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LA INVERSIÓ EN RECERCA ÉS  
L’ÚNIC CAMÍ PER FER AVANÇAR  

LA PROFESSIÓ

Ramon Aiguadé
Degà i responsable de la Revista Científica

EDITORIAL

Ja tenim aquí un nou número de la revista científica. Ha 
costat i ha estat un camí difícil, però arriba just abans 
de l'estiu perquè en pugueu gaudir durant aquests ca-
lorosos dies.

Més que mai la recerca científica esdevé prioritària ate-
ses les circumstàncies actuals. La Covid-19 ens ha de-
mostrat, encara més, la necessitat d'invertir en recerca 
com a únic camí per fer avançar la professió. 

La revista científica del Col·legi és un valor de present i 
futur, una aposta ferma de què el camí ha de ser l'evi-
dència, i el fet de què la nostra professió cada cop tin-
gui més fisioterapeutes doctores i doctors de ben segur 
contribuirà a fer aquest camí més ràpid i més planer. 

El camí de ben segur serà llarg i cal reconèixer que ens 
falta molt per assolir l'objectiu d'una pràctica basada 
en l'evidència, però també cal ser molt conscients d'on 
venim i de quin ha estat el camí realitzat. Crec que po-
dem estar satisfets de l'evolució que ha tingut la nostra 
professió i del futur que ens espera. La revista científi-
ca hi contribueix de forma humil, però ferma i decidida, 

com una eina més del propi Col·legi per fer aquest pas 
cap endavant tan necessari ara i en el futur.

Com sempre, ens falten aportacions originals. Us con-
videm a participar d'aquesta revista de forma viva, sug-
gerint-nos articles per traduir, aportant-nos abstracts... 
En la mesura que hi participem, la revista guanyarà va-
lor i serà una eina útil i reconeguda. Participa-hi!

Deixeu-me acabar aquestes línies amb un sentit agraï-
ment al Dr. Jordi Esquirol que ha supervisat el contingut 
de la revista i ha facilitat de forma important que aquest 
número vegi la llum.

I com no pot ser d'una altra manera, també amb un 
sentit reconeixement a totes i tots els que heu estat a 
primera línia d'atac de la Covid. La feina immensa que 
heu realitzat ha contribuït enormement a la visualitza-
ció de la nostra professió. Moltes gràcies.

I a totes i tots, molt bon estiu i molta salut per a vosal-
tres i els éssers als que estimeu.
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ARTICLE ORIGINAL

L’AFECTACIÓ VISUAL I L’EQUILIBRI EN UN ICTUS: UN ESTUDI OBSERVACIONAL

Carina Salgueiro
Clínica de Neurorehabilitació, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, Espanya

https://orcid.org/0000-0002-2913-9618

RESUM

Antecedents i objectiu: L’ictus causa alteracions en 
l’equilibri postural. Aquestes alteracions depenents 
dels sistemes vestibular, propioceptiu i visual augmen-
ten el risc de caigudes i limiten la participació dels indi-
vidus en les activitats diàries. L’objectiu d’aquest estudi 
és confirmar si les afectacions visuals i oculomotores 
influeixen en l’equilibri de pacients hemiplègics crònics.

Intervenció: Es va fer un estudi observacional on es van 
recollir dades de 12 participants (ictus>1 any) relatives 
al sistema visual i l’equilibri postural avaluat amb l’Es-
cala d’Equilibri de Berg, el test Timed Up and Go (TUG) 
i es va monitoritzar el centre de pressió amb la Wii Ba-
lance BoardTM.

Resultats: Els participants amb un camp visual menor 
presentaven resultats més baixos al test TUG i a l’Es-
cala d’Equilibri de Berg (rho -0,644 i 0,756, respectiva-
ment). Pel que fa al monitoreig del centre de pressió, 

PARAULES CLAU: Rehabilitació neurològica. Modalitats de fisioteràpia. 
Ictus. Equilibri postural. Trastorn de la visió.

vam verificar una major correlació en relació a les oscil-
lacions medial laterals. Els subjectes sense cap disfun-
ció oculomotora van presentar millors resultats però 
sense significació estadística.

Discussió: Les disfuncions oculomotores i un camp 
visual reduït sembla que influeixen negativament en 
l’equilibri postural de les persones amb ictus. No obs-
tant, calen més estudis amb mostres més grans i una 
avaluació rigorosa.

AGRAÏMENTS

Voldríem donar les gràcies el servei de rehabilitació per 
la seva implicació en aquest treball.
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INTRODUCCIÓ

L’ictus és una de les principals causes de discapacitat 
permanent en la població adulta (1,2). Els trastorns mo-
tors, sensorials i cognitius resulten en una alteració de 
la funcionalitat, la marxa i el control postural dels indi-
vidus afectats. Aquestes seqüeles són responsables de 
l’augment del risc de caigudes en aquestes persones. 
S’estima que entre el 14% i el 65% de persones que han 
tingut un ictus hauran de ser hospitalitzades com a con-
seqüència d’una caiguda i que entre el 37% i el 73% pa-
teixen una caiguda en els primers 6 mesos a casa (3,4).

El control postural es defineix com la interacció com-
plexa entre la percepció de l’entorn, les respostes a pos-
sibles trastorns i el manteniment del centre de gravetat 
dins de la base de suport que permet que la persona as-
sumeixi i mantingui la posició desitjada. El sistema ner-
viós central es basa en informació sensorial provinent 
dels sistemes visual, vestibular i somatosensorial per 
processar i programar a nivell motor els ajustaments 
posturals apropiats (5,6).

Cada sistema sensorial dona informació amb carac-
terístiques úniques la demanda d’atenció de les quals 
depèn de la naturalesa de la tasca i la configuració de 
l’estímul. En una situació normal, el sistema visual té 
una contribució del voltant del 10%, el sistema vestibu-
lar del 20% (no hi ha massa estudis a causa de la difi-
cultat d’isolar aquest únic sistema) i el 70% restant és 
responsabilitat del sistema somatosensorial que dona 
informació referent a la posició i el moviment. Aquestes 
proporcions es veuen alterades en la població de la gent 
gran i en individus amb patologies com ara l’ictus, on 
el sistema visual predomina (7-10). La percepció visual 
depèn de dos subsistemes: el focal i l’ambiental. El sis-
tema visual focal, també conegut com visió central, s’es-
pecialitza en la percepció del moviment d’objectes i el 
seu reconeixement. El sistema visual ambiental o visió 
perifèrica és sensible al moviment de l’entorn i es creu 
que és el sistema dominant en la percepció del movi-
ment corporal i el control postural ja que proporciona 
la referència vertical i horitzontal de l’entorn (7,11,12).

S’estima que entre el 20 i el 57% de les persones que 
han patit un ictus presenten alteracions visuals com a 
conseqüència del dany cerebral. Les més comunes són 
un camp visual reduït, diplopia i disfuncions oculomo-
tores (13). Les alteracions visuals tenen conseqüènci-
es negatives en el control postural ja que incrementa 
l’oscil·lació del cos (14). L'oculomotricitat també juga 
un paper en el control motor. El canvi en el  to muscular 
i la propiocepció d’aquesta musculatura pot afectar el 
control postural i l’alineament del cos que la persona 
adopta. L’ús de prismes, estudiats a l’oculomotricitat 
i amb evidència en la síndrome de deficiència postural, 
inestabilitats i dislèxia, modifica el to muscular de la 
musculatura extraocular i aconsegueix la translació al 
to postural de la persona (12). La distinció entre tras-
torns visuals i negligència hemiespacial o altres proble-

mes freqüents de percepció en persones amb ictus pot 
ser un procés complex. La percepció de verticalitat es 
pot veure afectada, principalment en individus amb dany 
a l’hemisferi dret, responsable de l’orientació espacial. 
La percepció de l’entorn i la representació del cos es-
tan estretament relacionades amb el control postural 
(15-17). Com l’estudi de la fisiologia de l’equilibri indica 
una relació estreta entre el sistema visual i el control 
postural, l’objectiu d’aquest estudi és analitzar si les 
disfuncions visuals i/o oculomotores afecten el control 
postural de les persones amb ictus en un estadi crònic.

MATERIALS I MÈTODES

Es va fer un estudi descriptiu observacional que incloïa 
individus amb una diagnosi mèdica d’ictus usuaris del 
servei de fisioteràpia de “Clínica de Neurorehabilita-
ción” entre els mesos de gener i març de 2018. La mos-
tra d’aquest estudi es correlaciona amb la capacitat del 
centre de neurorehabilitació. Els criteris d’inclusió eren 
una diagnosi mèdica d’ictus de més d’un any d’evolució, 
edat entre els 40 i 70 anys i l’habilitat de mantenir-se 
dempeus de manera independent durant més de 30 
segons. Els criteris d’exclusió comprenien la presència 
de dèficits cognitius greus (miniprova de l’estat mental 
per sota de 12 punts) i una negligència hemiespacial i/o 
la síndrome del pacient empenyedor (pusher syndrome) 
diagnosticades per tal d’excloure la influència del com-
ponent mental en el balanceig postural. Les persones 
amb problemes vestibulars actuals o previs i patologi-
es perifèriques també han estat excloses a causa de la 
possible interferència amb els tests seleccionats per a 
aquest estudi. Cap dels participants tenia cap altra ma-
laltia diagnosticada.

Es van recollir les dades sociodemogràfiques dels par-
ticipants i les dades clíniques relacionades amb possi-
bles alteracions visuals basades en informes mèdics. 
Les mesures del camp visual transversal també es van 
fer amb un transportador visual manual. El control pos-
tural dels participants es va avaluar amb:

• L’Escala d’Equilibri de Berg (BBS): és una escala 
funcional amb 14 ítems la realització de la qual va 
dels 0 als 4 segons. La puntuació total pot variar 
de 0 a 56 punts en la qual la puntuació més alta 
representa un millor control postural (18). Sem-
pre adoptarà valors positius on els valors més alts 
representen un millor estat en comparació als re-
sultats més baixos.

• Desplaçament medial lateral i anterosuperior, ve-
locitat de desplaçament i mitjana de la posició del 
centre de pressió (CDP) medial lateral i antero-
posterior: Nintendo Wii Balance Board i l’aplicació 
de proves posturogràfiques desenvolupades pel 
LENI-European Laboratory of Immersive Neu-
rotechnologies de la Universitat Politècnica de 
València. Aquesta eina que monitoritza el centre 
de pressió del cos s’ha utilitzat anteriorment amb 
pacients amb ictus i, per tant, es garanteix la seva 
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validesa, fiabilitat i factibilitat. El valor de la màxi-
ma excursió del CDP tenint en compte l’alçada i el 
pes de cada individu s’ha mesurat en centímetres, 
sempre adoptant valors positius en què un me-
nor desplaçament del CDP representa una menor 
oscil·lació i, per tant, un millor control postural 
(19). La freqüència d’oscil·lació del CDP s’ha me-
surat en centímetres per segon, sempre adoptant 
valors positius en què un menor valor representa 
un millor control postural. La posició del CDP mit-
jana s’ha traduït a valors absoluts respecte al “0” 
per tal de facilitar-ne l’anàlisi i evitar biaixos en 
l’anàlisi dels valors mitjos. Amb això, assumim la 
pèrdua d’informació relacionada amb la laterali-
tat, un objectiu que no és a considerar en aquest 
estudi. L’aproximació a “0” es va considerar un re-
sultat favorable.

• El test Timed Up and Go (TUG): mesura el temps, en 
segons, que una persona tarda en aixecar-se d’una 
cadira, desplaçar-se 3 metres, rotar, desfer els 3 
metres i seure novament. Completar el test en 
menys temps indica un millor control postural (18).

Aquest estudi observacional sense intervenció només 
ha estat aprovat pel Departament de Recerca de les 
Escoles Universitàries Gimbernat seguint les normes 
de conducta i confidencialitat professionals i conforme 
a la Llei Orgànica de Protecció de Dades (Llei 15/1999 
del 13 de desembre). Les dades relacionades amb les 
disfuncions visuals i oculomotores es van registrar des-
prés d’avaluar el control postural per tal de reduir els 
possibles biaixos. Les dades obtingudes es van analit-
zar amb el programa d’anàlisi estadística R Project (20). 
Es va utilitzar l’estadística descriptiva per caracteritzar 
la mostra i per a la inferència estadística es van utilit-
zar tests paramètrics i no paramètrics (coeficients de 
correlació de Pearson i Spearman i el test de Mann-
Whitney-Wilcoxon). Els valors de p<0,05 es van consi-
derar estadísticament significatius amb un interval de 
confiança mitjà del 95%.

RESULTATS

Aquest estudi es va fer amb 12 persones adultes que 
patien seqüeles sensorials i motores des de feia més 
d’un any com a conseqüència d’un ictus. La informa-
ció demogràfica i alguna informació clínica es mostra 
a la Taula 1. Es van recollir les dades com ara l’alçada 
i el pes amb l’índex de massa corporal generant una 
mostra majoritàriament amb sobreprès amb el valor 
de 27,78.

Vam verificar que els participants amb menys camp 
visual van obtenir pitjors resultats a la prova TUG i en 
les mesures del BBS. Quan vam analitzar-ne la corre-
lació, vam obtenir un coeficient d’Spearman de -0,644 
i 0,756, respectivament. Malgrat que aquesta variable 
segueix una distribució normal segons el test de Shapi-
ro-Wilk, s’ha utilitzat aquest coeficient tenint en comp-
te la mida de la mostra i és el recomanat si es troben 

valors extrems. S’ha calculat el coeficient de Pearson 
obtenint els mateixos resultats amb valors respectius 
de  r=-0,507 i r=0,828.

Es va obtenir el coeficient d’Spearman de rho=-0,606 
i rho=-0,812 per a la correlació del camp visual amb la 
màxima oscil·lació anteroposterior i medial lateral del 
CDP, respectivament. Es va trobar una major correlació 
en relació a l’oscil·lació medial lateral quan es com-
para a l’oscil·lació anteroposterior en la qual el camp 
visual més petit correspon a la major oscil·lació i, per 
tant, un pitjor control postural. Per a la velocitat de 
l’oscil·lació es va calcular un coeficient d’Spearman de  
rho=-0,599. Es va trobar una correlació més baixa re-
lativa al CDP. Es va trobar el coeficient d’Spearman de 
rho=-0,4 i rho=-0,213 per a les posicions anterosuperior 
i medial lateral respectivament (Figura 1).

Taula 1
Característiques demogràfiques i clíniques dels pacients

Variables n=12

Edat (anys) 57,92 (SD±7,38)

Índex de massa corporal 27,78 (SD±3,45)

Camp visual (graus) 103,54 (SD±22,42)

Afectació motora dreta (%) 50

Gènere femení (%) 75

Afectació visual (%) 17

Disfunció oculomotora (%) 42

Figura 1
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Quan es van analitzar els resultats obtinguts al test 
TUG i l’escala BBS segons la presència o absència de 
disfuncions oculomotores, es van observar diferències 
entre grups tot i que no eren significatives. En relació al 
CDP dels participants, els valors mitjans tenien majors 
variacions entre els participants amb disfuncions ocu-
lomotores en totes les variables. El valor més obvi es 
va trobar en l’oscil·lació anteroposterior amb la diferèn-
cia de 0,75 cm/s però sense cap significació estadística 
(Taula 2).

DISCUSSIÓ

Els valors de pes i alçada del grup d’estudi, necessa-
ris per a la configuració de la plataforma utilitzada en 
aquesta recerca, indiquen que el 83% dels individus de 
la mostra tenen sobrepès. Aquests valors poden ser re-
flex d’un estil de vida sedentari, molt freqüent en per-
sones amb ictus, a causa d’una alteració de la mobilitat 
i control postural (4).

D’una banda, pel que fa al sistema visual, se sap que 
el camp de visió binocular pot arribar als 180º en con-
dicions normals, dels quals 60º corresponen a la visió 
central (12). Comparant aquests valors amb els valors 
recollits, vam verificar que el camp visual de les perso-
nes amb ictus pot reduir-se tal i com també indiquen 
Iñaki Pastor (13) i Freeman et al. (14). En persones amb 

menys camp visual, els resultat obtinguts al test TUG i 
l’escala BBS eren pitjors cosa que confirma l’existència 
d’una correlació lineal directa i indirecta, respectiva-
ment. S’observa el mateix fenomen en relació al moni-
toreig del CDP en els participants, on aquesta correlació 
és més evident en l’oscil·lació màxima medial lateral. 
Amb això, sembla que les persones amb un camp visual 
alterat tenen tendència a presentar un control postural 
menor. La correlació entre el sistema visual i el control 
postural fa possible corroborar que el control postural 
depèn de la integració sensorial visual tal i com descriu 
la neurofisiologia del control postural, principalment en 
persones amb ictus on la informació visual sembla ser 
la dominant (10).

Aquesta correlació s’ha mencionat en estudis previs, 
com ara el de Freeman et al. (14) que relacionen la re-
ducció del camp visual amb un augment del risc de cai-
gudes en la gent gran sense excloure les persones amb 
antecedents d’ictus.

Slaboda et al. (17) també van concloure que l’equili-
bri de les persones amb ictus depèn del camp visual. 
Aquests autors han utilitzat altres mesures com ara 
el nombre de caigudes o la posturografia amb mani-
pulació de la informació visual. Entre els participants 
d’aquest estudi vam verificar una alta freqüència de 
disfuncions oculomotores relacionades amb la conver-

Taula 2
Resultats dels tests clínics d’acord amb la presència o absència d’una disfunció oculomotora.

Absència de disfunció 
 oculomotora

Presència de disfunció 
oculomotora

Escala d’Equilibri de Berg 
(punts)

Min.
Màx.

Mitjana (DE*)

38
56

47,71(±6,45)

17
54

36,6(±16,56)

Timed Up and Go test 
(segons)

Min.
Màx.

Mitjana (DE*)

9,87
57,97

22,81(±16,23)

11,66
94,37

43,37(±33,21)

Oscil·lació màxima anteroposterior 
(centímetres)

Min.
Màx.

Mitjana (DE*)

1,68
3,69

2,196(±0,67)

1,68
4,37

2,49(±1,10)

Oscil·lació màxima medial lateral 
(centímetres)

Min.
Màx.

Mitjana (DE*)

1,2
2,21

1,61(±0,32)

1,1
2,99

2,03(±0,70)

Posició mitja anteroposterior 
(centímetres)

Min.
Màx.

Mitjana (DE*)

0,91
2,85

1,85(±0,71)

0,71
5,04

2,60(±1,68)

Posició mitja medial lateral 
(centímetres)

Min.
Màx.

Mitjana (DE*)

0,5
2,95

1,96(±0,96)

1,51
6,14

3,30(±1,93)

Velocitat de l’oscil·lació 
(centímetres/segon)

Min.
Màx.

Mitjana (DE*)

0,53
0,79

0,64(±0,10)

0,45
1,1

0,79(±0,26)

* Desviació estàndard
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gència ocular, específicament en el 41,67% dels indivi-
dus. A causa de la manca d’informació sobre aquestes 
habilitats abans de l’ictus, no és possible dir amb com-
pleta certesa que aquestes són conseqüència directa 
de l’ictus. En la revisió feta per Guerraz i Bronstein 
(2008) (11), els autors es refereixen a la importància 
de les aferències extraoculars per mantenir el con-
trol postural. Aquest tipus d’aferències les produeix 
la musculatura ocular i, per tant, es pot esperar que 
les persones amb disfuncions oculomotores presentin 
alteracions del control postural. Analitzant les puntu-
acions obtingudes a la BBS, el test TUG i en el monito-
ratge del CDP, podem observar que les persones amb 
disfuncions oculomotores presenten els pitjors resul-
tats tot i que sense significació estadística.

El rang d’edat establert per als participants era prou 
gran per tal de reclutar un major nombre de partici-
pants, però finalment el número total de participants va 
ser petit i, per tant, les conclusions no són significatives. 
L’efecte sostre de la BBS i la pobra precisió del mesu-
rament del camp visual s’han considerat una limitació. 
En estudis futurs, seria interessant incorporar informa-
ció sobre el desplaçament de la línia mitja del cervell, 
cosa que no s’ha tingut en compte en aquest estudi.

CONCLUSIONS

En conclusió, els resultats d’aquest estudi indiquen que 
les disfuncions oculomotores i un camp visual reduït te-
nen una influència negativa sobre el control postural de 
les persones hemiplègiques com a conseqüència d’un 
ictus en la seva fase crònica. No obstant això, calen més 
estudis amb mostres més àmplies i una avaluació rigo-
rosa del sistema sensorial visual dels participants. Això 
crea la necessitat d’incorporar professionals com ara 
neurooftalmòlegs en els equips de neurorehabilitació.

Sabem que el control postural depèn de la integració 
sensorial visual i que la informació visual sembla ser 
la dominant per al control postural en persones amb 
ictus. Amb aquest estudi podem concloure que una 
disfunció oculomotora i un camp visual reduït semblen 
influir negativament en el control postural de les perso-
nes amb un ictus crònic.
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TRADUCCIÓ D’ARTICLE

RESUM

Antecedents: Aquesta revisió sistemàtica avalua l’ús 
de la teràpia manual per al tractament de patologies 
clíniques en la població pediàtrica, examina la qualitat 
metodològica dels estudis inclosos i sintetitza els re-
sultats en base a cada patologia. També es van avaluar 
els efectes adversos en cada un dels estudis i es van 
comparar les conclusions a les quals vam arribar amb 
les de l’informe UK Update.

mètodes: Es van analitzar sis bases de dades seguint els 
següents criteris d’inclusió: nens menors de 18 anys; 
tractament amb teràpia manual; qualsevol tipus de pro-
fessió sanitària; publicat entre 2001 i el 31 de març de 
2018 i en anglès. Els casos clínics es van excloure de 
l’estudi. Es van analitzar les referències de sis revisions 
sistemàtiques rellevants per identificar qualsevol arti-
cle que pogués faltar. Els estudis que complien amb els 
criteris d’inclusió es van analitzar per dos autors per 
tal de: (i) determinar-ne la idoneïtat i ser inclosos a la 
revisió, (ii) extreure’n dades i (iii) avaluar-ne la qualitat.

