botulínica (TB) tipus A, fisioteràpia, 
ajudes tècniques (fèrules i ortesis), les combinacions de 
TBA + fisioteràpia o TBA + fisioteràpia + ajudes tècniques.

El tractament mitjançant la toxina botulínica tipus A 
consisteix en una teràpia farmacològica que actua 
bloquejant l’alliberació d’acetilcolina en la unió neu-
romuscular i inhibeix l’alliberació perifèrica de neuro-
transmissors nociceptius. Els seus efectes coneguts 
fins el moment són l’analgèsia i la disminució de 
l’espasticitat focal (8).

El tractament fisioterapèutic comprèn diverses tèc-
niques per tal de disminuir l’espasticitat: crioteràpia, 
estiraments, treball de la musculatura antagonista, 
cinesiteràpia, electrostimulació, tractament postural, 
tècniques de facilitació neuromuscular, reeducació de 
l’equilibri, propiocepció, marxa, tècniques de biofeed-
back i hidroteràpia (6,8).

Les ajudes tècniques (fèrules i ortesis) serveixen per 
mantenir la posició i estirament dels músculs espàstics 
durant períodes perllongats de temps (6).

METODOLOGIA DE LA CERCA

L’objectiu d’aquest estudi és revisar la bibliografia exis-
tent fins al moment de la màxima evidència científica 
respecte els tractaments que tenen major eficàcia en 
la disminució de l’espasticitat en la paràlisi cerebral in-
fantil espàstica.

Per dur a terme aquesta cerca s’ha buscat en les se-
güents bases de dades: PEDro, Elsevier, Pubmed, Scie-
lo, ENFISPO, Scopus i ScienceDirect.

A continuació s’exposen els criteris de cerca que s’han 
emprat per tal d’aconseguir la millor qualitat metodo-
lògica possible.

Les cerques a les diverses bases de dades s’han fet mit-
jançant l’operador booleà “AND” i la combinació de les 
paraules clau: “cerebral palsy”, “spasticity”, “botulinum 
toxin”, “physiotherapy”, “physical therapy”, “rehabili-
tation” i “orthosis”. S’ha limitat la recerca per any de 
publicació (≥2011), idioma (anglès i espanyol) i tipus 
d’estudi (“randomized controlled trials”).

S’han inclòs a l’estudi aquells assaigs que compleixen 
els següents criteris: que la seva intervenció investigui 
algun o diversos tractaments dels proposats en aquest 

estudi; que els assaigs estudiïn l’efectivitat de la teràpia 
en l’espasticitat; que tinguin una puntuació igual o su-
perior a 4 en l’escala de qualitat metodològica PEDro; 
o una puntuació igual o superior a 3 en el sistema de 
puntuació de qualitat d’Oxford (escala Jadad).

S’han exclòs de la revisió sistemàtica aquells assaigs 
que no tracten la patologia de la paràlisi cerebral infan-
til, que l’espasticitat no sigui conseqüència d’aquesta 
patologia, aquells articles als quals no s’ha tingut accés 
i aquells que siguin protocols d’assaigs clínics aleato-
ritzats però no s’hagin portat a terme.

Esquema 1.

PEDro 10
Elsevier 33
Pubmed 71

Scielo 0
ENFISPRO 0
SCOPUS 29

ScienceDirect 10
n=153

Resultats després 
de la lectura de 

TITLE+ABSTRACT
n=64

Resultats per realitzar 
la lectura completa

n=24

Articles exclosos 
n=11

Seleccionats després 
de lectura completa

n=13

SOLAPAMENTS
n=40

Un cop realitzades les cerques a les diferents bases de 
dades amb la combinació de paraules clau, operador 
booleà i limitant per any de publicació, tipus d’article i 
idioma, s’ha obtingut un total de 153 articles. 

Després de la lectura del títol i resum s’han seleccionat 
64 articles, dels quals 40 han estat solapaments entre 
els resultats de les diferents cerques.

S’han seleccionat 24 articles per procedir a la seva lec-
tura completa. Després de la lectura completa dels ar-
ticles s’exclouen 11 assaigs per no portar a terme una 
correcta aleatorització, no tenir grup control amb el que 
comparar la intervenció, no ser un assaig clínic aleato-
ritzat controlat, no donar resultats ni conclusions sobre 
la variable que interessa (l’espasticitat) i els que han 
obtingut una puntuació menor de 3 a Jadad o menor de 
4 a PEDro (veure en Esquema 1).
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Finalment s’han considerat vàlids 13 articles per in-
cloure a la revisió sistemàtica, dels quals s’exposen els 
resultats a continuació.