Resultats: Dels 3.563 articles inicialment identificats, 
es van filtrar 165 articles complets i d’aquests, 50 com-
plien els requisits d’inclusió. Vint-i-sis articles estaven 
inclosos en revisions anteriors i se’n van identificar 24 
de nous. Es va considerar que 18 estudis eren d’alta 
qualitat. Les patologies avaluades eren: trastorn per 
dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH), autisme, asma, 
paràlisi cerebral, peu equinovar, restrenyiment, asime-
tria cranial, síndrome cuboide, mal de cap, còlic infantil, 
dolor lumbar, apnea obstructiva, otitis mitjana, disfunci-
ons miccionals pediàtriques, enuresi nocturna pediàtri-
ca, asimetria postural, infants prematurs, subluxacions 
del cap del radi, lactància subòptima, escoliosi, disfun-

cions temporomandibulars, torticoli i disfunció cervical 
superior. Les patologies musculoesquelètiques, inclo-
ent el dolor lumbar i el mal de cap, es van avaluar en 
7 estudis. En vint estudis es van presentar efectes ad-
versos, que eren transitoris i d’un nivell de gravetat de 
lleu a moderat.

Conclusions: Cinquanta estudis van analitzar els efec-
tes clínics de les teràpies manuals en un ampli ventall 
de patologies pediàtriques. Es va trobar una valoració 
general de moderada a positiva per 3 patologies: dolor 
lumbar, subluxació del cap del radi i infants prematurs. 
Resultats inconclusius o no favorables es van trobar 
en 2 patologies: l’escoliosi (TOM) i torticoli (TM). Les 
valoracions generals de la resta de patologies eren o 
favorables de manera poc conclusiva o gens clares. Els 
efectes adversos rarament es descrivien. Calen més 
estudis clínics sòlids en aquest camp de la salut.

Número de registre de l’estudi: Número de registre 
PROSPERA: CRD42018091835

© The Author(s). 2019 Open Access. Aquest article es 
distribueix sota les condicions de Creative Commons 
Attribution 4.0 International License (http://creative-
commons.org/licenses/by/4.0/), que en permet un ús, 
distribució i reproducció sense restriccions en qualsevol 
mitjà, sempre que se citi de manera apropiada l’autor(s) 
original i la font, es faciliti l’enllaç de la llicència de Cre-
ative Commons i s’indiqui si s’han fet canvis. L’acord 
Creative Commons Public Domain Dedication (http://
creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/) s’aplica 
a les dades que surten en aquest article, a menys que 
s’indiqui el contrari.

PARAULES CLAU: Pediatria. Teràpia manual. Quiropràctica. 
 Osteopatia. Revisió sistemàtica.
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ANTECEDENTS

Els pares consulten els especialistes en medicina com-
plementària i alternativa (MCA) en relació a una gran 
varietat de patologies pediàtriques (1,2). A banda de 
medicaments i suplements botànics, alguns busquen 
la teràpia manual incloent les teràpies de teixits tous, 
les mobilitzacions i les manipulacions d’alta velocitat i 
baixa amplitud dirigides a l’esquena i les articulacions 
perifèriques. El Departament de Salut i Serveis Humans 
dels Estats Units fa una enquesta poblacional i cada cinc 
anys crea els informes de l’Enquesta Nacional d’Entre-
vistes de Salut (NHIS en les seves sigles en anglès) so-
bre l’ús de les MCA en nens d’edats compreses entre els 
4 i els 17 anys amb resultats publicats el 2007 i 2012. En 
general, aproximadament el 12% dels nens havia utilit-
zat alguna modalitat d’MCA l’any anterior (1,2).

La teràpia manual és una teràpia d’MCA regulada per 
ser utilitzada per molts professionals (per exemple, 
osteòpates, doctors de medicina convencional i fisio-
terapeutes) però els quiropràctics són la professió que 
probablement més sovint utilitzen la teràpia manual de 
manera regular (3). Segons una anàlisi laboral recent 
de la professió quiropràctica, un 17,1% dels seus pa-
cients tenen 17 anys o menys; aquest percentatge puja 
fins al 38,7% en els cas de quiropràctics especialitzats 
en pediatria (3,4). Ndetan et al. van fer una subanàlisi 
de les dades de l’NHIS del 2007 sobre l’ús de les mani-
pulacions osteopàtiques i/o quiropràctiques i van trobar 
que el 3,3% dels nens americans havien rebut aquest 
tipus de manipulacions l’any anterior (5). Majoritària-
ment nens entre 12 i 18 anys amb tractament de dolor 
d’esquena o coll.

Els dubtes sobre la teràpia manual, més específica-
ment sobre les manipulacions (6), han dut a complica-
cions que s’han identificat en la literatura. No obstant, 
no s’ha dut a terme cap monitoratge poblacional pros-
pectiu sobre el tema (7). Els efectes greus són inusu-
als però poden estar relacionats amb extensions d’alta 
velocitat i manipulacions vertebrals rotacionals (8). Els 
efectes greus identificats en la majoria d’estudis retros-
pectius normalment es donaven en pacients que tenien 
una patologia prèvia, fet que recalca la necessitat d’una 
història clínica i una exploració física exhaustives per tal 
d’identificar aquests problemes abans de l’aplicació de 
la teràpia manual al nen (7-9).

Anteriorment s’havien fet sis revisions sistemàtiques 
per avaluar l’ús de la teràpia manual en el tractament 
de problemes pediàtrics (9-14). Aquestes revisions vari-
aven en les definicions de teràpia manual, des de l’am-
plitud variable d’alta velocitat a la teràpia manipulativa 
específica per a cada professió. No obstant això, totes 
les revisions van concloure que això mostra l’escassa 
d’evidència sobre l’efectivitat de la teràpia manual per 
al tractament de patologies que afecten la població pe-
diàtrica, especialment els problemes musculoesquelè-
tics. L’objectiu d’aquesta revisió sistemàtica és avaluar 

l’ús de la teràpia manual per a les patologies clíniques 
en la població pediàtrica, examinar la qualitat metodo-
lògica dels estudis inclosos i sintetitzar els resultats 
basant-nos en les patologies de salut tractades. També 
volem avaluar la presentació i la incidència dels efectes 
adversos en els estudis inclosos. A més, en comparem 
les conclusions amb les del manuscrit de la UK Update 
de Clar et al. (10).

MÈTODES

Aquest estudi es va registrar a PROSPERA – El Centre 
de Revisions i Disseminació de la Universitat de York, 
York, Regne Unit, el 28 de març de 2018. Els detalls del 
protocol d’aquesta revisió sistemàtica es van registrar 
a PROSPERO i es poden veure a https://www.crd.york.
ac.uk/prospero/display_record.php?RecordID=91835

Estratègies de cerca

Tres bibliotecaris independents en tres centres educa-
tius diferents van fer una cerca exhaustiva de la litera-
tura. Les bases de dades que es mostren a la Taula 1 es 
van analitzar buscant manuscrits en anglès publicats 
entre 2001 i el 31 de març de 2018. Es va fer l’extracció 
de dades i l’anàlisi de les referències d’articles relle-
vants en les sis revisions sistemàtiques publicades an-
teriorment. No es van incloure termes de condició per 
tal de fer la cerca el més àmplia possible. La llista de 
termes de cerca i paraules clau utilitzades estan inclo-
ses a la Taula 1.

Criteris d’elegibilitat

Els estudis candidats a ser inclosos a la revisió eren els 
que tenien els textos complets (no abstracts) d’estudis 
controlats aleatoritzats (ECA). No es van incloure els 
estudis de viabilitat sense mesures de resultat. Per als 
estudis observacionals es va utilitzar el mètode d’Avalu-
ació del Risc de Biaix i Confusió en Estudis Observacionals 
d’Intervencions o Exposicions de l’Agència de Qualitat i 
Recerca en Salut (AHRQ en les seves sigles en anglès) 
per tal de determinar el tipus d’estudi excloent-ne els 
estudis no comparatius (casos clínics o estudis d’una 
sèrie de casos sense mesures pre i post) i els de preva-
lença (15). Altres criteris d’elegibilitat eren que l’estudi 
havia d’incloure nens menors de 18 anys que es tractes-
sin amb teràpia manual (definicions i abreviacions a la 
Taula 2) de qualsevol tipus aplicada per un professional 
sanitari per tractar qualsevol mena de patologia.

Selecció d’estudis, extracció de dades i avaluació 
dels resum

Dos revisors independents van avaluar els estudis iden-
tificats en les cerques com a possibles candidats per ser 
inclosos a l’estudi. Van aplicar els criteris d’inclusió/ex-
clusió mirant primer els abstracts i després els textos 
complets d’aquells estudis que aparentment complien 
els criteris d’inclusió. Qualsevol mena de discrepància 
sobre si un estudi s’havia d’incloure o no, la resolia un 

https://www.crd.york.ac.uk/prospero/display_record.php?RecordID=91835
https://www.crd.york.ac.uk/prospero/display_record.php?RecordID=91835
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Taula 1
Bases de dades utilitzades: PubMed, Cochrane Library, Medline complete, CINAHL complete, ScienceDirect, McCoy Press, Index to Chiropractic 
Literature i National Guideline Clearinghouse.

Chiropractic AND pediatric*

Chiropractic AND child*

Chiropractic AND adolescent*

Manipulation, chiropractic (MeSH heading) AND (pediatric*, child*, adolescent*)

Manipulation, orthopedic (MeSH heading) AND (pediatric*, child*, adolescent*)

Manipulation, osteopathic (MeSH heading) AND (pediatric*, child*, adolescent*)

Osteopath* AND (pediatric*, child*, adolescent*)

Orthopedic manipulation AND (pediatric*, child*, adolescent*)

Orthoped* AND (pediatric*, child*, adolescent*)

Pediatric manual therapy AND (pediatric*, child*, adolescent*)

Ped MT AND (pediatric*, child*, adolescent*)

Spinal manipulative therapy AND (pediatric*, child*, adolescent*)

SMT AND (pediatric*, child*, adolescent*)

Taula 2
Abreviacions i definicions utilitzades en aquest estudi.

TMV (Teràpia manipulativa 
vertebral)

Procediment que implica un moviment d’impuls sec (thrust)  d’alta velocitat i baixa amplitud 
(AVBA) més enllà del rang de moviment passiu dins de l’espai parafisiològic però conservant 
els límits de la integritat anatòmica (71)p10, (72)p142-143, (73). És una maniobra motora bimanual 
que comporta diversos nivells de coordinació de les extremitats i control postural combinats 
amb una transferència de pes que es caracteritza per un thrust d’AVBA que normalment provo-
ca una cavitació articular (74). La TMV és altament adaptativa i dependent del context, cosa que 
implica que la quantitat de força utilitzada ha de tenir en compte qualsevol patologia clínica re-
llevant així com qualsevol diferència antropomòrfica entre el terapeuta i el pacient (73). L’apli-
cació segura de la TMV requereix que es considerin aspectes com la precàrrega, la velocitat de 
la producció de força, l’amplitud màxima de la força executada, la duració del thrust donat, la 
posició del terapeuta, la posició del pacient i la línia del moviment (direcció del thrust) (71,74).

Mobilització Procediment d’oscil·lació de baixa velocitat i baixa amplitud (BVBA) dins dels rangs de movi-
ment actius i passius (71)p18, (72)p142.

TOM (Teràpia osteopàtica 
manipulativa)

Implica la manipulació física de diversos teixits i parts del cos, inclou el massatge i l’estirament 
dels teixits tous, la tècnica strain-counterstrain, les articulacions, els  thrusts d’alta velocitat, 
mobilitzacions suaus de baixa amplitud i tècniques neuromusculars (49)p1-2. En alguns casos, 
la TOM es classifica com a mobilització (71)p18.

TCS (Teràpia craniosacral) És un conjunt de procediments manuals dirigits a les sutures del crani dissenyat per millo-
rar el funcionament de les membranes, teixits, fluids i ossos circumdants o associats amb el 
cervell i la medul·la espinal. Es proposa que la pressió de força mínima pot afectar la vitalitat 
de l’impuls rítmic cranial creat per la circulació del fluid cerebroespinal quan es mou des dels 
ventricles del crani al sacre dins de la medul·la espinal (71)p123-136.

TQM (Teràpia quiropràctica 
manipulativa)

Sinònim de TMV però aplicada per un quiropràctic.

MOV (Manipulació osteopà-
tica visceral)

Teràpia manual dirigida a diversos òrgans del cos per ajudar les funcions del múscul llis, influir 
en la biomecànica somàtica i dels fluids corporals (49)p251-252.

Manipulació assistida amb 
equipament

L’ús de diferents tipus d’instruments de mà utilitzats per aplicar força de tipus manipulativa.

TM (Teràpia manual) Qualsevol dels anteriors.
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tercer avaluador independent. L’extracció de dades la 
va fer un revisor independent utilitzant un formulari 
d’extracció de dades dissenyat a priori amb un segon 
revisor que en validava els resultats.

Es va fer un resum dels resultats per a cada estudi en 
base a aquests resultats com “millora” (la teràpia ma-
nual sembla ser efectiva en el grup on es va fer la inter-
venció), “cap millora” (la teràpia manual no sembla ser 
efectiva en el grup on es va fer la intervenció), o “sense 
diferència” (els resultats semblen ser els mateixos tant 
en el grup on es va fer la intervenció com en el grup 
control o placebo).

Avaluació de la qualitat - estudis individuals

El procés d’avaluació de la qualitat el va fer un revisor 
independent i el va validar un segon revisor assignat 
a l’atzar. Qualsevol desacord en relació als criteris es 
debatien amb un tercer revisor. Es van utilitzar dues 
eines d’avaluació diferents per valorar la qualitat dels 
ECA i dels estudis observacionals inclosos en aquesta 
revisió. L’eina de risc de biaix Cochrane, que inclou 7 
dominis, es va utilitzar per avaluar el risc de biaix dels 
ECA (16). Els dominis eren els següents:

• generació de seqüències adequada,
• ocultació de l’assignació,
• cegament del pacient,
• cegament de l’assessor,
• tractament de dades incompletes,
• comunicació de resultats selectiva i
• altres fonts de biaix.

L’eina utilitzada per avaluar els estudis observacionals 
era la mateixa que es va utilitzar per avaluar-ne el dis-
seny (15). Aquesta eina de l’AHRQ inclou 9 dominis:

• variàncies dels criteris d’inclusió/exclusió entre 
grups (només estudis de cohort),

• estratègies de reclutament per grups (només es-
tudis de cohort),

• cegament de l’assessor de resultats a la interven-
ció,

• ús d’eines de resultat vàlides i fiables,
• durada de les variàncies de seguiment entre els 

grups d’estudi,
• manca de resultats primaris importants,
• manca d’efectes adversos o nocius, i
• relació de possibles variables de confusió.

Vam ometre les següents qüestions de l’avaluació de 
l’AHRQ per les següents raons. Les preguntes 4 (L’estudi 
no aconsegueix explicar variacions importants en l’execu-
ció de l’estudi a partir del protocol establert?) i 12 (Hi ha al-
gun intent d’equilibrar l’assignació entre els grups o de fer 
els grups comparables (per exemple, mitjançant l’estrati-
ficació, la correspondència, o les puntuacions de propen-
sió)?) ja no eren rellevants en la literatura analitzada. 
La pregunta 8 (En casos d’altes taxes d’abandonament del 
seguiment (o de pèrdua diferencial en el seguiment), es 

va avaluar l’impacte (per exemple, mitjançant una anàli-
si de sensibilitat o altres mètodes d’ajustament)?) ja que 
els estudis inclosos en la revisió no tenien aquest ni-
vell d’anàlisi estadística. I la qüestió 11 (Els resultats són 
creïbles tenint en compte les limitacions de l’estudi?) ja 
que vam considerar que aquesta pregunta era massa 
subjectiva (15,17).

La puntuació de la qualitat general de l’estudi es va de-
terminar de baixa qualitat si la puntuació anava del 0 
al 33,3%, de qualitat mitjana si anava entre el 33,4 i el 
66,6% i de qualitat alta si la puntuació estava per sobre 
del 66,6%.

Avaluació de la qualitat – condicions generals

Vam utilitzar els mateixos criteris per resumir la força 
de l’evidència general dels estudis per patologies per 
tal de ser consistents amb l’informe UK Update de Clar 
et al. (10), els quals van utilitzar una versió adaptada de 
les US Preventive Services Task Force (grup d’experts en 
assistència primària i prevenció de malalties). Aquest 
informe, juntament amb els de Clar et al., resumia la 
força/qualitat general de l’evidència com a “positiva/
negativa d’alta qualitat”, “positiva/negativa de qualitat 
mitjana” o “evidència favorable/desfavorable/poc clara 
inconclusiva” (10). El sistema de gradació de l’evidèn-
cia general permet agrupar l’evidència en tres catego-
ries basades en la seva força: evidència d’alta qualitat, 
evidència de qualitat moderada o evidència inconclusi-
va. Les definicions d’aquestes tres categories es des-
criuen seguidament:

Evidència d’alta qualitat

L’evidència ve d’almenys dos ECA i es considera d’alta 
qualitat pel seu baix risc de biaix. Com a resultat, les 
conclusions poc probablement es vegin afectades per 
estudis futurs.

Evidència de qualitat moderada

L’evidència ve d’almenys 1 ECA d’alta qualitat (amb su-
ficient validesa estadística) o d’almenys 2 ECA de quali-
tat més alta (amb algunes inconsistències) o d’almenys 
2 ECA de qualitat més baixa consistents.

Evidència de baixa qualitat (inconclusiva)

L’evidència disponible és insuficient per determinar-ne 
l’efectivitat. Si tots els articles mostraven una millora, 
es classificaven com a “favorables”. Si cap dels articles 
mostrava una millora, es classificaven com a “desfavo-
rables”. Si tots els articles mostraven una barreja de 
millora, manca de millora o cap diferència, es classifi-
caven com a “poc clars”. Cal tenir en compte que els es-
tudis observacionals no es poden valorar per sobre de 
“inconclusius (poc clars)” perquè no estan dissenyats 
per demostrar cap efectivitat.
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RESULTATS

Resultats de la cerca

Tal i com es mostra a la Fig. 1, les cerques de les ba-
ses de dades inicials van donar un total de 3.563 regis-
tres (2.440 després de treure’n les duplicacions), dels 
quals 166 articles sencers es van analitzar en detall. 
D’aquests, 116 es van excloure. Dels 50 articles inclo-
sos, 32 eren ECA i 18 eren estudis observacionals. La 
Taula 3 resumeix els estudis juntament amb els detalls, 
les mides de les mostres, la qualitat, els resultats de 
l’estudi i un resum general. Aquesta taula també com-
para el resum general de la UK Update de l’estudi de 
Clar et al. (10). Seguidament aquests estudis es van 
resumir d’acord al tipus de disseny d’estudi (ECA i ob-
servacional) a les Taules 4 i 5, respectivament, amb els 
criteris d’avaluació de qualitat individual.

En general, vam trobar 233 estudis que van utilitzar les 
TOM (7 dels quals van utilitzar específicament teràpi-
es cranials i 1, MOV); 17 estudis van utilitzar TQM/TMV 
(incloent-ne un que utilitzava la tècnica de Toftness, un 
que utilitzava una tècnica cervical superior, un que uti-
litzava un aparell de neuroimpuls i un altre, una teràpia 
cranial amb TQM), 10 estudis van utilitzar mobilitzaci-
ons (1 que també utilitzava TCS).

Patologies clíniques pediàtriques

1. Patologies gastrointestinals/urinàries

La Taula 6 conté un resum dels 10 estudis que van 
analitzar els efectes clínics de la teràpia manual per 
patologies categoritzades com a “patologies gastroin-

testinals/urinàries”. Un dels estudis va analitzar l’ús de 
la teràpia manual en el tractament del restrenyiment 
(18), 5 en el tractament del còlic infantil (19-23), un en 
nens amb disfuncions miccionals (24), un en el tracta-
ment de l’enuresi nocturna (25) i dos estudis que ho van 
fer en relació a la lactància subòptima (26-27).

1.1. Restrenyiment

Es va trobar un estudi que va analitzar l’ús de les TOM 
per al restrenyiment (18).

Tarsuslu et al. van dur a terme una sèrie temporal in-
terrompuda de qualitat mitjana amb un grup de compa-
ració que analitzava els efectes potencials de les TOM 
en el restrenyiment de 13 nens d’entre 2 i 16 anys amb 
paràlisi cerebral. Els nens es van assignar a un dels dos 
grups sense cap mena de descripció de com es va fer 
aquesta assignació. El primer grup va rebre només TOM 
i el segon grup va rebre TOM a més d’un tractament 
mèdic. Els dos grups van mostrar canvis significatius 
en comparació a les mesures d’inici al cap de 3 mesos. 
Les mesures d’inici incloïen la freqüència de defeca-
ció, la funció motora grossa i mesures d’independència 
funcional. El grup 1 va mostrar canvis significativament 
favorables de la freqüència de defecació i a l’escala de 
restrenyiment als 6 mesos. Els investigadors recoma-
nen que es facin més estudis. No es menciona cap efec-
te advers en aquest estudi (18).

Resum general:
Inconclusiu (poc clar) en relació a l’ús de les TOM en el 
tractament del restrenyiment.

Figura 1
Diagrama de flux de la selecció d’estudis (estil PRISMA).
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3.504 registres identificats a partir de la cerca  
en bases de dades 59 registres identificats en revisions anteriors

33.563 registres identificats

2.440 registres després d’eliminar els duplicats 2.274 registres exclosos

166 textos complets avaluats per a elegibilitat 116 textos complets exclosos
- 55 disseny d’estudi erroni
- 45 no teràpies manuals
- 12 no pediàtrics
- 3 any
- 1 no en anglès

50 estudis inclosos en la síntesi qualitativa
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Taula 3
Resum general en comparació amb l’informe UK Update.