La bibliografia d’aquesta revisió ha estat gestionada pel 
gestor bibliogràfic Mendeley.

RESULTATS

El-Shamy SM et al. van estudiar els efectes de la terà-
pia per ones de xoc en el patró de marxa en nens amb 
paràlisi cerebral hemiplègica. Per fer-ho, es van valorar 
els graus d’espasticitat dels flexors plantars del turmell 
mitjançant la Modified Ashworth Scale (MAS). Van dis-
tribuir els pacients en dos grups: el grup d’estudi, en 
el qual els pacients van rebre teràpia per ones de xoc 
extracorpòries i fisioteràpia convencional, que consistia 
en tècniques de neurodesenvolupament, estiraments 
musculars, exercicis d'enfortiment, entrenament pro-
pioceptiu, entrenament de la marxa i l'equilibri; i el 
grup control, que només va rebre fisioteràpia conven-
cional. Després de tres mesos d’intervenció, els resul-
tats van mostrar millores significants en l’espasticitat i 
la marxa en els dos grups, però aquestes van ser ma-
jors en el grup d’estudi. Es conclou que la teràpia per 
mitjà d’ones de xoc extracorpòries combinada amb un 
programa d’exercicis de fisioteràpia convencional pot 
millorar l’espasticitat i el patró de marxa en nens amb 
paràlisi cerebral hemiplègica.

En l’estudi de Ibrahim M.M. et al. es va avaluar l’efecte 
de la vibració de tot el cos en els paràmetres de for-
ça, espasticitat, velocitat de marxa, equilibri dinàmic i 
habilitat motora grossa durant 12 setmanes en nens 
amb paràlisi cerebral diplègica espàstica. En el grup de 
pacients experimental es va dur a terme, igual que en 
el grup control, una sessió de fisioteràpia d’una hora, 
tres cops a la setmana. Aquesta sessió va consistir en 
exercicis d'estirament, de força, facilitació de reaccions 
posturals, en bipedestació i canvis de pes, d'equilibri 
de peu i entrenament de la marxa. A més, el grup ex-
perimental es va sotmetre a vibració de tot el cos en 
3 sèries de 3 minuts, seguides per 3 minuts de pausa 
entre cada una. Pel que fa a l’espasticitat, no hi va haver 
canvis significants en el grup control però sí en el grup 
experimental. Es va concloure que l’espasticitat pot ser 
reduïda després de 12 setmanes d’intervenció amb un 
programa de vibració de tot el cos combinat amb exer-
cicis de fisioteràpia.

En l’estudi dut a terme l’any 2014, Turgut Yildizgören M. et 
al. avaluen els efectes de l’electrostimulació neuromus-
cular en l’amplitud del canell, l’espasticitat d’aquest i 
dels flexors dels dits, i les funcions manuals en pacients 
amb paràlisi cerebral unilateral. La intervenció del grup 
control va consistir en exercicis convencionals (Bobath, 
balanç articular actiu i passiu, exercicis d'estirament), 
teràpia ocupacional, i ortesis de canell-mà a cada pa-
cient, 5 dies a la setmana durant 6 setmanes; 20-30 mi-
nuts cada sessió. El grup experimental va dur a terme 
la mateixa intervenció però, addicionalment, se’ls va 

afegir 30 minuts d’electrostimulació neuromuscular de 
canell i extensors de dits. L’espasticitat va reduir-se en 
ambdós grups, però va haver-hi una millora significant 
en el grup experimental. Pel que s’arriba a la conclusió 
que l’electrostimulació neuromuscular, juntament amb 
ortesis i exercicis convencionals, és efectiu pel rang de 
moviment actiu, la funció manual i l’espasticitat.

Van Campenhout A. et al. van estudiar la reducció de 
l’espasticitat en diferents parts del múscul gràcil des-
prés d’injectar neurotoxina botulínica de tipus A. Es van 
distribuir els pacients en dos grups. En el primer grup 
es va dur a terme una injecció en la part on hi ha les 
plaques motores terminals del múscul, en canvi, en el 
segon grup, la injecció es va fer a nivell proximal del 
múscul. Els resultats van suggerir que la injecció de 
neurotoxina botulínica tipus A té més efectes reductors 
en l’activitat electrofisiològica patològica si és injec-
tada a nivell de les plaques motores terminals que a 
nivell proximal.

En l’estudi realitzat per Johnston T.E. et al. es van com-
parar els efectes d'un programa d'exercicis de cin-
ta de marxa de velocitat (SSTTEP) amb l'exercici en 
l'espasticitat, la força, el control motor, paràmetres de 
marxa, les habilitats motores gruixudes i la funció físi-
ca. Els individus van ser distribuïts en dos grups. El pri-
mer grup va ser sotmès a un programa d’entrenament 
de la marxa amb suport del pes corporal les 2 primeres 
setmanes fent un intensiu de dos sessions de 30 minuts 
al dia, i les següents 10 setmanes 5 dies/setmana amb 
supervisió d’un fisioterapeuta. El segon grup d’individus 
va ser sotmès a un programa d’exercicis basats en de-
ficiències i tasques funcionals, cada sessió durava 30 
minuts. Pel que fa a l’espasticitat, els resultats no van 
mostrar canvis significants però sí millores en els parà-
metres estudiats.

Williams S.A. et al., en el seu assaig clínic, van investigar 
els efectes de la combinació d'entrenament de força i la 
toxina botulínica tipus A (TBA) sobre la força muscular 
i la morfologia dels nens amb PC. Els participants que 
formaven la mostra van ser distribuïts en dos grups, 
però ambdós van rebre un període d’intervenció i un pe-
ríode de control, es van aleatoritzar els torns de cada 
intervenció. En el primer període, un dels grups va re-
bre la intervenció (pre-entrenament de força muscular) 
mentre que l’altre grup seguia la seva rutina habitual 
de cures. A les 12 setmanes se’ls va injectar la neuro-
toxina botulínica tipus A. En el segon període posterior 
a la injecció, el primer grup va passar a seguir la seva 
rutina habitual de cures i el segon grup va rebre una 
intervenció que consistia en un entrenament de la força 
fins a la setmana 26. Anteriorment, existia un grup con-
trol que es basava en la rutina habitual de cures i amb 
injecció de toxina a la setmana 12 i a la setmana 24. 
Els resultats van mostrar una reducció significativa de 
l’espasticitat i una millora significativa de la força mus-
cular. Es conclou que l’ús simultani de toxina botulínica 
tipus A i l’entrenament de la força tenen major efecte 
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sobre l’espasticitat, la força muscular i els objectius 
funcionals que el tractament únicament per toxina.

En l’assaig clínic aleatoritzat de Jianju L. et al. es volia 
determinar l’eficàcia del bloqueig nerviós de la toxina 
botulínica A, amb i sense rehabilitació, en la paràlisi 
cerebral espàstica. Es van dividir aleatòriament en dos 
grups i se’ls va aplicar la toxina, amb la diferència que 
al grup experimental se’l va sotmetre a ≥2 hores/dia a 
rehabilitació, mentre que al grup control se li va aplicar 
<2 hores/dia. Es van valorar com a resultats les mesu-
res de la MAS abans de la intervenció i setmanalment; 
i la Gross Motor Function Measure (GMFM) abans de la 
intervenció i a l’any postintervenció. Es van obtenir mi-
llores significants tant a la MAS com a la GMFM com-
parat amb la basal. El grup experimental mostra canvis 
significatius en la GMFM comparat amb el control. 

En l’assaig Liu J.J. et al. es pretén observar l’efecte 
de la toxina botulínica per alleujar l’espasticitat del 
múscul psoes ilíac i per investigar la millora de la fun-
ció motora en nens amb PC. Es van prendre mesures 
abans de la intervenció i després de 8 setmanes de: 
MAS, rangs articulars de malucs i GMFM. En el grup 
experimental es va fer un tractament amb toxina i terà-
pia física convencional, mentre que en el grup control 
només es va realitzar el tractament convencional. En 
el grup control no van haver-hi diferències significati-
ves en l’escala MAS entre abans i després de la teràpia, 
mentre que en el grup experimental sí que se’n van 
obtenir. Després de 8 setmanes hi va haver diferències 
significatives pel que fa a la reducció de l’espasticitat a 
favor del grup experimental. 