Patologia clínica UK Update (1) resum Estudis a 
la revisió 
actual

Interven-
ció

Cites Qualitat Mida 
mos-
tral

Resultats Resum general estudi

Patologies gastrointestinals

Restrenyiment No avaluat 1 OBS TOM Tarsuslu, 2009 (18) Mitjana 13 Cap diferència Inconclusiu (poc clar)

Còlic infantil Inconclusiu/favorable 3 ECA

1 OBS

TQM Miller, 2012 (19)

Wiberg, 2010 (20)

Browning, 2008 (21)

Olafsdottir, 2001 (22)

Alta

Baixa

Alta

Alta

104

749

43

86

Millora

Cap millora

Cap diferència

Cap diferència

Inconclusiu (poc clar)

Còlic infantil Inconclusiu/favorable 1 ECA TOM/TCS Hayden, 2006 (23) Mitjana 28 Millora Inconclusiu (favorable)

Disfuncions miccionals pediàtriques Inconclusiu/favorable 1 ECA TOM Nemett, 2008 (24) Mitjana 21 Millora Inconclusiu (favorable)

Enuresi nocturna pediàtrica Inconclusiu/favorable 1 OBS TQM van Poecke, 2009 (25) Mitjana 33 Millora Inconclusiu (poc clar)

Lactància subòptima No avaluat 2 OBS TQM/TCS Miller, 2009 (26)

Vallone, 2004 (27)

Mitjana

Baixa

114

25

Millora

Millora

Inconclusiu (favorable)

Patologies musculoesquelètiques

Peu equinovar No avaluat 1 ECA TM Nilgun, 2011 (28) Baixa 29 Millora Inconclusiu (favorable)

Síndrome cuboide No avaluat 1 OBS TM Jennings, 2005 (29) Mitjana 2 Millora Inconclusiu (poc clar)

Mal de cap No avaluat per pediatria 1 OBS TOM Przekop, 2016 (30) Mitjana 83 Millora Inconclusiu (poc clar)

Mal de cap No avaluat per pediatria 1 ECA TM Borusiak, 2010 (31) Mitjana 52 Cap diferència Inconclusiu (poc clar)

Mal de cap No avaluat per pediatria 1 OBS TQM Marchand, 2009 (32) Baixa 13 Millora Inconclusiu (poc clar)

Dolor lumbar No avaluat 1 ECA

1 OBS

TQM Evans, 2018 (33)

Hayden J, 2003 (36)

Alta

Mitjana

185

54

Millora

Millora

Moderat (favorable)
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Patologia clínica UK Update (1) resum Estudis a 
la revisió 
actual

Interven-
ció

Cites Qualitat Mida 
mos-
tral

Resultats Resum general estudi

Dolor lumbar No avaluat 1 OBS

1 ECA

TM Walston, 2016 (34) Mitjana 3 Millora Inconclusiu (poc clar)

Selhorst, 2015 (35) Mitjana 35 Cap diferència

Subluxació cap del radi No avaluat 2 ECA TM Garcia-Mata, 2014 (37) Mitjana 115 Millora Moderat (favorable)

Bek, 2009 (38) Mitjana 66 Millora

Disfuncions temporomandibulars No avaluat per pediatria 1 ECA TOM Monaco, 2008 (39) Baixa 28 Millora Inconclusiu (favorable)

Patologies respiratòries

Asma No avaluat per pediatria 1 ECA TOM Guiney, 2005 (40) Mitjana 140 Millora Inconclusiu (favorable)

Asma No avaluat per pediatria 1 ECA TQM Bronfort, 2001 (41) Alta 34 Cap millora Inconclusiu (poc clar)

Apnea obstructiva No avaluat 1 ECA TOM Vandenplas, 2008 (42) Mitjana 34 Millora Inconclusiu (favorable)

Otitis mitjana Inconclusiu/poc clar 3 ECA TOM

1 OBS

Steele, 2014 (43)

Wahl, 2008 (44)

Degenhardt, 2006 (45)

Mills, 2003 (47)

Mitjana

Alta

Mitjana

Alta

34

90

8

57

Millora

Cap diferència

Millora

Millora

Inconclusiu (favorable)

Otitis mitjana No avaluat 1 OBS TQM Zhang, 2004 (46) Mitjana 22 Millora Inconclusiu (poc clar)

Necessitats especials

TDAH Inconclusiu/poc clar 1 ECA TOM Accorsi, 2014 (48) Alta 28 Millora Inconclusiu (favorable)

Autisme No avaluat

No avaluat

1 OBS

1 ECA

MOV

TQM

Bramati-Castellarian, 2016 (49)

Khorshid, 2006 (50)

Mitjana

Baixa

49

14

Millora

Millora

Inconclusiu (poc clar)

Inconclusiu (favorable)

Taula 3 (continuació)
Resum general en comparació amb l’informe UK Update.
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Patologia clínica UK Update (1) resum Estudis a 
la revisió 
actual

Interven-
ció

Cites Qualitat Mida 
mos-
tral

Resultats Resum general estudi

Paràlisi cerebral Inconclusiu/poc clar 3 ECA TOM Wyatt, 2011 (51)

Duncan, 2008 (53)

Duncan, 2004 (52)

Alta

Alta

Baixa

142

55

50

Cap millora

Millora

Millora

Inconclusiu (poc clar)

Infants prematurs Inconclusiu/poc clar 4 ECA TOM/TCS Raith, 2015 (54)

Cerretelli, 2015 (55)

Pizzolorusso, 2014 (56)

Cerretelli, 2013 (57)

Alta

Alta

Alta

Alta

30

695

110

110

Cap diferència

Millora

Millora

Millora

Inconclusiu/poc clar

per moviment general

Moderada (favorable)

durada de l’estada i costos 
hospitalaris

Patologies estructurals

Asimetria cranial No avaluat

No avaluat

1 ECA

1 OBS

TM/TCS

TOM

Cabrera-Martos, 2016 (58)

Lessard, 2011 (59)

Alta

Mitjana

46

12

Millora

Millora

Inconclusiu (favorable)

Inconclusiu (poc clar)

Asimetria postural No avaluat 1 ECA TOM/TCS Phillippi, 2006 (60) Alta 32 Millora Inconclusiu (favorable)

Escoliosi No avaluat 1 ECA TQM

3 OBS

Byun, 2016 (61)

Rowe, 2006 (62)

Morningstar, 2004 (63)

Lantz, 2001 (64)

Mitjana

Alta

Baixa

Mitjana

5

6

6

42

Millora

Cap diferència

Millora

Cap millora

Inconclusiu (poc clar)

Escoliosi No avaluat 1 ECA TOM Hasler, 2010 (65) Alta 20 Cap millora Inconclusiu (desfavorable)

Torticoli No avaluat 1 ECA TM Haugen, 2011 (66) Mitjana 32 Cap diferència Inconclusiu (desfavorable)

Disfunció cervical superior No avaluat 1 OBS TM Saedt, 2017 (67) Alta 307 Millora Inconclusiu (poc clar)

Taula 3 (continuació)
Resum general en comparació amb l’informe UK Update.
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1.2. Còlic infantil

Quatre dels cinc estudis van investigar l’ús de les TQM 
en el tractament del còlic infantil; tres d’aquests eren 
ECA de qualitat alta (19,21,22) i un era una recerca re-
trospectiva de baixa qualitat d’informes clínics (20). Un 
ECA de qualitat mitjana va analitzat l’ús de la TOM de 
teràpia cranial (23).

Un ECA d’alta qualitat encegant els pares fet per Miller 
et al. mostra resultats favorables al tractar amb TQM 
104 infants amb còlic de menys de 8 setmanes de vida. 
Aquest estudi tenia dos objectius: el primer, determinar 
l’eficàcia del tractament del còlic amb TQM i el segon, 
determinar si el biaix de les indicacions parentals con-
tribueix a l’èxit del tractament. Els infants es va alea-
toritzar en 3 grups: infant tractat-pare informat; infant 
tractat-pare no informat; i infant no tractat-pare no 
informat. Els resultats es van determinar per una dis-
minució del temps de plor, tal i com es va avaluar en 
un qüestionari parental i un diari del plor de 24 hores. 
L’estudi va trobar que hi havia una major disminució del 
temps de plor dels infants tractats amb TQM, tant amb 
el pare informat com no informat, cosa que indica que 
els pares no sembla que contribueixin als efectes de 
tractament observats a l’estudi. Es van notificar efectes 
adversos en un pacient en el grup control (sense tracta-
ment) que va relatar un increment del plor (19).

Wiberg et al. van fer un estudi observacional d’una sèrie 
temporal interrompuda de qualitat baixa sense un grup 
de comparació que analitzava 749 informes clínics d’in-
fants de 0 a 3 anys que s’ajustaven a la definició de plor 
excessiu de l’estudi. L’estudi analitzava si el resultat 
d’infants que ploren en excés tractats amb TQM s’asso-
ciava o s’associava parcialment amb l’edat en el declivi 
natural del plor amb l’edat dels nens. Els resultats es 
van determinar a partir dels comentaris dels pares en 
relació al plor dels infants com a “ha millorat”, “incert” 
o “cap recuperació”. Els autors van concloure que no hi 
havia cap connexió aparent entre l’efecte clínic del trac-
tament quiropràctic i la millora dels patrons del plor. 
La limitació de l’estudi era que es tractava d’un estudi 
pragmàtic i per tant no era un estudi estandarditzat en 
el tractament o la tècnica TQM. No es mencionava cap 
efecte advers a l’estudi (20).

Browning i Miller van fer un ECA d’alta qualitat encegant 
els pares amb 43 infants de menys de 8 setmanes de 
vida que presentaven còlic infantil. L’objectiu de l’estudi 
era comparar dos grups d’intervenció en el tractament 
del còlic infantil. Un grup d’intervenció va rebre TQM i 
l’altre, descompressió occipitosacral. Els resultats es 
van determinar a partir del canvi en la mitjana d’hores 
diàries de plor tal i com els pares registraven en un di-
ari del plor. Tot i que la mitjana d’hores de plor es va 
veure reduïda de manera estadísticament significativa 
en els dos grups d’estudi, no hi havia cap diferència es-
tadísticament significativa entre ells. Els investigadors 
van assenyalar que malgrat que els símptomes de tots 

els participants van millorar abans de l’edat normal de 
remissió dels còlics, el curs natural d’aquesta remissió 
no es podia descartar. No es feia menció de cap efecte 
advers en aquest estudi (21).

Olafsdottir et al. van fer el tercer ECA d’alta qualitat que 
pretenia avaluar l’efecte de les TQM en el còlic infantil. 
Aquest estudi va incloure 86 infants amb còlic (46 van 
rebre TQM i 40 es van assignar al grup de control) de 
3 a 9 setmanes de vida. Els resultats es van determi-
nar amb els registres fets pels pares dels infants sobre 
les hores de plor en períodes de 24 hores en un diari 
del plor. Els resultats no van mostrar cap millora esta-
dísticament significativa en els infants de cap dels dos 
grups. No es feia cap menció dels efectes adversos en 
aquest estudi (22).

Un altre ECA obert, prospectiu de qualitat mitjana que 
analitzava l’impacte de l’osteopatia cranial en el còlic 
infantil en 28 infants és el de Hayden et al. En aquest es-
tudi es va trobar una reducció del temps de plor (63%), 
una millora de la son (11%) i la necessitat d’una menor 
atenció parental. Tenint en compte els resultats favo-
rables d’aquest estudi, els investigadors recomanen 
fer un estudi de major escala. No hi havia cap menció 
d’efectes adversos en aquest estudi (23).

Resum general:
Inconclusiu (poc clar) en relació a l’ús de TQM en el tracta-
ment del còlic infantil.
Inconclusiu (favorable) en relació a l’ús de TOM/TCS en el 
tractament del còlic infantil.

1.3. Disfuncions miccionals pediàtriques

Un ECA de qualitat mitjana buscava determinar si amb 
les TOM afegides a un tractament estàndard les disfun-
cions miccionals pediàtriques milloraven en els 21 nens 
diagnosticats amb aquest problema i que van participar 
a l’estudi. Es van registrar millores en els resultats a 
curt termini més enllà de les millores observades amb 
el tractament estàndard. No es menciona cap efecte ad-
vers en aquest estudi (24).

Resum general:
Evidència inconclusiva (favorable) per a l’ús de les TOM a 
més del tractament estàndard per millorar les disfuncions 
miccionals.

1.4. Enuresi nocturna pediàtrica

En una revisió retrospectiva de registre d’abans i des-
prés de 33 pacients consecutius en un període de tres 
anys es van trobar resultats més aviat favorables amb 
l’ús de TQM, particularment amb el protocol de neu-
roimpuls. Els nens tenien entre 3 i 18 anys i tots patien 
d’enuresi nocturna. La freqüència amb la qual mulla-
ven el llit es va extreure dels registres fets als 3, 6, 9 i 
12 mesos després de començar el tractament. Segons 
els registres, 22 pacients van mostrar una resolució 
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Taula 4
Classificació de la qualitat dels estudis controlats aleatoritzats.

Autor/any Patologia 
mida mos-
tral (n)

Resum 
de 
resul-
tats

Interven-
ció

Biaix de 
selecció: ale-
atorització

Biaix de 
selecció: 
assignació

Biaix d’exe-
cució: cega-
ment dels 
investigadors 
i participants

Biaix de 
detecció: 
cegament de 
l’avaluació 
dels resultats

Biaix d’aban-
donament: 
dades de 
resultat 
incompletes

Biaix d’in-
formació: 
informació 
selectiva

Altres 
biaixos: qual-
sevol altre, 
idealment 
preespecifi-
cats

Classifi-
cació ge-
neral de 
qualitat

Gastrointestinal/Urinari

Miller J. et al., 
2012 (19)

Còlic infantil 
(n=104)

Millora TQM B blocs 
permutats 
generats per 
ordinador

B segellats en 
sobres opacs 
numerats 
seqüencial-
ment

B sobres 
mostrats al 
terapeuta 
abans del 
tractament, 
1 de 3 grups 
de pares 
sabien que 
els infants 
estaven sent 
tractats

P-PS dos de 
tres grups 
de pares 
encegats al 
tractament, 
persona 
encarregada 
de l’extracció 
de dades 
encegada al 
tractament

A per l’anàlisi 
de protocol 
feta

B tots els 
resultats 
notificats

P-PN “diag-
nosi paren-
tal”, caràcter 
selectiu del 
diari

Alta

Browning M. 
& Miller J., 
2008 (21)

Còlic infantil 
(n=43)

Cap 
dife-
rència

TQM B generat per 
ordinador

A no especi-
ficat

B cegament 
de pares 
i pacients

B observador 
independent 
encegat al 
tractament

B tot els 
resultats 
notificats

B tots els 
resultats 
notificats

A criteris 
d’inclusió es-
trictes, mida 
estudi petita, 
terapeutes 
poc experi-
mentats

Alta

Hayden C. & 
Mullinger B., 
2006 (23)

Còlic infantil 
(n=28)

Millora TOM/TCS B taula de 
números 
aleatòria 

P-PS taula 
de números 
aleatòria uti-
litzada però 
no comentada

A pacients 
i terapeutes 
no encegats

A assessors 
de resultats 
no encegats

A 2 van aban-
donar i no es 
van incloure 
en l’anàlisi

B tots els 
resultats 
notificats

P-PN mida 
estudi petita, 
manca de 
tractament 
estandardit-
zat

Mitjana
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ACTUALITZACIONS EN FISIOTERÀPIA

TERÀPIA mANUAL PER A LA PObLACIÓ PEDIÀTRICA: REVISIÓ SISTEmÀTICA

Autor/any Patologia 
mida mos-
tral (n)

Resum 
de 
resul-
tats

Interven-
ció

Biaix de 
selecció: ale-
atorització

Biaix de 
selecció: 
assignació

Biaix d’exe-
cució: cega-
ment dels 
investigadors 
i participants

Biaix de 
detecció: 
cegament de 
l’avaluació 
dels resultats

Biaix d’aban-
donament: 
dades de 
resultat 
incompletes

Biaix d’in-
formació: 
informació 
selectiva

Altres 
biaixos: qual-
sevol altre, 
idealment 
preespecifi-
cats

Classifi-
cació ge-
neral de 
qualitat

Olafsdottir E. 
Et al., 2001 
(22)

Còlic infantil 
(n=86)

Cap 
dife-
rència

TQM A “aleato-
ritzat” no 
descrit

P-PS sobres 
“segellats”

B pares i 
terapeutes 
encegats

B assessor de 
resultats no 
encegat

B intenció 
de tractar 
l’anàlisi

B tots els 
resultats 
notificats

P-PS mida 
estudi petita

Alta

Musculoesquelètic

Nemett D. et 
al., 2008 (24)

Disfuncions 
miccionals 
pediàtriques 
(n=21)

Millora TOM P-PS es 
descriu com 
a “assignat 
aleatòria-
ment” sense 
cap altra 
informació

A res indicat A res indicat A només 
l’assessor 
de resultats 
primaris 
encegat

A anàlisi per 
protocol feta

B tots els 
resultats 
previstos 
notificats, 
els resultats 
secundaris 
no es van 
avaluar 
inicialment al 
grup control 
per protocol

B L’estudi 
sembla no 
tenir cap altra 
font de biaix

Mitjana

Nilgun B. et 
al., 2011 (28)

Peu equino-
var (n=29)

Millora TM A aleatorit-
zat en base 
als despla-
çaments i 
habilitats 
físiques

A no ocultada A pares, 
pacients i 
terapeutes no 
encegats

A assessor de 
resultats no 
encegat

B tots els 
resultats 
notificats

B tots els 
resultats 
notificats

A només 
estudi pilot

Baixa

Taula 4 (continuació)
Classificació de la qualitat dels estudis controlats aleatoritzats.
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ACTUALITZACIONS EN FISIOTERÀPIA

TERÀPIA mANUAL PER A LA PObLACIÓ PEDIÀTRICA: REVISIÓ SISTEmÀTICA

Autor/any Patologia 
mida mos-
tral (n)

Resum 
de 
resul-
tats

Interven-
ció

Biaix de 
selecció: ale-
atorització

Biaix de 
selecció: 
assignació

Biaix d’exe-
cució: cega-
ment dels 
investigadors 
i participants

Biaix de 
detecció: 
cegament de 
l’avaluació 
dels resultats

Biaix d’aban-
donament: 
dades de 
resultat 
incompletes

Biaix d’in-
formació: 
informació 
selectiva

Altres 
biaixos: qual-
sevol altre, 
idealment 
preespecifi-
cats

Classifi-
cació ge-
neral de 
qualitat

Borusiak P. et 
al., 2010 (31)

Mal de cap 
cervicogènic 
(n=52)

Cap 
dife-
rència

TM B generat per 
ordinador

B sobres 
opacs idèntics 
numerats 
seqüencial-
ment

B pares, 
pacients i 
pediatres 
encegats

P-PS pla 
d’anàlisi 
preestablert 
no descrit

A anàlisi per 
protocol feta

B tots els 
resultats 
notificats

A mida 
mostral 
petita, efecte 
clínic de la 
intervenció si-
mulada, biaix 
observacional

Mitjana

Evans R. et 
al., 2018 (33)

Dolor 
lumbar sub-
agut i crònic 
(n=185)

Millora TQM B sistema 
d’assignació 
dinàmica per 
ordinador 
(minimització 
d’ordre de 
prioritat)

B segellats en 
sobres opacs 
numerats 
seqüencial-
ment

A pacients i 
terapeutes no 
encegats

B assessor 
de resultats 
encegat

B tots els 
resultats 
notificats

B tots els 
resultats 
notificats

B L’estudi 
sembla no 
tenir cap altra 
font de biaix

Alta

Selhorst M. & 
Selhorst B., 
2015 (35)

Dolor lum-
bar mecànic 
(n=35)

Cap 
dife-
rència

TM A no descrit A no descrit P-PS cega-
ment dels 
pacients i del 
terapeuta 
d’exercici, 
terapeuta 
manual no 
encegat

B tots els 
resultats 
reportats pel 
propi pacient 
encegats

A anàlisi per 
protocol feta

B tots els 
resultats 
notificats

B L’estudi 
sembla no 
tenir cap altra 
font de biaix

Mitjana

Garcia-Mata 
S. & Hidalgo-
Ovejero A., 
2014 (37)

Subluxació 
del cap del 
radi (n=115)

Millora TM A no descrit A no descrit A pares, 
pacients i 
terapeutes no 
encegats

A assessors 
de resultats 
no encegats

B tots els 
resultats 
previstos 
notificats

B tots els 
resultats 
notificats

B L’estudi 
sembla no 
tenir cap altra 
font de biaix

Mitjana

Taula 4 (continuació)
Classificació de la qualitat dels estudis controlats aleatoritzats.
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ACTUALITZACIONS EN FISIOTERÀPIA

TERÀPIA mANUAL PER A LA PObLACIÓ PEDIÀTRICA: REVISIÓ SISTEmÀTICA

Autor/any Patologia 
mida mos-
tral (n)

Resum 
de 
resul-
tats

Interven-
ció

Biaix de 
selecció: ale-
atorització

Biaix de 
selecció: 
assignació

Biaix d’exe-
cució: cega-
ment dels 
investigadors 
i participants

Biaix de 
detecció: 
cegament de 
l’avaluació 
dels resultats

Biaix d’aban-
donament: 
dades de 
resultat 
incompletes

Biaix d’in-
formació: 
informació 
selectiva

Altres 
biaixos: qual-
sevol altre, 
idealment 
preespecifi-
cats

Classifi-
cació ge-
neral de 
qualitat

Bek B. et al., 
2009 (38)

Subluxació 
del cap del 
radi (n=66)

Millora TM A no descrit A no descrit A cap cega-
ment

A assessors 
de resultats 
no encegats

B intenció 
de tractar 
l’anàlisi

B tots els 
resultats 
notificats

B L’estudi 
sembla no 
tenir cap altra 
font de biaix

Mitjana

Monaco A. et 
al., 2008 (39)

Disfuncions 
temporo-
mandibulars 
no específi-
ques (n=28)