Katusic A. et al. van fer un estudi amb l’objectiu 
d’avaluar els efectes de la teràpia de vibració d’ones de 
so sobre l’espasticitat i la funció motora en nens amb 
PC. La mostra va ser aleatoritzada en dos grups ava-
luats al principi i al cap d’un any postintervenció, es van 
prendre com a resultats la MAS i la GMFM. El grup in-
tervenció va fer 3 sessions de 40 minuts per setmana 
de fisioteràpia i un tractament de vibració d’ones de so 
(2 cops/setmana) mentre que el grup control només va 
realitzar el tractament de fisioteràpia. Es va obtenir una 
significació estadística en el grup intervenció on dismi-
nueix l’espasticitat i millora la funció motora gruixuda 
en comparació al grup control. Com a conclusió mos-
tra que l'estimulació amb vibració afegit a un progra-
ma de fisioteràpia millora significativament el nivell 
d'espasticitat i el rendiment motor en nens amb PC. 

En la publicació de Cheng KHY et al. es va avaluar 
l’efecte d’una vibració total del cos (WBV) en les extre-
mitats inferiors espàstiques i en la funcionalitat en nens 
amb PC, amb un disseny aleatoritzat creuat. Es van di-
vidir els participants en dos grups on es valora el rang 
de moviment, to muscular i funció ambulatòria, abans 
de la intervenció, immediatament després i 1 i 3 dies 
posteriors. En el grup experimental es va rebre la inter-
venció WBV durant 8 setmanes, van passar un període 

de rentat de 4 setmanes i es van convertir en grup con-
trol. La intervenció va ser de 10 minuts amb aplicació 
de 3 cops a la setmana. Els resultats van suggerir que 
la intervenció WBV normalitza el to muscular, millora 
el rang actiu articular i la funció ambulatòria almenys 
durant els tres dies posteriors a la intervenció.

En l’assaig de Ferrari A et al. es va investigar l’eficàcia 
de la toxina botulínica combinada amb un tractament 
individualitzat de fisioteràpia i ortesi en la millora de 
l’activitat de les extremitats superiors i la competència 
en l’activitat diària en nens amb hemiplegia. Es va uti-
litzar la MAS per valorar l’espasticitat en la valoració 
basal, al mes, 3 mesos i 6 mesos. El grup intervenció 
va rebre la toxina i un programa de fisioteràpia i ortesi 
individualitzat, mentre que el grup control va rebre una 
injecció de sèrum salí i el mateix programa. Respecte la 
puntuació de la MAS no van haver-hi diferències signifi-
catives entre els dos grups.

L’estudi de Bandholm T et al. compara els efectes de la 
rehabilitació física amb i sense entrenament de resis-
tència progressiva després del tractament dels flexors 
plantars espàstics amb toxina botulínica en nens amb 
PC. Es van prendre mesures de base abans de la toxina, 
a les 4 setmanes i a les 12 setmanes posttoxina. Es van 
valorar la funcionalitat dels músculs del turmell (EMG), 
la marxa (anàlisi 3D), l’equilibri (anàlisi balanceig), 
GMFM i l’espasticitat (MAS). L’espasticitat dels flexors 
plantars es va reduir en el mateix grau en els dos grups 
significativament.

Chrysagis N et al. van presentar l’estudi per avaluar 
l’efecte d’un programa de cinta de marxa en la funció 
motora gruixuda, la velocitat en caminar i l’espasticitat 
en adolescents ambulatoris amb PC espàstica. Es 
van prendre mesures de valoració abans de la inter-
venció i a l’any postintervenció. Es van mesurar la 
velocitat de marxa autoseleccionada (10MW), funció 
motora gruixuda (GMFM) i l’espasticitat (MAS). Al grup 
d’intervenció se li va aplicar un programa de 45 minuts 
3 cops/setmana durant 12 setmanes. Els primers 10 
minuts d’escalfament, 30 minuts de cinta de marxa i 5 
d’estiraments. Al grup control se li va aplicar un pro-
grama de fisioteràpia convencional de 3 cops/setma-
na durant 12 setmanes que consistia en tres mòduls 
d’exercicis: activitats en estora, equilibri i entrenament 
de la marxa i activitats de funció motora gruixuda. No 
es van trobar canvis significatius en l’espasticitat ni di-
ferències entre grups, però els resultats suggereixen 
una disminució de l’espasticitat.