Millora TOM A no descrit A no descrit A pacients i 
terapeutes no 
encegats

A assessor de 
resultats no 
encegat

A seguiment 
dels parti-
cipants no 
comentat

P-PN res-
posta de la 
mostra per a 
cada resultat 
no donada

P-PN mida 
estudi petita

Baixa

Respiratori

Guiney P. et 
al., 2005 (40)

Asma 
(n=140)

Millora TOM P-PS “alea-
torització ba-
sada en una 
ràtio 2:1” no 
ben descrita

A no descrit A terapeuta 
no encegat

A assessor de 
resultats no 
encegat

B tots els 
pacients re-
presentats

B tots els 
resultats 
notificats

B L’estudi 
sembla no 
tenir cap altra 
font de biaix

Mitjana

Bronfort G. et 
al., 2001 (41)

Asma (n=34) Cap 
millora

TQM B generat per 
ordinador

B segellat en 
sobres opacs

B cegament 
de pares i 
pacients

B assessor 
de resultats 
encegat

B tots els 
pacients re-
presentats

B tots els 
resultats 
notificats

B L’estudi 
sembla no 
tenir cap altra 
font de biaix

Alta

Vandenplas 
Y.D.E. et al., 
2008 (42)

Apnea 
obstructiva 
(n=34)

Millora TOM A no descrit A no descrit B pacients 
encegats

B assessors 
de resultats 
encegats

A anàlisi per 
protocol, 6 
participants 
van abando-
nar i no es 
van incloure a 
l’anàlisi

B tots els 
resultats 
notificats

P-PN mida 
estudi petita, 
desequilibri 
en les mides 
de control per 
estudiar

Mitjana

Taula 4 (continuació)
Classificació de la qualitat dels estudis controlats aleatoritzats.
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ACTUALITZACIONS EN FISIOTERÀPIA

TERÀPIA mANUAL PER A LA PObLACIÓ PEDIÀTRICA: REVISIÓ SISTEmÀTICA

Autor/any Patologia 
mida mos-
tral (n)

Resum 
de 
resul-
tats

Interven-
ció

Biaix de 
selecció: ale-
atorització

Biaix de 
selecció: 
assignació

Biaix d’exe-
cució: cega-
ment dels 
investigadors 
i participants

Biaix de 
detecció: 
cegament de 
l’avaluació 
dels resultats

Biaix d’aban-
donament: 
dades de 
resultat 
incompletes

Biaix d’in-
formació: 
informació 
selectiva

Altres 
biaixos: qual-
sevol altre, 
idealment 
preespecifi-
cats

Classifi-
cació ge-
neral de 
qualitat

Steele D. et 
al., 2014 (43)

Otitis mitja-
na (n=34)

Millora TOM B l’estudi 
va utilitzar 
Research 
randomizer

P-PS taules 
aleatoritzades 
generades 
amb una 
assignació 
numèrica 
única

A terapeutes 
no ence-
gats, pares 
encegats però 
presents al 
consultori

B assessors 
de resultats 
encegats

B tots els 
pacients re-
presentats

B tots els 
resultats 
notificats

A mida estudi 
petita, estudi 
pilot

Mitjana

Wahl R. et al., 
2008 (44)

Otitis mitja-
na (n=90)

Cap 
dife-
rència

TOM B aleatoritza-
ció en blocs 
de 8 utilitzant 
taules 
numèriques 
aleatòries

B disseny 
factorial 2x2

B paci-
ents, pares 
i terapeutes 
encegats

B assessor 
de resultats 
encegat

B tots els 
pacients re-
presentats

B tots els 
resultats 
notificats

P-PN 
distribució 
desigual dels 
factors de risc 
en el grup de 
tractament

Alta

Mills M. et al., 
2003 (47)

Otitis mit-
jana aguda 
(n=57)

Millora TOM B generat per 
ordinador

B monitorit-
zat i mostrat 
per un 
infermer(a) 
independent 
telefònica-
ment  

A pares 
i terapeuta no 
encegats

B assessor 
de resultats 
encegat

A anàlisi per 
protocol, 19 
participants 
van abando-
nar i no es 
van incloure a 
l’anàlisi

B tots els 
resultats 
notificats

B L’estudi 
sembla no 
tenir cap altra 
font de biaix

Alta

Necessitats especials

Accorsi A. et 
al., 2014 (48)

Trastorn 
per Dèficit 
d'Atenció / 
Hiperactivi-
tat (n=28)

Millora TOM B ràtio de 
bloc permu-
tat de 1:1 
utilitzant el 
programa 
estadístic R

P-PN l’assig-
nació es va 
amagar però 
no es descriu

P-PS paci-
ents, pares i 
terapeutes no 
encegats però 
sí encegats 
als resultats

B assessors 
de resultats 
encegats

B tots els 
pacients re-
presentats

P-PN efectes 
adversos 
identificats 
però no noti-
ficats

P-PN mida 
mostral no 
justificada

Alta

Taula 4 (continuació)
Classificació de la qualitat dels estudis controlats aleatoritzats.
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ACTUALITZACIONS EN FISIOTERÀPIA

TERÀPIA mANUAL PER A LA PObLACIÓ PEDIÀTRICA: REVISIÓ SISTEmÀTICA

Autor/any Patologia 
mida mos-
tral (n)

Resum 
de 
resul-
tats

Interven-
ció

Biaix de 
selecció: ale-
atorització

Biaix de 
selecció: 
assignació

Biaix d’exe-
cució: cega-
ment dels 
investigadors 
i participants

Biaix de 
detecció: 
cegament de 
l’avaluació 
dels resultats

Biaix d’aban-
donament: 
dades de 
resultat 
incompletes

Biaix d’in-
formació: 
informació 
selectiva

Altres 
biaixos: qual-
sevol altre, 
idealment 
preespecifi-
cats

Classifi-
cació ge-
neral de 
qualitat

Khorshid K.A. 
et al., 2006 
(50)

Autisme 
(n=14)

Millora TQM A no descrit A no descrit A pacients 
i terapeutes 
no encegats

A assessors 
de resultats 
no encegats

P-PN número 
d’inscrits no 
explicat

B tots els 
resultats 
notificats

P-PN mida 
mostral no 
justificada 

Alta

Wyatt K. et al., 
2011 (51)

Paràlisi 
cerebral 
(n=142)

Cap 
millora

TOM B aleatoritza-
ció telefònica 
feta per 
estadístic 
independent a 
distància

B assigna-
ció feta per 
estadístic 
independent a 
distància

A pares 
i pacients no 
encegats

B assessors 
de resultats 
encegats

B tots els 
pacients re-
presentats

B tots els 
resultats 
notificats

P-PN mida 
mostral no 
justificada

Alta

Duncan B. et 
al., 2008 (53)

Paràlisi 
cerebral 
(n=55)

Millora TOM B tècnica 
de dibuix 
utilitzant l’es-
tratificació

B cegament 
de l’ocultació

A pares, 
pacients 
i terapeutes 
no encegats

B assessor 
de resultats 
encegat

A anàlisi per 
protocol feta

B tots els 
resultats 
notificats

B L’estudi 
sembla no 
tenir cap altra 
font de biaix

Alta

Duncan B. et 
al., 2004 (52)

Paràlisi 
cerebral 
(n=50)

Millora TOM A no descrit A no descrit A no descrit A assessors 
de resultats 
no explicats

A anàlisi per 
protocol feta

B tots els 
resultats 
notificats

B L’estudi 
sembla no 
tenir cap altra 
font de biaix

Baixa

Ralth W. et al., 
2016 (54)

Prematuritat 
(n=30)

Cap 
dife-
rència

TOM/TCS B aleatoritzat 
utilitzant un 
disseny de 
blocs amb 
una mida de 
bloc de 6

B sobres 
opacs sege-
llats seqüen-
cialment

B pares i 
terapeutes 
encegats

B assessors 
de resultats 
encegats

B tots els 
pacients re-
presentats

B tots els 
resultats 
notificats

B L’estudi 
sembla no 
tenir cap altra 
font de biaix

Alta

Taula 4 (continuació)
Classificació de la qualitat dels estudis controlats aleatoritzats.
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ACTUALITZACIONS EN FISIOTERÀPIA

TERÀPIA mANUAL PER A LA PObLACIÓ PEDIÀTRICA: REVISIÓ SISTEmÀTICA

Autor/any Patologia 
mida mos-
tral (n)

Resum 
de 
resul-
tats

Interven-
ció

Biaix de 
selecció: ale-
atorització

Biaix de 
selecció: 
assignació

Biaix d’exe-
cució: cega-
ment dels 
investigadors 
i participants

Biaix de 
detecció: 
cegament de 
l’avaluació 
dels resultats

Biaix d’aban-
donament: 
dades de 
resultat 
incompletes

Biaix d’in-
formació: 
informació 
selectiva

Altres 
biaixos: qual-
sevol altre, 
idealment 
preespecifi-
cats

Classifi-
cació ge-
neral de 
qualitat

Cerritelli F. et 
al., 2015 (55) 

Prematuritat 
(n=695)

Millora TOM/TCS B aleatoritzat 
utilitzant un 
disseny de 
blocs amb 
una mida de 
bloc de 10

B fet en un 
centre coordi-
nador

P-PN tera-
peutes no 
encegats

B personal de 
la Unitat de 
Cures Intensi-
ves Neonatals 
encegat

A anàlisi per 
protocol feta

B tots el 
resultats 
notificats

B L’estudi 
sembla no 
tenir cap altra 
font de biaix

Alta

Pizzolorusso 
G. et al., 2014 
(56)

Prematuritat 
(n=110)

Millora TOM/TCS B bloc per-
mutat generat 
per ordinador

B aleatoritzat 
per un con-
sultor TI

P-PN tera-
peutes no 
encegats

B assessors 
de resultats 
encegats

B tots els 
pacients re-
presentats

B tots els 
resultats 
notificats

B L’estudi 
sembla no 
tenir cap altra 
font de biaix

Alta

Cerritelli F. et 
al., 2013 (57)

Prematuritat 
(n=110)

Millora TOM/TCS B bloc per-
mutat generat 
per ordinador

B assignació 
aleatòria feta 
per consultor 
independent

A pares, 
pacients i 
terapeutes no 
encegats

B assessor 
de resultats 
encegat

A anàlisi per 
protocol feta

B tots els 
resultats 
notificats

B L’estudi 
sembla no 
tenir cap altra 
font de biaix

Alta

Estructural

Cabrera-
Martos I. et 
al., 2016 (58)

Asimetria 
cranial (pla-
giocefàlia no 
sinostòtica) 
(n=46)

Millora TM/TCS B generador 
de números 
aleatori en 
blocs de 4

B sobre 
segellat

A pacients i 
terapeutes no 
encegats

B assessors 
de resultats 
encegats

B tots els 
resultats 
representats

B tots els 
resultats 
notificats

B L’estudi 
sembla no 
tenir cap altra 
font de biaix

Alta

Philippi H. et 
al., 2006 (60)

Asimetria 
postural 
(n=32)

Millora TOM/TCS B aleatoritza-
ció de blocs

B segellat en 
sobres nume-
rats seqüen-
cialment

B pares, 
pacients i 
terapeutes 
encegats

B assessor 
de resultats 
encegat

B tots els 
resultats 
representats

B tots els 
resultats 
notificats

B L’estudi 
sembla no 
tenir cap altra 
font de biaix

Alta

Taula 4 (continuació)
Classificació de la qualitat dels estudis controlats aleatoritzats.
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ACTUALITZACIONS EN FISIOTERÀPIA

TERÀPIA mANUAL PER A LA PObLACIÓ PEDIÀTRICA: REVISIÓ SISTEmÀTICA

Autor/any Patologia 
mida mos-
tral (n)

Resum 
de 
resul-
tats

Interven-
ció

Biaix de 
selecció: ale-
atorització

Biaix de 
selecció: 
assignació

Biaix d’exe-
cució: cega-
ment dels 
investigadors 
i participants

Biaix de 
detecció: 
cegament de 
l’avaluació 
dels resultats

Biaix d’aban-
donament: 
dades de 
resultat 
incompletes

Biaix d’in-
formació: 
informació 
selectiva

Altres 
biaixos: qual-
sevol altre, 
idealment 
preespecifi-
cats

Classifi-
cació ge-
neral de 
qualitat

Hasler C. et 
al., 2010 (65)

Escoliosi 
(n=20)

Cap 
millora

TOM B aleatoritza-
ció de blocs

P-PS sobres 
amagats

A pacients i 
terapeuta no 
encegats

B assessor 
de resultats 
encegat

B tots els 
resultats 
representats

B tots els 
resultats 
notificats

P-PN mida 
estudi petita

Alta

Rowe D.E.et 
al., 2006 (62)

Escoliosi 
(n=6)

Cap 
dife-
rència

TQM B generat per 
ordinador

B assigna-
ció feta per 
personal 
independent 
via correu 
electrònic

B pacients 
i terapeuta 
encegats

B assessors 
de resultats 
encegats

B tots els 
resultats 
representats

B tots els 
resultats 
notificats

P-PN mida 
estudi petita

Alta

Haugen E. et 
al., 2011 (66)

Torticoli 
(n=32)

Cap 
dife-
rència 

TM B no descrit P-PS sobre 
segellat

P-PN 
pacients 
encegats, 
terapeutes no 
encegats

B assessor 
de resultats 
encegat

P-PN des-
cripció dels 
pacients 
i inscripció 
no explicada

A no tots els 
resultats es-
tan notificats

P-PN mida 
mostral no 
justificada

Mitjana

Llegenda: A – Alt risc de biaix; B – baix risc de biaix; NA – no aplicable; PN – probablement no (alt risc de biaix); PS – probablement sí (baix risc de biaix).

Intervencions: TQM – Teràpia quiropràctica manipulativa, TCS – teràpia craniosacral, TM – teràpia manual, TOM – teràpia osteopàtica manipulativa.

Taula 4 (continuació)
Classificació de la qualitat dels estudis controlats aleatoritzats.
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Taula 5
Classificació de la qualitat dels estudis observacionals.

Autor/
any

Tipus de 
disseny 
d’estudi

Patologia 
mida 
mostral 
(n)

Resum 
de resul-
tats

Interven-
ció

Inclou/ 
exclou

Estra-
tègia de 
recluta-
ment

Selecció 
de com-
paració

Asses-
sor(s) de 
resultats 
ence-
gat(s)

Mesures 
vàlides, 
fiables

Durada 
del se-
guiment

Resul-
tats no 
recollits

Efectes 
adversos 
/ danys 
no reco-
llits

Variables de 
confusió no 
recollides

Classifi-
cació ge-
neral de 
qualitat

Gastrointestinal/urinari

Tarsuslu 
T. et al., 
2009 (18)

Sèrie 
temporal 
inter-
rompu-
da (amb 
grup de 
compa-
ració)

Restre-
nyiment 
i paràlisi 
cerebral 
(n=13)

Cap dife-
rència

TOM B no 
varia

B no 
descrit

B no 
descrit

B no 
encegat

P-PN 
mesures de 
propietat no 
avaluades 
completa-
ment pels 
nens 

B consis-
tent

B tots els 
resultats 
explicats

A efectes 
adversos 
no notifi-
cats

P-PN 
 dietètic

Mitjana

Wiberg 
K. & 
Wiberg 
J., 2010 
(20)

Sèrie 
temporal 
inter-
rompu-
da (sense 
grup de 
compa-
ració)

Còlic 
infantil 
(n=749)

Cap 
millora

TQM NA NA NA A no 
encegat

P-PN 
mesures de 
propietat no 
avaluades 
completa-
ment pels 
nens

A no 
explicat

B tots els 
resultats 
explicats

A efectes 
adversos 
no notifi-
cats

P-PN 
cointerven-
cions no 
recollides

Baixa

Van Po-
ecke A. & 
Cunliffe 
C., 2009 
(25)

Abans-
després

Enuresi 
nocturna 
(n=33)

Millora TQM NA NA NA A no 
encegat

P-PN 
mesures de 
propietat no 
avaluades 
completa-
ment pels 
nens

B consis-
tent

B tots els 
resultats 
explicats

A efectes 
adversos 
no notifi-
cats

P-PN 
 dietètic

Mitjana
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Autor/
any

Tipus de 
disseny 
d’estudi

Patologia 
mida 
mostral 
(n)

Resum 
de resul-
tats

Interven-
ció

Inclou/ 
exclou

Estra-
tègia de 
recluta-
ment

Selecció 
de com-
paració

Asses-
sor(s) de 
resultats 
ence-
gat(s)

Mesures 
vàlides, 
fiables

Durada 
del se-
guiment

Resul-
tats no 
recollits

Efectes 
adversos 
/ danys 
no reco-
llits

Variables de 
confusió no 
recollides

Classifi-
cació ge-
neral de 
qualitat

Miller 
J.et al., 
2009 (26)

Abans-
després

Lactància 
subòp-
tima 
(n=114)

Millora TQM NA NA NA A no 
encegat

P-PN 
mesures de 
propietat no 
avaluades 
completa-
ment pels 
nens

A no 
explicat

B tots els 
resultats 
explicats

B efectes 
adversos 
notificats

B variables 
de confusió 
represen-
tades

Mitjana

Vallone 
S., 2004 
(27)

Abans-
després

Lactància 
subòpti-
ma (n=25)

Millora TQM/TCS NA NA NA B no 
encegat

P-PN 
mesures de 
propietat no 
avaluades 
completa-
ment pels 
nens

A no 
explicat

P-PN 
diferents 
resultats 
pels 
partici-
pants

A efectes 
adversos 
no notifi-
cats

A no 
s’inclouen 
variables de 
confusió

Baixa

Musculoesquelètic

Jennings 
J. & 
Davies 
G., 2005 
(29)

Sèrie 
temporal 
inter-
rompu-
da (sense 
grup de 
compa-
ració)

Síndrome 
cuboide 
(n=2)

Millora TM NA NA NA A no 
encegat

P-PN 
mesures de 
propietat no 
avaluades 
completa-
ment pels 
nens

P-PS no 
diferent 
però no 
especifi-
cat

B tots els 
resultats 
explicats

A efectes 
adversos 
no notifi-
cats

P-PN 
variables 
que poden 
influir en 
els resultats 
explicades 
però no s’ha 
tingut en 
compte cap 
ajust als 
resultats

Mitjana

Taula 5 (continuació)
Classificació de la qualitat dels estudis observacionals.
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Autor/
any

Tipus de 
disseny 
d’estudi

Patologia 
mida 
mostral 
(n)

Resum 
de resul-
tats

Interven-
ció

Inclou/ 
exclou

Estra-
tègia de 
recluta-
ment

Selecció 
de com-
paració

Asses-
sor(s) de 
resultats 
ence-
gat(s)

Mesures 
vàlides, 
fiables

Durada 
del se-
guiment

Resul-
tats no 
recollits

Efectes 
adversos 
/ danys 
no reco-
llits

Variables de 
confusió no 
recollides

Classifi-
cació ge-
neral de 
qualitat

Prze kop 
P. et al., 
2016 (30)

Abans-
després

Mal 
de cap 
tensional 
crònic 
(n=83)

Millora TOM NA NA NA A no 
encegat

P-PN 
mesures de 
propietat no 
avaluades 
completa-
ment pels 
nens

B consis-
tent

B tots els 
resultats 
explicats

A efectes 
adversos 
no notifi-
cats

B variables 
de confusió 
represen-
tades

Mitjana

Marc-
hand A. 
et al., 
2009 (32)

Abans-
després

Mal 
de cap 
infantil 
benigne 
(n=13)

Millora TQM NA NA NA A no 
encegat

P-PN 
mesures de 
propietat no 
avaluades 
completa-
ment pels 
nens

A no 
explicat

B tots els 
resultats 
explicats

A efectes 
adversos 
no notifi-
cats

A medicació 
no tinguda 
en compte

Baixa

Walston 
Z. & Yake 
D., 2016 
(34)

Sèrie 
temporal 
inter-
rompuda 
(sense 
compa-
ració)

Dolor 
lumbar 
mecànic 
(n=3)

Millora TM NA NA NA A no 
encegat

P-PN 
mesures de 
propietat no 
avaluades 
completa-
ment pels 
nens

A no con-
sistent

B tots els 
resultats 
explicats

A efectes 
adversos 
notificats

P-PN 
informació 
no recollida 
de manera 
consistent

Mitjana

Hayden 
J. et al., 
2003 (36)

Abans-
després

Dolor 
lumbar 
mecànic 
(n=54)

Millora TQM NA NA NA A no 
encegat

P-PN 
mesures de 
propietat no 
avaluades 
completa-
ment pels 
nens

B consis-
tent

P-PN 
no s’han 
recollit 
tots els 
casos

A efectes 
adversos 
no notifi-
cats 

P-PS dades 
retrospec-
tives, 
informació 
no recollida 
de manera 
consistent

Mitjana

Taula 5 (continuació)
Classificació de la qualitat dels estudis observacionals.
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Autor/
any

Tipus de 
disseny 
d’estudi

Patologia 
mida 
mostral 
(n)

Resum 
de resul-
tats

Interven-
ció

Inclou/ 
exclou

Estra-
tègia de 
recluta-
ment

Selecció 
de com-
paració

Asses-
sor(s) de 
resultats 
ence-
gat(s)

Mesures 
vàlides, 
fiables

Durada 
del se-
guiment

Resul-
tats no 
recollits

Efectes 
adversos 
/ danys 
no reco-
llits

Variables de 
confusió no 
recollides

Classifi-
cació ge-
neral de 
qualitat

Respiratori

Degen-
hardt 
B. & 
Kuchera 
M., 2006 
(45)

Abans-
després

Otitis 
mitjana 
(n=8)

Millora TOM/TCS NA NA NA A no 
encegat

P-PN 
mesures de 
propietat no 
avaluades 
completa-
ment pels 
nens

B consis-
tent

B tots els 
resultats 
explicats

A efectes 
adversos 
no notifi-
cats

P-PN curs 
natural de 
la diagnosi 
de l’OM, 
diferèn-
cies en OM 
aguda i OM, 
considera-
cions die-
tètiques

Mitjana

Zhang 
J.Q. & 
Snyder 
B.J., 
2004 (46)

Abans-
després

Otitis 
mitjana 
(n=22)

Millora TQM NA NA NA A no 
encegat

P-PN 
mesures de 
propietat no 
avaluades 
completa-
ment pels 
nens

A no 
explicat

B tots els 
resultats 
explicats

A efectes 
adversos 
notificats

A falten 
diverses 
variables 
de confusió

Mitjana

Necessitats especials

Bramati-
Castella-
rin I. et 
al., 2016 
(49)

Sèrie 
temporal 
inter-
rompuda 
(sense 
compa-
ració)

Autisme 
(n=49)

Millora MOV NA NA NA A no 
encegat

P-PN 
mesures de 
propietat no 
avaluades 
completa-
ment pels 
nens

B se-
guiment 
consis-
tent

B tots els 
resultats 
explicats

A efectes 
adversos 
no notifi-
cats

P-PS no es 
coneixen 
totes les 
variables 
de confusió 

Mitjana

Taula 5 (continuació)
Classificació de la qualitat dels estudis observacionals.
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Autor/
any

Tipus de 
disseny 
d’estudi

Patologia 
mida 
mostral 
(n)

Resum 
de resul-
tats

Interven-
ció

Inclou/ 
exclou

Estra-
tègia de 
recluta-
ment

Selecció 
de com-
paració

Asses-
sor(s) de 
resultats 
ence-
gat(s)

Mesures 
vàlides, 
fiables

Durada 
del se-
guiment

Resul-
tats no 
recollits

Efectes 
adversos 
/ danys 
no reco-
llits

Variables de 
confusió no 
recollides

Classifi-
cació ge-
neral de 
qualitat

Estructural

Lessard 
S. et al., 
2011 (59)

Abans-
després

Asimetria 
cranial 
(plagio-
cefàlia no 
sinostòti-
ca) (n=12)

Millora TOM NA NA NA B encegat P-PN 
mesures de 
propietat no 
avaluades 
completa-
ment pels 
nens

B se-
guiment 
consis-
tent

B tots els 
resultats 
explicats

A efectes 
adversos 
no notifi-
cats

P-PN curs 
natural

Mitjana

Byun S. 
& Han D., 
2016 (61)

Abans-
després

Escoliosi 
(n=5)

Millora TQM NA NA NA A no 
encegat

B angle de 
Cobb

B se-
guiment 
consis-
tent

B tots els 
resultats 
explicats

A efectes 
adversos 
no notifi-
cats

A variables 
de confusió 
no recolli-
des, no es 
menciona el 
curs natural

Mitjana

Morning-
star M. et 
al., 2004 
(63)

Abans-
després

Escoliosi 
(n=6)

Millora TQM NA NA NA A no 
encegat

B angle de 
Cobb

A durada 
de se-
guiment 
similar 
però 
alguns 
pacients 
havien 
rebut 
tracta-
ment prè-
viament

B tots els 
resultats 
explicats

A efectes 
adversos 
no notifi-
cats

A variables 
de confusió 
no recolli-
des, no es 
menciona el 
curs natural

Baixa

Taula 5 (continuació)
Classificació de la qualitat dels estudis observacionals.
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Autor/
any

Tipus de 
disseny 
d’estudi

Patologia 
mida 
mostral 
(n)

Resum 
de resul-
tats

Interven-
ció

Inclou/ 
exclou

Estra-
tègia de 
recluta-
ment

Selecció 
de com-
paració

Asses-
sor(s) de 
resultats 
ence-
gat(s)

Mesures 
vàlides, 
fiables

Durada 
del se-
guiment

Resul-
tats no 
recollits

Efectes 
adversos 
/ danys 
no reco-
llits

Variables de 
confusió no 
recollides

Classifi-
cació ge-
neral de 
qualitat

Lantz C. 
& Chen 
J., 2001 
(64)

Abans-
després

Escoliosi 
(n=42)

Cap 
millora

TQM NA NA NA B encegat B angle de 
Cobb

A segui-
ment no 
consis-
tent

B tots els 
resultats 
explicats

A efectes 
adversos 
no notifi-
cats

A variables 
de confusió 
no recolli-
des, no es 
menciona el 
curs natural

Mitjana

Saedt 
E. et al., 
2018 (67)

Abans-
després

Disfunció 
cervical 
superior 
(n=307)

Millora TM NA NA NA B encegat P-PN 
mesures de 
propietat no 
avaluades 
completa-
ment pels 
nens

B se-
guiment 
consis-
tent

B tots els 
resultats 
explicats

B efectes 
adversos 
notificats

P-PS no es 
coneixen 
totes les 
variables de 
confusió

Alta

Llegenda: A – Alt risc de biaix; B – baix risc de biaix; NA – no aplicable; PN – probablement no (alt risc de biaix); PS – probablement sí (baix risc de biaix).

Intervencions: TQM – Teràpia quiropràctica manipulativa, TCS – teràpia craniosacral, TM – teràpia manual, TOM – teràpia osteopàtica manipulativa.

Taula 5 (continuació)
Classificació de la qualitat dels estudis observacionals.
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Taula 6
Extracció de dades dels estudis gastrointestinals/urinaris.

Patologia Autor/any Objectiu de l’estudi Disseny de l’estudi 
Mida mostral
Intervenció

Descripció dels paci-
ents/patologia

Paràmetre(s) primari(s)/ 
principal(s)

Resultats principals/
conclusions

Efectes adversos

Restrenyi-
ment

Tarsuslu T. 
et al., 2009 
(18)

Investigar els efectes 
potencials del tractament 
osteopàtic en el restre-
nyiment de nens amb 
paràlisi cerebral.

Sèrie temporal 
interrompuda 
(amb grup de 
comparació) 

n=13 

TOM

Nens amb PC, edat de 2 
a 6, amb restrenyiment.

Freqüència de defecació, 
sistema de classificació 
de la funció motora gros-
sa, escala modificada 
d’Ashworth, mesura d’in-
dependència funcional 
per nens, escala d’ava-
luació del restrenyiment, 
escala visual analògica.

Ambdós grups van mos-
trar canvis significatius a 
3 mesos en comparació a 
les mesures de base.

No es menciona cap 
efecte advers en aquest 
estudi.

Còlic infantil Miller J.E. 
et al., 2012 
(19)

Dos objectius: 1. 
Determinar l’eficàcia 
de les manipulacions 
quiropràctiques en el 
tractament d’infants amb 
còlic i 2. Biaix d’informa-
ció parental. 

ECA

n=104

TQM

Infants < 8 setmanes, 
diagnosticats de còlic.

Disminució del plor 
(basat en el qüestionari 
respost pels pares i en el 
diari de 24h del plor).

1. Major disminució del 
plor dels nens amb còlic 
tractats amb TQM com-
parats amb els infants no 
tractats.

2. Improbable que 
l’efecte del tractament 
observat sigui a causa 
del biaix per part del 
pare informant.

Un dels pacients del 
grup control va notar un 
increment del plor.

Wiberg K. & 
Wiberg J., 
2010 (20)

Analitzar si el resultat 
d’un excés de plor dels 
infants tractats amb 
manipulacions quiro-
pràctiques s’associa amb 
l’edat.

Sèrie temporal 
interrompuda 
(sense grup de 
comparació) 
n=749

TQM

Infants sans, edat de 0 a 
3 mesos, que s’ajusten 
als criteris de diagnòstic 
del còlic infantil.

Els pares informen del 
plor: classificat com a 
“millora”, “recuperació 
incerta” i “cap recupe-
ració”.

No es va trobar cap 
connexió aparent entre 
l’efecte clínic del trac-
tament quiropràctic i el 
patró de plor natural. Es 
va trobar que una major 
edat dels infants que plo-
ren estava vinculada amb 
una millora clínica.

No es menciona cap 
efecte advers en aquest 
estudi.
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Patologia Autor/any Objectiu de l’estudi Disseny de l’estudi 
Mida mostral
Intervenció

Descripció dels paci-
ents/patologia

Paràmetre(s) primari(s)/ 
principal(s)

Resultats principals/
conclusions

Efectes adversos

Browning M. 
& Miller J., 
2008 (21)

Comparar la teràpia 
manual quiropràctica i la 
descompressió occipito-
sacra en el tractament 
d’infants amb còlic.

ECA

n=43

TQM

Infants < 8 setmanes 
que ploraven més de 3 h 
al dia durant almenys 4 
dels 7 dies previs.

Canvi en la mitjana diària 
d’hores de plor del grup 
(registrat en un diari 
del plor).

La mitjana d’hores 
de plor es va reduir 
significativament en els 
dos grups. Sembla que 
els dos tractaments 
ofereixen beneficis als 
infants amb còlic. No 
hi havia cap diferència 
entre els dos mètodes de 
tractament.

No es menciona cap 
efecte advers en aquest 
estudi.

Olafsdottir 
E. et al., 
2001 (22)

Avaluar el tractament 
del còlic infantil amb 
manipulació quiropràcti-
ca vertebral.

ECA

n=86

TQM

Infants d’entre 3 i 9 set-
manes diagnosticats de 
còlic infantil.

Diari de 24 h del plor de 
l’infant (diari del plor) 
completat pel pare. 
Notificació de l’efecte per 
part del pare després de 
l’última visita (8-14 dies 
després).

Cap diferència entre els 
grups amb cap resultat.

No es menciona cap 
efecte advers en aquest 
estudi.

Hayden C. 
& Mullinger 
B.,2006 (23)

Determinar l’impacte de 
l’osteopatia cranial en el 
còlic infantil.

ECA

n=28

TOM/TCS

Infants d’entre 1 i 12 
setmanes amb símpto-
mes de còlic infantil que 
incloïen 90 min/24 h de 
plor inconsolable 5 dels 
7 dies de la setmana i 
altres símptomes com 
ara borborigmes, genolls 
apujats cap al pit, punys 
closos, cap o tronc portat 
cap enrere.

Els pares registren el 
temps que l’infant passa 
plorant i dormint en un 
diari de 24 h.

No s’han fet comparaci-
ons entre grups. 

Tot i que els dos grups 
van mostrar reduccions, 
només el grup tractat 
amb TOM/TCS va mostrar 
una reducció significativa 
del temps passat plorant 
i dormint.

No es menciona cap 
efecte advers en aquest 
estudi.

Taula 6 (continuació)
Extracció de dades dels estudis gastrointestinals/urinaris.
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Patologia Autor/any Objectiu de l’estudi Disseny de l’estudi 
Mida mostral
Intervenció

Descripció dels paci-
ents/patologia

Paràmetre(s) primari(s)/ 
principal(s)

Resultats principals/
conclusions

Efectes adversos

Disfuncions 
miccionals 
pediàtriques

Nemett D. 
et al., 2008 
(24)

Determinar si el mètode 
osteopàtic de fisioterà-
pia manual afegit a un 
tractament estàndard 
millora les disfuncions 
miccionals de manera 
més efectiva que només 
el tractament estàndard.

ECA

n=21 

TOM

Nens de 4 a 11 anys diag-
nosticats de disfuncions 
miccionals i símptomes 
d’incontinència diürna i/o 
reflux vesicoureteral.

Millora dels símptomes 
de les disfuncions mic-
cionals;

1. reflux vesicoureteral 
millorat o solucionat

2. eliminació de residus 
urinaris postmiccionals.

Els resultats apunten que 
un tractament osteopàtic 
de fisioteràpia manual 
pot millorar els resultats 
a curt termini en nens 
amb disfuncions micci-
onals més enllà dels de 
les millores observades 
en tractaments estàn-
dard.

No es menciona cap 
efecte advers en aquest 
estudi.

Enuresi 
nocturna

Van Poecke 
A. & Cunliffe 
C., 2009 (25)

Per avaluar l’efecte del 
tractament quiropràctic 
en la freqüència en la 
que es mulla el llit a la 
nit dels pacients amb 
enuresi nocturna.

Abans-després

n=33

TQM

Nens de 3 a 18 anys 
diagnosticats d’enuresi 
nocturna.

Diari de freqüència en 
la que es mulla el llit a 
la nit, producció d’orina 
diürna.

66,6% de taxa de resolu-
ció en 1 any, indicació de 
la possible efectivitat del 
tractament quiropràctic 
(aparell de neuroimpuls) 
en pacients amb enuresi 
nocturna.

No es menciona cap 
efecte advers en aquest 
estudi.

Lactància 
subòptima

Miller J. et 
al., 2009 (26)

Determinar l’efecte de la 
teràpia quiropràctica ma-
nipulativa en infants amb 
dificultat d’alletament.

Abans-després 

n=114

TQM

Infants de 2 dies a 12 
setmanes d’edat mèdica-
ment diagnosticats amb 
dificultats d’alletament.

La mare registra infor-
mació sobre l’alletament, 
l’avaluació de millora 
i l’augment de pes de 
l’infant.

Un 78% dels infants van 
aconseguir un alletament 
satisfactori.

No es menciona cap 
efecte advers en aquest 
estudi.

Vallone S., 
2004 (27)

Analitzar els problemes 
que interfereixen amb 
l’alletament satisfactori 
i veure si un alletament 
correcte pot augmentar 
els lligams entre mare 
i fill(a).

Abans-després

n=25

TQM/TCS

Infants de 5 dies a 12 
setmanes d’edat derivats 
per un altre professional 
de la salut amb dificultat 
d’alletament.

Millora de l’habilitat per 
agafar-se al pit i per 
alletar.

>80% dels infants van 
millorar l’habilitat per 
agafar-se al pit i per 
alletar.

No es menciona cap 
efecte advers en aquest 
estudi.

Taula 6 (continuació)
Extracció de dades dels estudis gastrointestinals/urinaris.
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completa del problema durant els 12 mesos després de 
començar amb el tractament quiropràctic. La taxa de 
resolució va ser del 66,6% en un any amb una mitjana 
de tractaments en el grup d’enquestats de 2,05±1,33. 
No es menciona cap efecte advers en aquest estudi (25).

Resum general:
Evidència inconclusiva (poc clara) per a l’ús de les TQM 
per millorar l’enuresi nocturna.

1.5. Lactància subòptima (LS)

Dues sèries de casos amb mesures pre i post van ana-
litzar l’ús de les TQM en 114 infants amb LS (26,27).

Una sèrie de casos d’abans i després de qualitat mitja-
na van analitzar l’efecte de les TQM en 114 infants amb 
LS, 112 es van classificar amb succió inefectiva (graus 
0-2) i 2 amb succió excessiva (grau 4) tal i com es va 
determinar objectivament amb una taula de gradació de 
succió. Els resultats d’aquest estudi van mostrar una 
millora en tots els infants després de quatre sessions 
de tractament (el 78% podien mamar exclusivament). 
Els paràmetres incloïen els registres de la mare sobre 
l’augment de pes del nadó i una llista específica de les 
dades i exploracions clíniques incloent les millores en 
la gradació del reflex de succió. No es menciona cap 
efecte advers en aquest estudi (26).

Una sèrie de casos d’abans i després de qualitat baixa de 
25 infants amb LS va analitzar si un alletament correcte 
podia incrementar el lligam entre mare i infant després 
d’una TQM/TCS. Aquest estudi va concloure que hi ha-
via una millora en l’habilitat de l’infant per agafar-se al 
pit després d’haver-se tractat amb TQM (que incloïa un 
tractament craniosacral). Els autors de l’estudi afirmen 
que les TQM/TCS en les etapes primeres de l’empremta 
neurològica poden tractar la disfunció craniocervical de 
manera segura i efectiva i ajudar a restaurar els patrons 
naturals de succió d’aquells infants amb problemes per 
agafar-se al pit. No es menciona cap efecte advers en 
aquest estudi (27).

Resum general:
Evidència inconclusiva (favorable) per a l’ús de les TQM/
TCS per a nens amb LS.

2. Patologies musculoesquelètiques

La Taula 7 resumeix els 12 estudis que analitzaven els 
efectes clínics de la teràpia manual en el tractament 
d’aquelles patologies categoritzades com a “patologies 
musculoesquelètiques”. Un d’aquests va estudiar l’ús 
de la teràpia manual en el tractament del peu equinovar 
(28), i un altre, la síndrome cuboide (29). Tres d’aquests 
estudis van analitzar l’ús de la teràpia manual per als 
mals de cap (30-32), quatre per al dolor lumbar (33-36), 
dos per a les subluxacions del cap del radi (37,38), i un 
per a les disfuncions temporomandibulars (DTM) (39).

2.1. Peu equinovar

Es va trobar un estudi que analitzava l’ús de la TM en 
pacients amb peu equinovar (28).

Un ECA de baixa qualitat fet per Nilgun et al. va estudiar 
l’efectivitat de la fisioteràpia intensiva (incloent la tècni-
ca de mobilització) com a complement de la tècnica de 
Ponseti en 29 nens (mitjana d’edat: 15-12 mesos) amb 
peu equinovar. Amb el sistema de classificació Dime-
glio, van trobar una millora estadísticament significativa 
del grup que va rebre les dues tècniques combinades. 
Es va tractar el grup d’estudi un cop per dia, 5 dies a 
la setmana durant un mes. No es menciona cap efecte 
advers en aquest estudi (28).

Resum general:
Evidència inconclusiva (favorable) per a l’ús de la TM com-
binada amb la tècnica Ponseti en nens amb peu equinovar.

2.2. Síndrome cuboide

Es va trobar un estudi que analitzava l’ús de la TM en 
pacients amb la síndrome cuboide (29).

En una sèrie temporal interrompuda sense grup de 
comparació de qualitat mitjana es va descriure la cor-
recta exploració, avaluació i tractament de la síndrome 
cuboide amb l’ús de la manipulació manual després 
d’un esquinç lateral de turmell en 7 pacients d’edats 
entre 15 i 36 dels quals 2 complien els criteris d’inclusió 
(edats 15 i 16). Mitjançant unes escales visuals analògi-
ques pre i posttractament, Jennings et al. van registrar 
el dolor subjectiu dels pacients en repòs, durant la pal-
pació, durant l’exploració de mobilitat de l’articulació 
mediotarsiana, durant la marxa i durant els salts amb 
una sola cama. Als dos nens se’ls va diagnosticar amb 
aquesta patologia i van rebre manipulacions cuboides 
de tractament. Tots dos només van necessitar una sola 
sessió de tractament sense que hi hagués cap recur-
rència de la lesió. No es menciona cap efecte advers en 
aquest estudi (29).

Resum general:
Evidència inconclusiva (poc clara) per a l’ús de les TM en 
pacients amb síndrome cuboide.

2.3. mal de cap

Tres estudis van analitzar l’ús de la teràpia manual en 
el tractament dels mals de cap pediàtrics. Un estudi 
d’abans i després de qualitat mitjana va analitzar l’ús de 
les TOM en el tractament dels mals de cap de tipus ten-
sional en pacients adolescents (30). Un ECA de qualitat 
mitjana que es va aturar precoçment (abans de l’objec-
tiu de reclutament basat en una anàlisi provisional) va 
avaluar l’efectivitat clínica de la TM (31). Una sèrie de 
casos retrospectius de baixa qualitat amb mesures pre 
i post va analitzar les TQM (32).
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Taula 7
Extracció de dades dels estudis musculoesquelètics.

Patologia Autor/any Objectiu de l’estudi Disseny de l’estudi 
Mida mostral
Intervenció

Descripció dels paci-
ents/patologia

Paràmetre(s) primari(s)/ 
principal(s)

Resultats principals/
conclusions

Efectes adversos

Peu 
 equinovar

Nilgun B. et 
al., 2011 (28)

Determinar l’eficàcia de 
la fisioteràpia, incloent 
la mobilització manual, 
com a complement de 
la tècnica Ponseti en 
el tractament del peu 
equinovar idiopàtic.

ECA

n=29

TM

Nens de 3 any o menys, 
puntuació de 17 o menys 
al sistema de classifi-
cació Dimeglio amb peu 
equinovar idiopàtic.

Millores en els rangs de 
moviment passius de la 
flexió plantar, inversió, 
eversió, angle var de la 
part posterior del peu 
i angle d’adducció de 
la part anterior del peu 
i una disminució de la 
puntuació al sistema 
Dimeglio.

El tractament va produir 
una millora estadísti-
cament significativa en 
els rangs de moviment, 
puntuació al sistema 
Dimeglio i disminució 
de l’angle var de la part 
posterior del peu en el 
grup d’estudi.

No es menciona cap 
efecte advers en aquest 
estudi.

Síndrome 
cuboide

Jennings J. 
& Davies D., 
2005 (29)

Descriure l’exploració 
i tractament de la sín-
drome cuboide després 
d’un esquinç lateral de 
turmell.

Sèrie temporal 
interrompuda 
(amb grup de 
comparació) 

n=2 

TM

7 pacients d’edats entre 
16 i 36 (2 pacients pedià-
trics es poden aïllar) amb 
síndrome cuboide.

Escala Visual Analògica: 
pre i posttractament.

Tots els pacients van 
tenir una resolució subs-
tancial dels símptomes 
després de la manipula-
ció del cuboide.

No es menciona cap 
efecte advers en aquest 
estudi.

Mal de cap Przekop P. 
et al., 2016 
(30)

Avaluar i comparar un 
tractament multimodal 
i un de farmacològic per 
a la prevenció dels mals 
de cap de tipus tensio-
nal crònics (MCTTC) en 
adolescents.

Abans-després

n=83

TOM

Nens de 13 a 18 diagnos-
ticats de MCTTC.

5 efectes principals: fre-
qüència del mal de cap, 
intensitat del dolor, salut 
general, restricció del 
dolor i nombre de punts 
sensibles.

Els dos mètodes van 
mostrar una millora 
significativa dels 5 
efectes principals però el 
tractament multimodal 
va donar resultats més 
favorables en els parà-
metres de freqüència 
dels mals de cap, salut 
general i nombre de 
punts sensibles.

No es menciona cap 
efecte advers en aquest 
estudi.
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Patologia Autor/any Objectiu de l’estudi Disseny de l’estudi 
Mida mostral
Intervenció

Descripció dels paci-
ents/patologia

Paràmetre(s) primari(s)/ 
principal(s)

Resultats principals/
conclusions

Efectes adversos

Borusiak 
P.et al., 2010 
(31)

Analitzar l’eficàcia de 
la teràpia manipulativa 
vertebral en adoles-
cents amb mal de cap 
recurrent.