DISCUSSIÓ

La reducció de l’espasticitat mitjançant la teràpia amb 
neurotoxina botulínica tipus A ha estat demostrada àm-
pliament a través de la bibliografia consultada. Liu J.J. 
et al. en un estudi on comparen l’efecte de la toxina bo-
tulínica combinada amb teràpia física convencional res-
pecte la teràpia convencional com a únic tractament, 
obté resultats significatius a curt i llarg termini a favor 
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de la toxina botulínica combinada amb la teràpia con-
vencional. Pel que s’observa que hi ha una major efi-
càcia en el tractament que inclou la injecció de toxina 
respecte a la teràpia aïllada per reduir l’espasticitat (9). 
Aquesta conclusió també queda recolzada per Jianju L 
et al., en un assaig en el qual s’investiga la diferència 
entre l’aplicació de la toxina, amb i sense rehabilitació 
(10). Bandholm T et al. demostren, en el seu estudi, la 
reducció significativa de l’espasticitat en els flexors 
plantars, independentment del tipus de rehabilita-
ció (amb o sense resistència progressiva) que se’ls ha 
aplicat als pacients després de la injecció de la toxina 
(11). Tanmateix, Williams SA et al. demostren una re-
ducció significativa de l’espasticitat amb la combinació 
de l’entrenament de força i toxina botulínica (12). Un cop 
evidenciada l’efectivitat de la toxina en la reducció de 
l’espasticitat s’ha pogut observar, gràcies a Van Cam-
penhout A et al., que s’aconsegueix uns majors efectes 
reductors en l’activitat electrofisiològica patològica si la 
neurotoxina és injectada a nivell de les plaques motores 
terminals que si aquesta s’injecta a nivell proximal (13). 
De totes maneres, en l’estudi Ferrari A et al. no es van 
obtenir diferències significatives al comparar un trac-
tament de fisioteràpia i ajudes tècniques combinat amb 
toxina botulínica respecte al mateix programa combinat 
amb l’aplicació de sèrum salí. Es pot afirmar doncs, al 
no haver-hi diferències entre ambdues teràpies, que les 
dues actuen efectivament sobre l’espasticitat (14).

La rehabilitació física ha demostrat significativament 
la seva efectivitat en la disminució de l’espasticitat. Di-
versos assaigs han investigat en aquest camp, Band-
holm T et al. han comprovat l’eficàcia d’aquesta teràpia 
combinant-la amb i sense entrenament de resistència 
progressiva, afirmant finalment que l’espasticitat dels 
flexors plantars es pot reduir d’ambdues maneres (11). 

Alhora la rehabilitació física també s’estudia combina-
da amb altres teràpies físiques que impliquen la vibra-
ció i l’electroteràpia. D’acord amb Ibrahim M.M. et al. 
l’espasticitat es pot reduir amb un programa de vibra-
ció de tot el cos (WBV) combinat amb exercicis de fisio-
teràpia (15), també dona suport a aquest estudi Cheng 
KHY et al. que suggereixen que la intervenció de WBV 
normalitza el to muscular (16). Respecte l’evidència 
trobada en electroteràpia, s’ha observat que la terà-
pia per mitjà d’ones de xoc extracorpòries i la vibració 
d’ones de so combinada amb un programa de fisioterà-
pia convencional poden millorar l’espasticitat (17,18). 
També s’ha suggerit que un programa de fisioteràpia, 
teràpia ocupacional i ortesi redueix l’espasticitat, però 
aquests resultats es tornen significatius quan aquesta 
intervenció va acompanyada d’electrostimulació neu-
romuscular (19).

En els estudis de Johnston T.E. et al. i Chrysagis N. et al. 
s’investiguen els efectes d’un programa de rehabilitació 
on s’inclouen exercicis de cinta de marxa. Cap dels dos 
articles mostra millores significatives de l’espasticitat, 
però suggereixen una disminució d’aquesta, raó per la 

qual seria convenient dur a terme futures investiga-
cions sobre aquesta teràpia (20,21).

En tota la recerca realitzada no s’ha trobat cap estudi 
que plantegi el tractament de l’espasticitat únicament 
amb ajudes tècniques, sempre han aparegut de manera 
complementària a altres tècniques.