ECA

n=52

TM

Adolescents amb edats 
compreses entre els 7 i 
els 15 amb mal de cap 
cervicogènic.

Avaluació de: percen-
tatge de dies amb mal 
de cap, durada total 
dels mals de cap, dies 
d’absència de l’escola 
pel mal de cap, consum 
d’analgèsics i intensitat 
del mal de cap.

Cap diferència en cap 
mesura de resultat entre 
la manipulació cervical i 
la manipulació simulada.

No es van trobar efec-
tes adversos greus o 
moderats. Es van trobar 
efectes adversos menors 
en els dos grups que in-
cloïen: pell calenta en 15 
pacients (6 del grup de 
tractament i 9 del grup 
placebo), mareig en 11 
pacients (7 del grup de 
tractament i 4 del grup 
placebo). Es va reportar 
un augment transitori de 
la intensitat i freqüència 
del mal de cap de fins a 4 
dies (8 pacients del grup 
de tractament i 6 paci-
ents del grup placebo).

Marchand A. 
et al., 2009 
(32)

Fer una cerca retros-
pectiva d’expedients de 
nens amb un probable 
mal de cap benigne en 
una clínica de formació 
quiropràctica.

Abans-després

n=13

TQM

Nens de 2 dies a 8,5 
mesos amb mal de cap 
infantil benigne.

Reducció dels paràme-
tres conductuals enregis-
trats pels pares com 
ara: agafar-se la cara, 
problemes al moment 
d’agafar-se al pit per 
l’alletament, ganyotes 
i malestar en certes 
posicions, picar el cap 
contra el terra, fotofòbia i 
anorèxia.

Tots els 13 casos conse-
cutius van tenir resultats 
favorables basats en els 
registres de resultats 
aportats pels pares.

No es menciona cap 
efecte advers en aquest 
estudi.

Taula 7 (continuació)
Extracció de dades dels estudis musculoesquelètics.
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Patologia Autor/any Objectiu de l’estudi Disseny de l’estudi 
Mida mostral
Intervenció

Descripció dels paci-
ents/patologia

Paràmetre(s) primari(s)/ 
principal(s)

Resultats principals/
conclusions

Efectes adversos

Dolor 
 lumbar

Evans R. et 
al., 2018 (33)

Comparar l’ús durant 12 
setmanes de la teràpia 
quiropràctica manipulati-
va combinada amb terà-
pia d’exercici amb només 
la teràpia d’exercici en 
el tractament del dolor 
lumbar crònic en nens.

ECA

n=185

TQM

Nens entre 12 i 18 anys 
amb dolor lumbar crònic.

Paràmetre primari – grau 
de dolor lumbar reportat 
pel propi pacient (escala 
de classificació numèrica 
d’11 punts). Paràmetres 
secundaris – discapa-
citat avaluada pel propi 
pacient (qüestionari de 
discapacitat de Roland-
Morris de 18 ítems), 
qualitat de vida (qüesti-
onari de qualitat de vida 
per a nens i adolescents 
amb cardiopaties de 23 
ítems (PedsQL)), millora 
(escala de 9 punts), 
freqüència d’ús de me-
dicació pel dolor lumbar 
(dies/setmana), nivell de 
satisfacció del pacient 
amb l’assistència (escala 
de 7 punts).

La teràpia quiropràctica 
manipulativa combinada 
amb exercici va donar 
una major reducció del 
paràmetre primari de 
gravetat del dolor al llarg 
d’1 any.

Els efectes secunda-
ris van ser similars en 
els dos grups: lleus i 
autolimitants i en una 
freqüència comparable a 
la de la població adulta.

Walston Z. 
& Yake D., 
2016 (34)

Il·lustrar la viabilitat i se-
guretat de la manipulació 
lumbar com a comple-
ment de l’exercici pel 
tractament de la població 
adolescent amb dolor 
lumbar mecànic.

Sèrie temporal 
interrompuda 
(sense grup de 
comparació) 

n=3

TM

Adolescents d’edats 
entre els 13 i els 15 anys 
amb dolor lumbar de 
tipus mecànic.

Dolor mesurat amb una 
escala numèrica de 
classificació del dolor  
i l’índex de discapacitat 
d’Oswestry per a cada 
pacient.

Tots els resultats van 
mostrar millores (0/10 
en l’escala numèrica i 0% 
en l’índex de discapacitat 
d’Oswestry) per a cada 
pacient.

No es van reportar ni 
observar cap reacció 
adversa amb cap episodi 
de manipulació.

Taula 7 (continuació)
Extracció de dades dels estudis musculoesquelètics.
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Patologia Autor/any Objectiu de l’estudi Disseny de l’estudi 
Mida mostral
Intervenció

Descripció dels paci-
ents/patologia

Paràmetre(s) primari(s)/ 
principal(s)

Resultats principals/
conclusions

Efectes adversos

Selhorst M. 
& Selhorst 
B., 2015 (35)

Avaluar l’eficàcia de la 
manipulació lumbar 
complementada amb 
un programa d’exerci-
ci de fisioteràpia de 4 
setmanes.

ECA

n=35

TM

Adolescents d’edat entre 
els 13 i 17 anys amb 
dolor lumbar mecànic de 
<90 dies.

Escala funcional espe-
cífica del pacient, dolor 
(escala numèrica de 
classificació del dolor 
d’11 punts) i les escales 
de valoració global de 
canvi.

No es va trobar cap 
diferència entre grups a 
l’escala funcional espe-
cífica del pacient, dolor o 
a les escales de valoració 
global de canvi. Tots els 
pacients van millorar.

Dos pacients en el grup 
de la manipulació i en 
el grup de la intervenció 
simulada van tenir una 
reacció adversa passada 
1 setmana. Cap pacient 
va informar de reaccions 
adverses a les 4 setma-
nes o als 6 mesos. Es va 
concloure que no hi havia 
cap risc addicional de te-
nir una reacció adversa.

Hayden J. et 
al., 2003 (36)

Descriure el tractament 
quiropràctic, els resul-
tats i factors associats.

Abans-després

n=54

TQM

Nens d’edats compreses 
entre els 4 i els 18 anys 
amb dolor lumbar agut 
de tipus mecànic.

Avaluació subjectiva de 
millora mitjançant una 
escala de classificació 
de 5 punts (escala visual 
analògica pediàtrica).

En el curs de 4-6 set-
manes de tractament 
quiropràctic, el 55-62% 
dels pacients va millorar 
d’acord amb els criteris 
rigorosos de l’estudi i el 
82-87% va notar molta 
millora.

Es van tenir en compte 
les possibles compli-
cacions del tractament 
quiropràctic sense que 
se’n detectés cap durant 
el període de recollida 
de dades.

Subluxació 
del cap del 
radi

Garcia-
Mata S. & 
Hidalgo-
Ovejero A., 
2014 (37)

Determinar l’eficàcia 
relativa de dos manio-
bres de reducció de la 
subluxació del cap del 
radi: la hiperpronació i la 
flexió en supinació.

ECA

n=115

TM

Nens d’1 a 5 anys amb 
subluxació del cap del 
radi.

Reducció de la sublu-
xació del cap del radi 
verificada mitjançant 
l’observació de la flexió i 
extensió activa.

Les dues maniobres van 
demostrar ser efectives 
amb un major índex  
d’eficàcia en el primer 
intent amb la hiperpro-
nació.

No es menciona cap 
efecte advers en aquest 
estudi.

Taula 7 (continuació)
Extracció de dades dels estudis musculoesquelètics.
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Patologia Autor/any Objectiu de l’estudi Disseny de l’estudi 
Mida mostral
Intervenció

Descripció dels paci-
ents/patologia

Paràmetre(s) primari(s)/ 
principal(s)

Resultats principals/
conclusions

Efectes adversos

Bek D. et al., 
2009 (38)

Comparar l’eficàcia 
de les maniobres de 
hiperpronació  i flexió en 
supinació en la reducció 
d’una subluxació del cap 
del radi.

ECA

n=66

TM

Nens d’1 a 5 anys amb 
subluxació del cap del 
radi.

Reducció de la subluxa-
ció del cap del radi indi-
cada pel propi pacient.

L’índex de reducció finals 
eren similars. La ma-
niobra d’hiperpronació 
donava millors resultats 
en el primer intent.

No es menciona cap 
efecte advers en aquest 
estudi.

Disfuncions 
temporo-
mandibulars

Monaco A. 
et al., 2008 
(39)

Avaluar els efectes de la 
teràpia osteopàtica mani-
pulativa en la cinemàtica 
mandibular de pacients 
amb disfuncions tempo-
romandibulars.

ECA

n=28

TOM

Mitjana d’edat dels nens 
amb disfuncions tempo-
romandibulars: 12 anys.

Mesures objectives pre i 
posttractament utilitzant 
registres cinesiogràfics 
per avaluar el moviment 
mandibular. 

La manipulació osteo-
pàtica va donar millores 
significatives en l’ober-
tura màxima de la boca 
i la velocitat màxima 
d’obertura de la boca. 

No es menciona cap 
efecte advers en aquest 
estudi.

Taula 7 (continuació)
Extracció de dades dels estudis musculoesquelètics.



ACTUALITZACIONS EN FISIOTERÀPIA Número XVII, Any 2020
43

ACTUALITZACIONS EN FISIOTERÀPIA

TERÀPIA mANUAL PER A LA PObLACIÓ PEDIÀTRICA: REVISIÓ SISTEmÀTICA

Przekop et al. van dur a terme un estudi observacional 
d’abans i després de qualitat mitjana que comparava 
els efectes multimodals (TOM) i farmacològics en els 
mals de cap de tipus tensional (MCTT). En aquest es-
tudi hi van participar 83 pacients (67 dones i 16 homes) 
d’edats compreses entre els 13 i els 18. Els paràmetres 
de mesura incloïen: freqüència del mal del cap, intensi-
tat del dolor, salut general, restricció del dolor i número 
de punts sensibles trobats pel terapeuta. Els autors van 
concloure que tant els tractaments multimodals com 
els farmacològics eren efectius per al tractament dels 
MCTT; no obstant, els resultats del tractament mul-
timodal van donar uns resultats més favorables en la 
freqüència de mals de cap, la salut general i el número 
de punts sensibles trobats. No es menciona cap efecte 
advers en aquest estudi (30).

Borusiak et al. van fer un ECA de mitjana qualitat on es 
comparava l’ús de la TM cervical amb un procediment 
de TM simulat en 56 nens amb mals de cap cervicogè-
nics. D’aquests, es van analitzar les dades de 52 nens 
(mitjana d’edat 11,6 anys). Els paràmetres incloïen: 
percentatge de dies amb mal de cap, durada total (en 
hores) dels mals de cap, percentatge de dies sense po-
der anar a l’escola, percentatge de dies amb necessitat 
de prendre medicació analgèsica i intensitat del mal de 
cap basada en una escala visual analògica de 10 punts. 
No es va trobar cap diferència significativa per a cap 
dels paràmetres. Es va constatar que la freqüència de 
base i de seguiment de dies amb mal de cap es va reduir 
en els dos grups però les diferències no eren significati-
ves. Es van notificar efectes adversos menors en els dos 
grups però cap de seriós o moderat (31).

Marchand et al. van fer una sèrie de casos d’abans i des-
prés de baixa qualitat que analitzava els efectes de les 
TQM en 13 infants (de 2 dies a 8,5 mesos d’edat) amb 
probable mal de cap benigne. Els paràmetres de mesu-
ra eren els canvis de comportament que els pares van 
notificar i que incloïen: agafar-se menys el cap, millo-
ra en el moment d’agafar-se al pit per a l’alletament, 
menys ganyotes i malestar en certes posicions, menys 
episodis de picar el cap contra el terra i menys fotofòbia 
i anorèxia. Es va veure que tots els pacients van respon-
dre de manera favorable a les TQM i que calia un assaig 
terapèutic. No es menciona cap efecte advers en aquest 
estudi (32).

Resum general:
Evidència inconclusiva (poc clara) per a l’ús de les TOM en 
el tractament dels mals de cap tensionals en adolescents, 
per a l’ús de les TM en el tractament dels mals de cap cer-
vicogènics i per a l’ús de les TQM en el tractament dels 
mals de cap benignes.

2.4. Dolor lumbar 

Quatre estudis van analitzar l’ús de la teràpia manual 
en el tractament del dolor lumbar en la població pedià-
trica. Dos estudis van examinar l’ús de les TQM: un ECA 

d’alta qualitat i un estudi d’abans i després de qualitat 
mitjana (33,36). Els altres dos van examinar l’ús de les 
TM: una sèrie temporal interrompuda de qualitat mitja-
na i un ECA de qualitat mitjana (34,35).

Evans et al. van presentar un ECA d’alta qualitat amb 
un grup de comparació entre les TQM amb exercici i un 
grup amb només teràpia d’exercici. El rang d’edat dels 
pacients anava dels 12 als 18 anys, amb un total de 185 
pacients. Els autors van concloure que els adolescents 
presentaven una major reducció de la intensitat del 
dolor (VAS) al llarg d’un any si havien rebut TQM amb 
teràpia d’exercici. A l’estudi s’informa d’uns efectes 
adversos autolimitants menors que es van manifestar 
més o menys amb la mateixa freqüència en els dos 
grups (33).

Walston i Yake van fer una sèrie temporal interrompuda 
de qualitat mitjana sense un grup de comparació de 3 
pacients (rang d’edat de 13 a 15). Van concloure que les 
manipulacions lumbars amb exercici són viables i segu-
res per a la població adolescent amb dolor lumbar. Els 
paràmetres centrats en el pacient incloïen: dolor sub-
jectiu mesurat amb una escala de dolor numèrica i l’ús 
de l’índex de discapacitat d’Oswestry. Tots els paràme-
tres van mostrar una millora en tots els pacients sense 
cap mena de reacció adversa a la manipulació (34).

Es va fer un ECA de qualitat mitjana de 35 pacients 
(rang d’edat de 13 a 17, mitjana d’edat de 14,9 anys) 
amb dolor lumbar de tipus mecànic de menys de 90 
dies per avaluar els efectes clínics de la TM afegida a 
un programa d’exercici. Divuit nens van rebre TM i 17 
van rebre una manipulació simulada en la qual el nen 
estava estirat de costat i el terapeuta li flexionava els 
dos malucs de manera passiva fins que es produïa una 
lleugera flexió lumbar. Els paràmetres centrats en els 
pacients que es van utilitzar eren l’escala funcional es-
pecífica del pacient i l’escala numèrica de classificació 
del dolor. Les escales de valoració global de canvi es 
van utilitzar per avaluar la millora percebuda. Els dos 
grups de pacients van reportar millores del seu nivell 
de dolor lumbar. Els autors van concloure que no hi ha 
cap risc afegit a l’ús de la manipulació lumbar ja que 
els dos grups van informar del mateix nombre d’efectes 
adversos (35).

Hayden et al. van fer un estudi de cohort d’abans i des-
prés de qualitat mitjana sense un grup de control que 
analitzava l’efectivitat de les TQM en el tractament del 
dolor lumbar en 54 pacients d’edats compreses entre 
els 4 i els 18 anys. La majoria dels pacients van res-
pondre de manera favorable i no es van reportar efec-
tes adversos. Els autors ràpidament van suggerir que 
no es podia establir una relació causal entre les TQM 
i les millores del dolor lumbar pediàtric a causa de la 
mida petita i el disseny observacional de l’estudi. Es van 
recollir les complicacions relacionades amb el tracta-
ment quiropràctic sense que n’hi hagués cap durant el 
període de recollida de dades de l’estudi (36).
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Resum general:
Evidència moderada (positiva) per a l’ús de les TQM en el 
tractament del dolor lumbar en adolescents.
Evidència inconclusiva (poc clara) per a l’ús de les TM en el 
tractament del dolor lumbar mecànic pediàtric.

2.5. Subluxació del cap del radi

Dos ECA complien amb els nostres criteris d’inclusió i 
analitzaven l’efectivitat de dues maniobres de TM per a 
la reducció de les subluxacions del cap de radi. Cal su-
bratllar que aquests dos estudis comparaven dos tipus 
de manipulacions diferents i els dos van donar resultats 
positius en el tractament de les subluxacions del radi 
(37,38).

Garcia-Mata et al. van fer un ECA de mitjana qualitat 
amb 115 pacients (mitjana d’edat de 2,3 anys) i van bus-
car determinar quin procediment era el més efectiu a 
l’hora de reduir una subluxació del cap de radi. Al grup 
d’hiperpronació s’hi van assignar 65 pacients i 50, al 
grup de supinació-flexió. Es va concloure que el grup 
d’hiperpronació era més eficient per reduir la sublu-
xació en el primer intent. No es menciona cap efecte 
advers en aquest estudi (37).

Un ECA de qualitat mitjana va comparar l’eficàcia de les 
maniobres d’hiperpronació i flexió en supinació en la 
reducció de la subluxació del cap del radi en 66 nens (34 
amb flexió amb hiperpronació i 32 amb supinació-flexió)  
amb una mitjana d’edat de 28 mesos. Es va considerar 
que s’havia aconseguit una bona reducció quan s’obser-
vava que el nen era capaç d’utilitzar el braç després de 
la reducció. Malgrat que els autors van concloure que 
els índexs de reducció eren similars en els dos grups, 
van trobar que la maniobra d’hiperpronació era més 
eficaç en el primer intent. No es menciona cap efecte 
advers en aquest estudi (38).

Resum general:
Evidència moderada (positiva) per a l’ús de les TQM/TCS 
en nens amb subluxació del cap del radi.

2.6. Disfunció temporomandibular (DTm)

Es va trobar un estudi que analitzava l’ús de les TOM en 
el tractament de la DTM (39).

Un ECA de baixa qualitat fet per Monaco et al. va avaluar 
els efectes de les TOM en la cinemàtica mandibular en 
28 nens diagnosticats amb trastorns temporomandibu-
lars no específics. Els registres cinesiogràfics fets mit-
jançant el sistema K71 que van mesurar el moviment 
del punt d’incisió mandibular en tres dimensions és 
l’únic paràmetre avaluat. Els resultats d’aquest estudi 
mostren una millora estadísticament significativa de la 
velocitat màxima d’obertura de la boca en el grup d’es-
tudi. Es va concloure que l’ús de les TOM millorava les 
DTM no específiques. No es menciona cap efecte advers 
en aquest estudi (39).

Resum general:
Evidència inconclusiva (favorable) per a l’ús de les TOM en 
el tractament de les DTM pediàtriques.

3. Patologies respiratòries i dels ulls, oïdes, nas i gola 

La Taula 8 resumeix els vuit estudis que analitzaven les 
patologies respiratòries i dels ulls, oïdes, nas i gola. 
En total, hi havia dos estudis que es van fer amb nens 
amb asma (40,41), un estudi amb nens amb apnea obs-
tructiva (42) i cinc estudis amb nens amb otitis mitjana 
(43-47).

3.1. Asma

Es van identificar dos estudis que analitzaven l’ús de la 
teràpia manual per al tractament de l’asma pediàtrica. 
Un estudi era de mitjana qualitat i analitzava les TOM 
(40). L’altre estudi era un ECA pilot d’alta qualitat i ana-
litzava les TQM (41).

Guiney et al. van fer un ECA de qualitat mitjana i van 
trobar resultats favorables amb l’ús de les TOM en 140 
pacients (90 en el grup de tractament i 50 en el grup 
de control) d’edats compreses entre els 5 i els 17 anys 
amb asma. El paràmetre primari era el flux expiratori 
màxim. Els resultats mostren una millora estadística-
ment significativa de 7L/min a 9L/min del flux expiratori 
màxim. No es menciona cap efecte advers en aquest 
estudi (40).

Bronfort et al. van fer un ECA pilot d’alta qualitat que 
estudiava si les TQM combinades amb un tractament 
mèdic podien produir canvis clínicament importants en 
els paràmetres associats amb l’asma. Aquest estudi in-
cloïa un component d’observació però no hi havia dades 
disponibles que es poguessin incloure en aquesta revi-
sió. L’estudi es va fer amb 34 nens de 6 a 17 anys amb 
asma persistent. Els resultats principals els van deter-
minar tècnics especialistes en patologies pulmonars a 
l’inici i a les 12 setmanes. Van mirar diaris de registre 
de flux expiratori màxim i ús de l’inhalador, qüestionaris 
d’avaluació de la qualitat de vida, la gravetat de l’asma 
i les millores. Van trobar pocs o cap canvi en els tests 
de funció pulmonar a les 12 setmanes i cap canvi en les 
millores apreciades pel pacient o pel pneumòleg amb 
l’ús de les TQM. No obstant això, Bronfort et al. van as-
senyalar una millora en els paràmetres centrats en el 
pacient com ara la qualitat de vida, fins i tot un any des-
prés de l’últim tractament. No es menciona cap efecte 
advers en aquest estudi (41).

Resum general:
Evidència inconclusiva (favorable) per a l’ús de les TOM en 
el tractament de l’asma.
Evidència inconclusiva (poc clara) per a l’ús de les TQM en 
el tractament de l’asma.
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Taula 8
Extracció de dades dels estudis respiratoris. 

Patologia Autor/any Objectiu de l’estudi Disseny de l’estudi 
Mida mostral
Intervenció

Descripció dels paci-
ents/patologia

Paràmetre(s) primari(s)/ 
principal(s)

Resultats principals/
conclusions

Efectes adversos

Asma Guiney P. et 
al., 2005 (40)

Demostrar la rellevància 
terapèutica de la mani-
pulació osteopàtica en la 
població pediàtrica amb 
asma.

ECA

n=140

TOM

Nens de 5 a 17 anys 
diagnosticats d’asma 
segons les directrius dels 
NIH (Instituts Nacionals 
de Salut).

Flux expiratori màxim. Es va produir una 
millora estadísticament 
significativa de 7L/min a 
9L/min del flux expira-
tori màxim en el grup de 
tractament.

No es menciona cap 
efecte advers en aquest 
estudi.

Bronfort G. 
et al., 2001 
(41)

Determinar si la teràpia 
quiropràctica manipu-
lativa combinada amb 
un tractament mèdic 
produïa canvis clínica-
ment importants en els 
paràmetres associats 
amb l’asma.

ECA

n=34

TQM

Nens d’entre 6 i 17 anys 
amb asma persistent.

Proves de funció pulmo-
nar, registres diaris de 
flux expiratori màxim i ús 
de l’inhalador, qüestio-
naris d’avaluació de la 
qualitat de vida, gravetat 
i millora de l’asma.

Pocs o cap canvi en els 
tests de funció pulmonar 
a les 12 setmanes i cap 
canvi en les millores 
apreciades pel pacient, 
pare/tutor o pel pneu-
mòleg.

No es menciona cap 
efecte advers en aquest 
estudi.

Apnea 
 obstructiva

Vandenplas 
Y. et al., 2008 
(42)

Avaluar si l’osteopatia 
pot afectar la incidència 
de l’apnea obstructiva 
durant el son en infants.

ECA

n=34

TOM

Infants d’entre 1,5 i 4 me-
sos de vida amb apnea 
obstructiva  determinada 
per una polisomnografia.

Reducció del nombre 
d’apnees obstructives 
mesurades amb una 
polisomnografia.

Infants d’entre 1,5 i 4 me-
sos de vida amb apnea 
obstructiva  determinada 
per una polisomnografia.

No es menciona cap 
efecte advers en aquest 
estudi.

Otitis 
 mitjana

Steele D. et 
al., 2014 (43)

Avaluar l’eficàcia d’un 
tractament osteopàtic 
manipulatiu en la reso-
lució de l’efusió de l’oïda 
mitjana després d’una 
otitis mitjana aguda.

ECA

n=52

TOM

Infants d’entre 6 i 24 
mesos amb otitis mitjana 
aguda i tomografies 
anormals.

Timpanòmetre i reflectò-
metre acústic.

Tant les dades obtingu-
des amb el timpanòme-
tre com amb l’anàlisi del 
reflectòmetre acústic in-
diquen una millora esta-
dísticament significativa 
de l’efusió de l’oïda mit-
jana en la tercera visita 
en el grup del tractament 
estàndard combinat amb 
osteopatia.

No es menciona cap 
efecte advers en aquest 
estudi.
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Patologia Autor/any Objectiu de l’estudi Disseny de l’estudi 
Mida mostral
Intervenció

Descripció dels paci-
ents/patologia

Paràmetre(s) primari(s)/ 
principal(s)

Resultats principals/
conclusions

Efectes adversos

Wahl R. et 
al., 2008 (44) 

Avaluar l’eficàcia de 
l’equinàcia i el tracta-
ment osteopàtic manipu-
latiu en la prevenció de 
l’otitis mitjana aguda. 

ECA

n=90

TOM

Nens d’entre 12 i 60 
mesos amb otitis mitjana 
recurrent.

Reducció de futurs episo-
dis d’OM.

No es va trobar cap inte-
racció entre l’equinàcia i 
la manipulació osteo-
pàtica. L’equinàcia es va 
associar amb un mínim 
augment del risc de 
patir almenys un episodi 
d’otitis mitjana aguda 
durant el seguiment de 6 
mesos comparat amb el 
placebo. La manipulació 
osteopàtica no va afectar 
el risc de manera signi-
ficativa en comparació 
amb el placebo.

Un participant va aban-
donar l’estudi després 
de patir un efecte advers 
(vòmit després de pren-
dre l’equinàcia placebo). 
Un altre va informar 
d’efectes adversos (vòmit 
i erupció no urticant 
dos dies després de co-
mençar amb l’equinàcia 
com a tractament per un 
problema viral de les vies 
respiratòries altes) però 
no va abandonar l’estudi. 
No es va considerar que 
cap d’aquests dos efectes 
adversos fossin deguts 
a la medicació donada a 
l’estudi.

Degenhardt 
B. & Kuche-
ra M., 2006 
(45) 

La manipulació oste-
opàtica disminueix la 
recurrència de l’otitis 
mitjana?

Abans-després

n=8

TOM/TCS

Infants entre els 7 i els 
35 mesos amb otitis 
mitjana recurrent.

Menor incidència de 
l’otitis mitjana aguda.

Cinc participants no van 
presentar cap recurrèn-
cia després d’un any de 
seguiment. Un partici-
pant va patir una recur-
rència. Dos participants 
no van presentar recur-
rències només durant un 
període curt.

No es menciona cap 
efecte advers en aquest 
estudi.

Taula 8 (continuació)
Extracció de dades dels estudis respiratoris.
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Patologia Autor/any Objectiu de l’estudi Disseny de l’estudi 
Mida mostral
Intervenció

Descripció dels paci-
ents/patologia

Paràmetre(s) primari(s)/ 
principal(s)

Resultats principals/
conclusions

Efectes adversos

Zhang J. & 
Snyder B., 
2004 (46)

Estudiar l’efecte del 
mètode quiropràctic de 
Toftness en l’otitis mitja-
na aguda.

Abans-després

n=22

TQM

Nens de 9 mesos a 9 
anys d’edat amb otitis 
mitjana aguda.

Visualització de la 
membrana timpànica 
mitjançant una explo-
ració otoscòpica i la 
temperatura oral.

Després del mètode qui-
ropràctic de Toftness, la 
vermellor i inflamació de 
la membrana timpànica 
van desaparèixer en el 
95% dels nens. Es va 
constatar un descens 
de la temperatura oral 
mitjana.

Durant l’estudi no es van 
trobar efectes secundaris 
o cap deteriorament de 
les presentacions clíni-
ques entre 21 dels nens 
amb otitis mitjana.

Mills M. 
et al., 2003 
(47)

Avaluar l’efecte del 
tractament usual i la ma-
nipulació osteopàtica en 
nens amb otitis mitjana 
aguda.

ECA

n=57

TOM

Nens d’entre 6 mesos i 
6 anys d’edat amb otitis 
mitjana recurrent.

Reducció de la freqüèn-
cia de l’otitis mitjana 
aguda, intervencions qui-
rúrgiques i millora dels 
resultats de les timpano-
metries i audiometries.

El grup de la intervenció 
va tenir menys episodis 
d’otitis mitjana aguda, 
menys procediments 
quirúrgics i una major 
freqüència de resultats 
normals de les timpano-
metries.

No es menciona cap 
efecte advers en aquest 
estudi.

Taula 8 (continuació)
Extracció de dades dels estudis respiratoris.
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3.2. Apnea obstructiva

Es va trobar un estudi que analitzava l’ús de les TOM en 
el tractament de l’apnea obstructiva (42).

Un ECA pilot de qualitat mitjana fet per Vandenplas et 
al. va estudiar si les TOM podien afectar la incidència de 
l’apnea obstructiva durant el son en infants. L’estudi, fet 
amb 34 infants de 1,5 a 4 mesos de vida diagnosticats 
d’apnea obstructiva va presentar una disminució signi-
ficativa del nombre d’episodis d’apnea observats en el 
grup de les TOM en comparació amb el grup de control. 
El resultat principal fou una disminució de la incidència 
de l’apnea amb la recomanació de fer més estudis. No 
es menciona cap efecte advers en aquest estudi (42).

Resum general:
Evidència inconclusiva (favorable) per a l’ús de les TOM en 
el tractament de l’apnea obstructiva.

3.3. Otitis mitjana

Cinc estudis que van ajustar-se als nostres criteris d’in-
clusió van analitzar l’eficàcia clínica de la teràpia ma-
nual en l’otitis mitjana. Quatre estudis es van centrar 
en l’ús de les TOM. D’aquests, dos eren d’alta qualitat i 
dos, de qualitat mitjana (43-45,47). Un estudi de quali-
tat mitjana va analitzar l’ús de les TQM (en particular la 
tècnica de Toftness) en el tractament de l’otitis mitjana 
(46). Tots els estudis centrats en les TOM excepte un van 
donar resultats favorables de l’ús de les TM per a l’otitis 
mitjana aguda.

Steele et al. van dur a terme un ECA pilot prospectiu 
de qualitat mitjana (aturat abans d’assolir l’objectiu de 
reclutament de 80 pacients) que va avaluar 52 infants 
d’entre 6 i 24 mesos de vida amb otitis mitjana aguda i 
tomografies anormals. El resultat primari es va mesu-
rar amb un timpanòmetre i un reflectòmetre acústic. Es 
va determinar que hi havia una resolució més ràpida de 
l’efusió de l’oïda mitjana en 2 setmanes amb el que els 
autors van descriure com a “TOM estandarditzades”. No 
es menciona cap efecte advers en aquest estudi (43).

Un ECA d’alta qualitat va avaluar l’ús de l’Echinacea pur-
purea i les TOM en 90 (84 van completar l’estudi) infants 
d’edats compreses entre els 12 i els 60 mesos amb otitis 
mitjana recurrent. Tal i com es va informar en entrevis-
tes telefòniques mensuals i en les visites als 3 i 6 mesos, 
no hi havia cap diferència estadísticament significativa 
entre els grups placebo i tractament ni per a l’equinàcia 
ni per a les TOM. Un participant va abandonar l’estudi 
després d’experimentar efectes adversos (vòmit des-
prés de prendre l’equinàcia placebo). Un altre partici-
pant va informar d’efectes adversos (vòmit i erupció no 
urticant dos dies després de començar amb l’equinàcia 
com a tractament per un problema viral de les vies res-
piratòries altes) però no va abandonar l’estudi (44).

Degenhardt et al. van fer un estudi de cohort d’abans i 
després basat en la pràctica avaluant 8 infants d’entre 

7 i 35 mesos amb otitis mitjana recurrent. El resultat 
principal va ser una reducció de la incidència de l’otitis 
mitjana. Els resultats d’aquest estudi mostraven que 5 
dels 8 nens no van experimentar cap recurrència des-
prés d’1 any de seguiment, un va tenir 1 recurrència i 
2 dels 8 nens van estar un període curt sense cap re-
currència després de ser tractats amb TOM. A la secció 
metodològica de l’estudi s’explicita que la TOM utilitza-
da s’ajustava a la descripció de la teràpia craniosacral 
(TCS). També cal remarcar que tots els participants es-
taven sota tractament mèdic. No es menciona cap efec-
te advers en aquest estudi (45).

Una sèrie de casos d’abans i després de qualitat mit-
jana que va analitzar 22 nens d’edats compreses entre 
els 9 mesos i els 9 anys amb otitis mitjana aguda va ob-
tenir resultats favorables amb la utilització de la tècni-
ca quiropràctica de Toftness, una tècnica quiropràctica 
de baixa intensitat. Els paràmetres primaris utilitzats a 
l’estudi eren la visualització otoscòpica i la temperatu-
ra oral. Els autors conclouen que l’otitis mitjana es pot 
beneficiar de la TQM de Toftness i que les dades justifi-
quen que s’hauria de fer un assaig clínic. Durant l’estudi 
no es va notificar cap efecte secundari o cap deteriora-
ment de les presentacions clíniques entre els partici-
pants pediàtrics (46).

Un segon ECA d’alta qualitat va estudiar l’ús de les TOM 
en 57 nens amb otitis mitjana aguda. En el seu estu-
di, Mills et al. van assignar 25 participants al grup de 
tractament els quals van rebre TOM a més del tracta-
ment pediàtric rutinari i 32 participants es van assignar 
al grup de control i van rebre només el tractament pe-
diàtric rutinari. La mitjana d’edat dels participants del 
grup de tractament era de 26 mesos i la dels partici-
pants del grup control de 20 mesos. Només es va trobar 
una reducció dels símptomes i una millora dels resul-
tats de les timpanometries al grup de tractament. Els 
autors van declarar no haver trobat cap efecte advers 
durant l’estudi (47).

Resum general:
Evidència inconclusiva (favorable) per a l’ús de les TOM en 
el tractament de l’otitis mitjana.
Evidència inconclusiva (poc clara) per a l’ús de les TQM 
(tècnica de Toftness) en el tractament de l’otitis mitjana.

4. Necessitats especials

La Taula 9 resumeix els 10 estudis que analitzaven l’ús 
de la teràpia manual per al tractament d’aquelles pa-
tologies pediàtriques classificades com a necessitats 
especials que s’ajustaven als nostres criteris d’inclu-
sió. Un estudi va analitzar les TOM en nens amb dèficit 
d'atenció i hiperactivitat (TDAH) (48), dos estudis van 
analitzar l’ús de la teràpia manual en nens autistes 
(49,50), (un va utilitzar MOV i l’altre TQM). Tres estudis 
van analitzar l’ús de les TOM en nens amb paràlisi ce-
rebral (51-53) i quatre van analitzar l’ús de les TOM en 
infants prematurs (54-57).
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Taula 9
Extracció de dades dels estudis de necessitats especials.

Patologia Autor/any Objectiu de l’estudi Disseny de l’estudi 
Mida mostral
Intervenció

Descripció dels paci-
ents/patologia

Paràmetre(s) primari(s)/ 
principal(s)

Resultats principals/
conclusions

Efectes adversos

TDAH Accorsi A. et 
al., 2014 (48)

Avaluar l’eficàcia del 
tractament osteopàtic 
manipulatiu dels nens 
amb TDAH.

ECA

n=28

TOM

Nens d’entre 5 i 15 anys 
amb una diagnosi  de 
TDAH.

Test de cancel·lació 
de Bell modificat per 
Biancardi-Stroppa, 
puntuacions de precisió i 
rapidesa.

El tractament osteopàtic 
manipulatiu es va associar 
positivament amb canvis 
en la puntuació de preci-
sió i rapidesa del test de 
Biancardi-Stroppa.

No es menciona cap 
efecte advers en aquest 
estudi.

Autisme Bramati-
Castellarin 
I. et al., 2016 
(49)

Estudiar la influència de 
la tècnica osteopàtica 
visceral en la conducta 
i símptomes GI de nens 
amb autisme.

Sèrie temporal in-
terrompuda (sense 
grup de control) 

n=19

MOV

Nens autistes d’entre 3,5 
i 8 anys amb símptomes 
GI, interaccions i comuni-
cació social afectades.

Enquesta modificada 
de l’Institut de Recerca 
de l’Autisme (9 S.O.S. 
qüestionaris) resposta 
pels pares i l’anàlisi de la 
secretina per avaluar els 
signes i símptomes GI.

Millores significatives 
en les subescales de 
“conducta i comunica-
ció social” i “problemes 
digestius” del qüestionari 
i millora dels vòmits i la 
falta d’apetit comparant 
les dades pre i post MOV.

No es menciona cap 
efecte advers en aquest 
estudi.

Khorshid K. 
et al., 2006 
(50)

Identificar les diferències 
de l’eficàcia entre les 
intervencions de les cer-
vicals superiors i de tota 
l’esquena.

ECA

n=14

TQM

Nens diagnosticats 
 d’autisme.

Puntuació mitjana en la 
llista de verificació d’ava-
luació del tractament de 
l’autisme i observacions 
parentals.

Millores clíniques 
observades pels pares 
i en la reducció de les 
puntuacions en la llista de 
verificació d’avaluació del 
tractament de l’autisme 
en els dos grups. El grup 
de cervicals superiors va 
millorar les puntuacions 
mitjanes en un 32%. El 
grup de tota l’esquena va 
millorar les puntuacions 
mitjanes en un 19%.

Un dels nens del grup de 
tota l’esquena va patir 
un deteriorament clínic, 
però aquest només va 
ser marginal en un dels 
nens del grup de cervicals 
superiors.
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Patologia Autor/any Objectiu de l’estudi Disseny de l’estudi 
Mida mostral
Intervenció

Descripció dels paci-
ents/patologia

Paràmetre(s) primari(s)/ 
principal(s)

Resultats principals/
conclusions

Efectes adversos

Paràlisi 
cerebral

Wyatt K. et 
al., 2011 (51)

Avaluar l’efecte de la 
salut general i el benestar 
de l’osteopatia cranial 
en nens amb paràlisi 
cerebral.

ECA

n=142

Osteopatia cranial

Nens amb PC d’edats 
compreses entre els 5 i 
els 12 anys.

Escala de la funció 
motora grossa 66 (Gross 
Motor Function Measu-
re 66, GMFMM-66) i el 
qüestionari de qualitat de 
vida en pacients pediàtrics 
PF50 (Quality of Life Child 
Health Questionnaire PF50, 
CHQ PF50).

Cap canvi estadístic en el 
GMFMM-66 o el CHQ PF50.

Els pares (no encegats) 
van informar d’una millor 
salut global.

No es va indicar cap efec-
te advers greu.

Duncan B. et 
al., 2004 (52)

Avaluar l’efectivitat de la 
manipulació osteopàtica 
o l’acupuntura com a 
teràpies complementàries 
per a nens amb paràlisi 
cerebral.

ECA

n=50

TOM

Nens amb PC d’edats 
entre 20 mesos i 12 anys.

Els pares informaven dels 
canvis observats (pregun-
tes obertes).

El 96% van notificar millo-
res que bàsicament afec-
taven l’ús dels braços i les 
cames (61 i 68%) i el son 
(39 i 68%) en els grups 
d’osteopatia i acupuntura 
respectivament. També es 
van registrar millores en 
l’estat d’ànim i la funció 
intestinal.

No es menciona cap 
efecte advers en aquest 
estudi.

Taula 9 (continuació)
Extracció de dades dels estudis de necessitats especials.



ACTUALITZACIONS EN FISIOTERÀPIA Número XVII, Any 2020
51

ACTUALITZACIONS EN FISIOTERÀPIA

TERÀPIA mANUAL PER A LA PObLACIÓ PEDIÀTRICA: REVISIÓ SISTEmÀTICA

Patologia Autor/any Objectiu de l’estudi Disseny de l’estudi 
Mida mostral
Intervenció

Descripció dels paci-
ents/patologia

Paràmetre(s) primari(s)/ 
principal(s)

Resultats principals/
conclusions

Efectes adversos

Duncan B. et 
al., 2008 (53)

Analitzar l’efectivitat de 
la manipulació osteo-
pàtica (teràpia cranial i 
alliberament miofascial 
o les dues tècniques) en 
comparació a l’acupuntu-
ra en nens amb paràlisi 
cerebral.

ECA

n=55

TOM/Acupuntura

Nens amb PC d’edats 
entre 20 mesos i 12 anys.

Onze paràmetres utilit-
zats: Primaris - classifi-
cació de la funció motora 
grossa, percentatge de 
mesura de la funció moto-
ra grossa total, mobilitat i 
autogestió amb l’escala de 
valoració de la discapaci-
tat en pediatria, i mesura 
independent funcional per 
a la mobilitat i autoges-
tió del nen. Secundaris 
– Avaluació osteopàtica 
de l’espasticitat, escala 
d’Ashworth modificada 
bíceps, escala d’Ashworth 
modificada isquiotibials, 
avaluacions del pare/
tutor de l’encorbament de 
l’esquena, avaluacions del 
pare/tutor del reflex de 
sobresalt.

La manipulació osteopà-
tica es va associar amb 
millores en 2 dels 11 
paràmetres: el percen-
tatge de mesura de la 
funció motora grossa total 
i la mesura independent 
funcional per a la mobi-
litat. L’acupuntura no es 
va associar amb millores 
en cap de les variables de 
resultat.

No es menciona cap 
efecte advers en aquest 
estudi.

Prematuritat Raith W. et  
al., 2016 (54)

Analitzar els efectes neu-
rològics a curt termini de 
la teràpia craniosacral en 
el moviment general dels 
nens prematurs.

ECA

n=30

TOM/TCS

Infants prematurs d’entre 
25 i 33 setmanes, sense 
cap complicació mèdica i 
a l’UCIN.

Resultat primari: eina de 
valoració del moviment 
general.

Resultats secundaris: 
puntuacions de l’optima-
ció del moviment general.

No es van observar dife-
rències del moviment ge-
neral entre els grups. No 
es va observar cap canvi 
en les puntuacions de 
l’optimació del moviment 
general.

No es menciona cap 
efecte advers en aquest 
estudi.

Taula 9 (continuació)
Extracció de dades dels estudis de necessitats especials.
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Patologia Autor/any Objectiu de l’estudi Disseny de l’estudi 
Mida mostral
Intervenció

Descripció dels paci-
ents/patologia

Paràmetre(s) primari(s)/ 
principal(s)

Resultats principals/
conclusions

Efectes adversos

Cerretelli F. 
et al., 2015 
(55) 

Analitzar si la manipulació 
osteopàtica redueix la du-
rada de l’ingrés hospitala-
ri, els costos hospitalaris 
i l’augment de pes dels 
prematurs.

ECA

n=695

TOM/TCS

Infants prematurs d’entre 
29 i 37 setmanes sense 
complicacions congènites 
ingressats a l’UCIN.

1. Reduir la durada de 
l’estada a l’hospital.

2. Augment de pes i estal-
vis hospitalaris.

El tractament osteopàtic 
va reduir els dies d’ingrés 
(3,9 dies) i en va reduir els 
costos en 1250,65 € per 
nadó i durada de l’ingrés. 
No es va percebre cap 
canvi en el pes.

No hi havia complica-
cions associades a la 
 intervenció.

Pizzolorusso 
G. et al., 2014 
(56)

Analitzar si la manipulació 
osteopàtica redueix la 
durada de l’ingrés hospi-
talari, quin efecte pot tenir 
el moment d’introducció 
del tractament osteopàtic 
en els resultats i en les 
despeses hospitalàries 
d’infants prematurs.

ECA

n=110

TOM/TCS

Infants prematurs d’entre 
32 i 37 setmanes sense 
complicacions mèdiques i 
ingressats a l’UCIN.

1. Reduir la durada de 
l’estada hospitalària i 
l’impacte del moment en 
el qual s’introduïa la ma-
nipulació osteopàtica en la 
durada de l’estada.

2. Reduir els costos hos-
pitalaris.

Com més aviat s’intro-
dueix la manipulació 
osteopàtica, més curt 
és l’ingrés. Hi ha una 
associació positiva de la 
manipulació osteopàtica 
amb la reducció general 
dels costos assistencials.