En els diversos estudis que investiguen l’ús simultani de 
la toxina botulínica i la fisioteràpia prevalen els resul-
tats a favor de la teràpia conjunta dels dos tractaments. 
Aquesta afirmació es veu recolzada en els estudis Wi-
lliams S.A. et al., Liu J.J. et al. i Jianju L. et al. en els 
quals utilitzen, respectivament, entrenament de força, 
tècniques convencionals de fisioteràpia i augment del 
temps de rehabilitació, com a intervenció posterior a la 
toxina botulínica (9,10,12).

Segons l’estudi de Turgut Yildizgören M. et al. mit-
jançant exercicis de fisioteràpia, teràpia ocupacional i 
ortesi es redueix l’espasticitat, millora que s’accentua 
quan es combina amb electrostimulació neuromus-
cular (19). Aquests són uns resultats similars als que 
s’obtenen en l’estudi de Ferrari A. et al., que refereix 
que no hi ha diferència significativa entre l’aplicació o 
no de la toxina botulínica combinada en un programa 
de fisioteràpia i ortesi (14).

CONCLUSIONS

La bibliografia consultada de l’evidència científica dis-
ponible fins al moment afirma l’efectivitat de la toxina 
botulínica tipus A i de la fisioteràpia com a tècniques 
individuals de tractament. En els resultats d’aquesta 
recerca, les ajudes tècniques només han estat utilitza-
des com a teràpia complementària, pel que no es pot 
evidenciar la seva eficàcia com a teràpia única de trac-
tament per a l’espasticitat.

Demostrada l’efectivitat d’ambdues tècniques per se-
parat, s’ha procedit a estudiar el seu ús combinat i s’ha 
evidenciat que la seva aplicació combinada permet 
obtenir una major reducció de l’espasticitat, que quan 
s’empren de forma aïllada.

Tanmateix, a l’investigar l’aplicació de les tres teràpies 
en conjunt, no es pot afirmar quin és el millor tracta-
ment per a l’espasticitat. Amb la revisió de l’evidència 
actual s’hauria de poder concloure que un tractament 
combinat de toxina botulínica, fisioteràpia i ajudes tèc-
niques és el més efectiu, però aquesta afirmació no és 
possible a causa de què l’estudi de Ferrari A. et al. (14) 
no obté diferències significatives al comparar aquesta 
intervenció amb fisioteràpia i ajudes tècniques.

Aquesta controvèrsia ens porta a recomanar futu-
res investigacions de millor qualitat metodològica en 
aquesta línia. Per aquest motiu és important dur a ter-
me estudis amb els següents suggeriments: aconse-
guir un major nombre de mostra, augmentar el temps 
de seguiment, tenir com a únic objectiu l’estudi de 
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l’espasticitat, individualitzar el tractament a cada pa-
cient, minimitzar els biaixos, així com realitzar una cor-
recta aleatorització i cegament. 

La principal limitació d’aquesta revisió ha estat el baix 
número d’assaigs clínics aleatoritzats que tinguin com 
a objectiu reduir l’espasticitat en PC. Altres limitacions 
d’aquesta investigació han estat les recomanacions do-
nades per a futurs estudis, a més a més, s’haurien de 
definir amb exactitud les tècniques realitzades en els 
assaigs per tal de poder-los reproduir.
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Congrés Internacional de Fisioteràpia del CFC 
(FTP18)
Data i lloc: 4 i 5 de maig de 2018, Barcelona 

Informació: www.ftp18.cat

Conferència Internacional de Terpàpia  
Aquàtica Basada en l’Evidència (ICEBAT)
Data i lloc: Del 14 al 16 d’abril de 2018,  
Las Vegas 

Informació: www.icebat.us

Congrés Internacional de Fisioteràpia en 
Psiquiatria i Salut Mental I
Data i lloc: Del 10 al 12 d’abril de 2018,  
Reykjavík 

Informació: https://icelandtravel.artegis.com/
event/ICPPMH-Conference2018

WCPT Congress 2019
Data i lloc: Del 10 al 13 de maig de 2019, 
Ginebra 

Informació: www.wcpt.org/news/2019-congress-
venue-Dec15

Congrés Mundial d’Osteoporosi, Osteoartritis i 
Malalties Musculoesquelètiques
Data i lloc: Del 19 al 22 d’abril de 2018, Cracòvia 

Informació: www.wco-iof-esceo.org

5è Congrés Europeu de la Regió Europea de la 
WCPT (ER-WCPT)
Data i lloc: Del 26 al 28 d’abril de 2018, Dublín 

Informació: www.wcpt.org/europe
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