No hi havia complica-
cions associades a la 
 intervenció.

Cerretelli F. 
et al., 2013 
(57)

Determinar l’efectivitat 
de la teràpia osteopà-
tica manipulativa en la 
reducció de la durada de 
l’ingrés hospitalari, els 
costos hospitalaris i l’aug-
ment de pes dels infants 
 prematurs.

ECA

n=110

TOM/TCS

Infants prematurs d’edats 
>28 i <38 setmanes, sense 
complicacions mèdiques i 
ingressats a l’UCIN.

1. Durada reduïda de 
l’ingrés hospitalari.

2. Augment de pes i 
reducció de costos de 
l’UCIN.

La manipulació osteopàti-
ca va reduir la durada de 
l’estada hospitalària i els 
costos hospitalaris però 
no va tenir cap efecte en 
el pes.

No es va indicar cap 
 efecte advers greu.

Taula 9 (continuació)
Extracció de dades dels estudis de necessitats especials.



ACTUALITZACIONS EN FISIOTERÀPIA Número XVII, Any 2020
53

ACTUALITZACIONS EN FISIOTERÀPIA

TERÀPIA mANUAL PER A LA PObLACIÓ PEDIÀTRICA: REVISIÓ SISTEmÀTICA

4.1. Dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH)

Es va trobar un estudi que analitzava l’ús de les TOM en 
pacients amb TDAH (48).

Accorsi et al. van fer un ECA d’alta qualitat avaluant 
l’eficàcia de les TOM en el tractament de 28 nens d’en-
tre 5 i 15 anys amb TDAH. La meitat dels participants 
(n=14) van ser assignats al grup de tractament i van re-
bre TOM més el tractament convencional i l’altra meitat 
(n=14) van ser assignats al grup de control i van rebre 
només la teràpia convencional. Les mesures de resul-
tat van ser una millor precisió i rapidesa en el test de 
cancel·lació modificat de Biancardi-Stroppa, test que 
s’utilitza per mesurar l’atenció visual-espacial. Accor-
si et al. van trobar que els nens del grup d’intervenció 
van presentar una millora estadísticament significativa 
de les funcions d’atenció selectives i sostingudes me-
surades amb el test de cancel·lació modificat de Bian-
cardi-Stroppa. Aquests resultats van portar els autors a 
recomanar que es fes un estudi més gran. No es men-
ciona cap efecte advers en aquest estudi (48).

Resum general:
Evidència inconclusiva (favorable) per a l’ús de les TOM en 
el tractament de nens amb TDAH.

4.2. Autisme

Es van trobar dos estudis sobre l’ús de la teràpia ma-
nual en pacients amb autisme. Un va analitzar l’ús de la 
manipulació osteopàtica visceral (MOV) i l’altre la TQM 
(49,50).

Bramati-Castellarian et al. van fer una sèrie temporal 
interrompuda sense comparació de qualitat mitjana. 
Els autors van estudiar la influència de la MOV en el 
comportament i els símptomes gastrointestinals (GI) 
en nens amb autisme. L’estudi es va fer amb 49 nens 
autistes d’edats compreses entre els 3,5 i els 8 anys 
d’edat amb símptomes GI i problemes d’interacció i co-
municació social. La mesura de resultat principal que 
van utilitzar va ser l’enquesta modificada de l’Institut de 
Recerca de l’Autisme i l’anàlisi de la secretina per ava-
luar els signes i símptomes GI. Es van notificar millores 
simptomàtiques generals significatives en la conducta 
i comunicació social així com en temes digestius com 
els vòmits i la falta d’apetit. Es va concloure que la VOM 
podia millorar significativament la qualitat de vida i el 
benestar dels nens que pateixen tant autisme com pro-
blemes GI. No es menciona cap efecte advers en aquest 
estudi (49).

Un ECA sense grup de control de baixa qualitat va vo-
ler identificar les diferències a nivell d’eficàcia entre la 
TQM per a les cervicals superiors i la TQM per a tota 
l’esquena (diversificat) en 14 nens autistes. Els efectes 
clínics dels nens es van avaluar amb la llista de verifica-
ció d’avaluació del tractament de l’autisme, un qüestio-
nari respost pels pares que avalua el desenvolupament 
i progressió del nen. Tot i que els nens dels dos grups 

van presentar millores conductuals, les puntuacions 
del qüestionari per al grup de les cervicals superiors 
va ser del 32% en comparació al 19% del grup de tota 
l’esquena. Els autors van concloure que els nens que 
van rebre TQM per a les cervicals superiors van experi-
mentar una major millora a nivell conductual en com-
paració als nens que van rebre la TQM diversificada. No 
es menciona cap efecte advers en aquest estudi (50).

Resum general:
Evidència inconclusiva (poc clara) per a l’ús de la MOV en 
el tractament de l’autisme.
Evidència inconclusiva (favorable) per a l’ús de les TQM en 
el tractament de l’autisme.

4.3. Paràlisi cerebral

Es van trobar 3 ECA que complien amb els nostres re-
quisits sobre l’ús de les TOM en nens amb paràlisi ce-
rebral (51-53).

Un ECA pragmàtic d’alta qualitat va avaluar l’efecte de 
la TOM utilitzant la teràpia cranial en la salut general i 
el benestar de 142 nens d’entre 5 i 12 anys amb parà-
lisi cerebral. En aquest estudi, Wyatt et al. van assig-
nar 71 nens al grup de tractament els quals van rebre 
6 sessions de TOM durant 6 mesos i 71 nens al grup de 
control al qual es referien com a “llista d’espera”. Les 
mesures de resultat primàries incloïen: l’escala de la 
funció motora grossa 66 (Gross Motor Function Measu-
re 66, GMFMM-66) i el qüestionari de qualitat de vida 
en pacients pediàtrics PF50 (Quality of Life Child Health 
Questionnaire PF50, CHQ PF50). Les mesures de resul-
tat secundàries incloïen: l’avaluació parental de la salut 
global i el son als 6 mesos, el qüestionari del dolor i el 
son a les 10 setmanes i als 6 mesos, el CHQ PF50 a les 
10 setmanes i el qüestionari de la salut SF-36. L’estudi 
no va trobar cap evidència estadísticament significativa 
que la TOM produís una millora sostinguda de la funció 
motora, del dolor, del son, de la qualitat de vida dels 
pacients o de la qualitat de vida dels seus cuidadors. No 
es van notificar efectes adversos greus i cap dels nens 
va abandonar l’estudi per causa dels efectes secundaris 
del tractament (51).

Duncan et al. van dur a terme un ECA pilot d’alta qualitat 
amb l’assessor encegat i amb llista d’espera que ana-
litzava l’efectivitat de la TOM (teràpia cranial) i l’allibe-
rament miofascial o les dues tècniques en comparació 
a l’acupuntura en 55 casos de nens amb edats de 20 
mesos a 12 anys amb paràlisi cerebral de moderada a 
severa. Els participants es van agrupar en un dels tres 
grups: TOM (que incloïa osteopatia, alliberament mio-
fascial o els dos mètodes) (n=15), acupuntura (n=19) i 
llista d’espera (atenció no terapèutica) (n=22). Les sis 
mesures de resultat primàries eren: la classificació de 
la funció motora grossa, el percentatge de mesura de 
la funció motora grossa total, la mobilitat i l’autogestió 
amb l’escala de valoració de la discapacitat en pedia-
tria, i la mesura independent funcional per a la mobili-
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tat i autogestió del nen. Duncan et al. van concloure que 
la TOM comporta una millora de la funció motora gros-
sa del nen tal i com indiquen les mesures de resultat 
dels nens amb paràlisi cerebral de moderada a severa. 
No es menciona cap efecte advers en aquest estudi (53).

Un ECA de baixa qualitat va avaluar l’efectivitat de la 
TOM, l’acupuntura o de les dues en 50 nens d’entre 11 
mesos i 2 anys d’edat amb paràlisi cerebral. Els par-
ticipants es van repartir en 4 grups: TOM (n=23), acu-
puntura (n=19), les dues: acupuntura i TOM (n=8) i llista 
d’espera (n=19). Es van utilitzar múltiples variables de 
resultat per determinar si aquestes intervencions redu-
irien el to muscular i millorarien la funció i la qualitat 
de vida. L’avaluació incloïa entrevistes als pares per va-
lorar les percepcions i els canvis observats. Només 2 
de 17 pares van notificar beneficis positius mentre el 
fill estava en període de llista d’espera però tots els 17 
pares van informar de beneficis mentre el fill es troba-
va en la fase de tractament de l’estudi. El 96% (48 de 
50) dels pares van notar una millora mentre el fill rebia 
tractament però aquests beneficis variaven. El benefici 
més freqüent es veia en la millora de l’ús dels braços i 
les cames (61 i 68%) i un son més reparador (9 i 68%) 
en el grup TOM i en el d’acupuntura, respectivament. La 
millora de l’estat d’ànim i de la funció intestinal també 
eren beneficis molt comuns en els dos grups tal i com 
van informar el pares. No es menciona cap efecte ad-
vers en aquest estudi (52).

Resum general:
Evidència inconclusiva (poc clara) per a l’ús de la TOM en 
el tractament de nens amb paràlisi cerebral.

4.4. Prematuritat

Es van trobar quatre ECA d’alta qualitat que analitzaven 
l’ús de la TOM en diversos resultats clínics de nens nas-
cuts prematurament (54-57).

Raith et al. van fer un ECA d’alta qualitat amb 30 in-
fants prematurs d’entre 25 i 33 setmanes de la Unitat 
de Cures Intensives Neonatals (UCIN) que no tenien 
cap complicació mèdica i els van tractar amb TOM/
TCS. L’objectiu era estudiar els efectes neurològics a 
curt termini de la teràpia craniosacral en el moviment 
general dels infants prematurs. El resultat primari uti-
litzat era la millora en l’eina de valoració del moviment 
general. Els resultats secundaris incloïen les puntua-
cions de l’optimació del moviment general. No es van 
trobar diferències entre els grups de control i d’estudi 
per a cap de les mesures de resultat i en cap dels punts 
temporals. No es menciona cap efecte advers en aquest 
estudi (54).

El 2015 Cerretelli et al. van fer un ECA d’alta qualitat 
que avaluava l’efectivitat de la TOM/TCS en la durada 
de l’estada hospitalària, els costos de l’hospitalització i 
l’augment de pes de 695 infants prematurs d’entre 29 i 
37 setmanes. (Grup estudi, n=352; grup control, n=343) 

L’objectiu principal era determinar l’efecte de la TOM/
TCS en la reducció de la durada dels ingressos hospi-
talaris. Els objectius secundaris van avaluar l’efecte de 
l’augment de pes i l’estalvi de les despeses de l’UCIN. 
Es va trobar una reducció dels dies d’ingrés (3,9 dies) i 
un estalvi associat de les despeses però cap canvi signi-
ficatiu del pes després del tractament amb TOM/TCS en 
comparació al grup de control. De manera semblant a 
l’estudi de Pizzolorusso et al. del 2014, la descripció de 
la intervenció descrita com a “manipulació” s’ajustava a 
les característiques de la teràpia cranial/craniosacral. 
No es menciona cap efecte advers en aquest estudi (55).

En un ECA d’alta qualitat, Pizzolorusso et al. van analit-
zar si la TOM (craniosacral) reduïa la durada de l’ingrés 
hospitalari de 110 infants prematurs d’entre 32 i 37 set-
manes. Cinquanta-cinc infants es van assignar al grup 
d’estudi i van rebre el tractament pediàtric rutinari i la 
TOM/TCS i els van comparar amb els 55 infants del grup 
de control que només van rebre el tractament pediàtric 
rutinari. L’objectiu primari de l’estudi era determinar 
l’efecte de la TOM/TCS en la reducció de la durada de 
l’ingrés i quin efecte podia tenir en el resultat el mo-
ment en el qual s’introduïa la TOM/TCS. L’objectiu se-
cundari era estimar l’estalvi potencial a nivell de costos 
hospitalaris. Pizzolorusso et al. assenyalen que la dura-
da de l’hospitalització i els costos de l’UCIN milloraven 
amb la introducció de la TOM. També es va concloure 
que com més aviat s’introduïa la TOM/TCS, més curt era 
l’ingrés hospitalari. No es menciona cap efecte advers 
en aquest estudi (56).

Finalment Cerretelli et al. van fer un altre ECA d’alta 
qualitat que buscava determinar els efectes clínics de 
la TOM en 110 infants prematurs d’entre 29 i 37 setma-
nes de vida. Al grup de tractament s’hi van assignar 55 
infants que van rebre TOM/TCS a més del tractament 
pediàtric rutinari. Es van comparar amb 55 infants del 
grup de control que van rebre només el tractament pe-
diàtric rutinari. La mesura de resultat primària era de-
terminar l’efectivitat de la TOM/TCS en la reducció del 
temps d’ingrés hospitalari. Els objectius secundaris in-
cloïen determinar l’efecte de la TOM/TCS en l’augment 
de pes i en la reducció de costos de l’UCIN. Els resultats 
d’aquest estudi mostren que la TOM va reduir la dura-
da de l’hospitalització (-5,9 dies) i els costos de l’UCIN 
però no va tenir cap impacte en l’augment de pes. Els 
autors van indicar que feia falta més estudis de disseny 
multicentre per confirmar els seus resultats. No es van 
trobar ni efectes adversos ni secundaris en cap dels 
grups (57). 

Resum general:
Evidència moderada (favorable) per a l’ús de la TOM/TCS 
en la reducció de la durada de l’ingrés i dels costos hospi-
talaris dels infants prematurs.
Evidència inconclusiva (poc clara) per a l’ús de la TOM/TCS 
en la millora del moviment general dels infants prematurs.
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5. Patologies estructurals

La Taula 10 presenta un resum dels deu estudis que 
es van classificar com a patologies “estructurals”. Dos 
estudis van avaluar els canvis de l’asimetria cranial 
(58,59), un va avaluar l’asimetria postural (60), cinc van 
analitzar l’escoliosi (61-65), un la torticoli (66) i un altre 
la disfunció cervical superior (67).

5.1. Asimetria cranial (plagiocefàlia no sinostòtica)

Dos estudis van analitzar l’ús de la teràpia manual en el 
tractament de l’asimetria cranial.

Un era un ECA d’alta qualitat que va avaluar l’ús de la 
TM/TCS (58), l’altre era un estudi observacional d’abans 
i després de qualitat mitjana que va analitzar l’ús de les 
TOM (59).

Cabrera-Martos va dur a terme un ECA d’alta qua-
litat que va analitzar els efectes de la TCS en infants 
amb plagiocefàlia no sinostòtica severa. Quaranta-sis 
nens es van assignar aleatòriament als grups de con-
trol i d’estudi. Els vint-i-tres nens del grup de control 
van rebre un tractament estàndard que incloïa canvis 
posicionals i l’ús d’un casc ortopèdic. El grup d’estu-
di el conformaven 23 infants que rebien TCS a més del 
tractament estàndard per valorar la durada del tracta-
ment i el desenvolupament motor. El paràmetre princi-
pal que es va utilitzar era l’escala Alberta de motricitat 
infantil amb registres a l’inici i al final del tractament. 
Els resultats de l’estudi mostren que la TCS afegida al 
tractament estàndard de la plagiocefàlia no sinostòtica 
severa produïa una millora significativa de l’asimetria, 
escurçava la durada del tractament i millorava la funció 
motora. No es va observar cap efecte advers durant el 
període de tractament (58).

Un estudi pilot d’abans i després de qualitat mitjana va 
donar resultats favorables a l’ús de les TOM (les tècni-
ques més comunament utilitzades a l’estudi es van des-
criure com treball “cranial”) en 12 infants amb asimetria 
cranial. Els nens van rebre quatre tractaments TOM du-
rant dues setmanes. Es van obtenir mesures antropo-
mètriques, plagiocefalomètriques i qualitatives prèvies 
a la intervenció, durant el tercer tractament i dues set-
manes després del quart tractament. El grup d’estudi 
va mostrar una disminució significativa de l’asimetria 
de la volta cranial, de l’asimetria de la base del crani i 
de la volta transcranial. Els autors van concloure que la 
TOM contribueix a la millora de les asimetries cranials 
en nens menors de 6,5 mesos amb característiques de 
plagiocefàlia occipital no sinostòtica. No es menciona 
cap efecte advers en aquest estudi (59).

Resum general:
Evidència inconclusiva (favorable) per a l’ús de la TOM i la 
TM/TCS en el tractament de l’asimetria cranial en nens.

5.2. Asimetria postural

Un ECA de qualitat alta va concloure que l’asimetria 
postural infantil millorava amb l’ús de la TOM/TCS en 
32 infants (18 nens i 14 nenes) d’edat gestacional d’al-
menys 36 setmanes. Els infants es van assignar al grup 
d’intervenció (n=16) o al d’intervenció simulada (n=16). 
Els resultats es van mesurar amb una escala d’asime-
tria estandarditzada a partir de gravacions en vídeo des 
de l’inici fins a l’última visita. Al grup control, la mitjana 
de la millora fou de 1,2 punts mentre que al grup de 
tractament fou de 5,9 punts. Els autors van concloure 
que la TOM/TCS en els primers mesos de vida és posi-
tiva per als infants amb asimetria idiopàtica. Almenys 
dos dels set símptomes vegetatius van empitjorar du-
rant dos dies després de la intervenció en sis pacients 
del grup de control i en quatre del grup de tractament. 
No es menciona cap altre efecte advers (60).

Resum general:
Evidència inconclusiva (favorable) per a l’ús de la TOM/
TCS en el tractament de l’asimetria postural en nens.

5.3. Escoliosi

Cinc estudis van analitzar l’ús de la teràpia manual en 
el tractament de l’escoliosi. Quatre van estudiar l’ús de 
la TQM (61-64). D’aquests, un era un ECA d’alta quali-
tat, tres eren estudis d’abans i després, dos de qualitat 
mitjana i un de baixa. El cinquè estudi era un ECA d’alta 
qualitat que analitzava l’ús de la TOM (65).

En un estudi observacional d’abans i després de qua-
litat mitjana, Byun i Han van analitzar si les tècniques 
quiropràctiques reduïen la corba de l’escoliosi idiopàti-
ca de l’adolescent examinant 5 nens sans amb una mit-
jana d’edat de 11,8 anys amb angles de Cobb majors de 
10 graus (mitjana 11,2 graus). El resultat principal era 
el canvi de l’angle de Cobb que es mesurava després de 
4 i de 8 setmanes de tractament. Els resultats d’aquest 
estudi indiquen que l’angle de Cobb es reduïa notable-
ment després de 4 setmanes però no s’observava més 
reducció després de 8 setmanes, excepte en un noi. Els 
autors van concloure que les tècniques quiropràctiques 
reduïen, de manera efectiva, l’angle de Cobb de l’esco-
liosi idiopàtica de l’adolescent després de 4 setmanes. 
No es menciona cap efecte advers en aquest estudi (61).

Rowe et al. van fer un ECA pilot d’alta qualitat que ana-
litzava el efectes clínics de la TQM en nens amb esco-
liosi. Es tracta d’un estudi de viabilitat amb l’objectiu 
d’analitzar els temes de la seguretat, reclutament de 
pacients, compliment del pacient, estandardització del 
tractament, refinament del tractament simulat, coo-
peració interprofessional, assegurança de la qualitat i 
selecció de les mesures de resultat. El resultat primari 
mesurat era l’angle de Cobb. El resultat secundari era 
l’índex de qualitat de vida de pacients amb escoliosi 
(IQVE). Els autors van trobar una millora dels angles de 
Cobb en 5 dels 6 pacients que van ser tractats amb TQM 
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Taula 10
Extracció de dades dels estudis estructurals.

Patologia Autor/any Objectiu de l’estudi Disseny de l’estudi 
Mida mostral
Intervenció

Descripció dels paci-
ents/patologia

Paràmetre(s) primari(s)/ 
principal(s)

Resultats principals/
conclusions

Efectes adversos

Asimetria 
cranial

Cabrera-
Martos I. et 
al., 2016 (58)

Avaluar els efectes de 
la teràpia manual com a 
opció adjuvant en la du-
rada del tractament i el 
desenvolupament motor 
en nens amb plagiocefà-
lia no sinostòtica severa.

ECA

n=46

TM/TCS

Infants de 4 a 8 mesos 
d’edat amb plagiocefàlia 
no sinostòtica severa.

Durada del tractament i 
desenvolupament motor 
avaluat amb l’escala 
Alberta de motricitat 
infantil.

La durada del tractament 
es va reduir de manera 
significativa en el grup de 
teràpia manual (109,84 
+/- 14,45) en comparació 
amb els dies del grup de 
control (148,65 +/- 11,53). 
L’asimetria després del 
tractament era mínima, 
tipus 0 o 1. La funció 
motora era normal en 
tots els infants després 
del tractament.

No es van observar efec-
tes adversos durant el 
període de tractament.

Lessard S. 
et al., 2011 
(59)

Les manipulacions 
osteopàtiques alteren 
l’asimetria cranial en 
infants?

Abans-després

n=12

TOM

Infants <6,5 mesos diag-
nosticats amb plagioce-
fàlia no sinostòtica.

Canvis antropomètrics. El tractament osteopàtic 
produeix millores en 
l’asimetria cranial.

No es menciona cap 
efecte advers en aquest 
estudi.

Asimetria 
postural

Philippi H. 
et al., 2006 
(60)

Avaluar l’eficàcia tera-
pèutica de la manipulació 
osteopàtica en infants 
amb asimetria postural.

ECA

n=32

TOM/TCS

Infants d’entre 6 i 12 
setmanes amb asimetria 
postural.

Mesures a partir de 
gravacions en vídeo.

Millora significativa de 
l’asimetria postural (mit-
jana 5,9 punts) amb la 
manipulació osteopàtica.

Almenys dos dels set 
símptomes vegetatius 
van empitjorar durant 
dos dies després de la in-
tervenció en sis pacients 
del grup de control i en 
quatre del grup de trac-
tament. No es menciona 
cap altre efecte advers.
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Patologia Autor/any Objectiu de l’estudi Disseny de l’estudi 
Mida mostral
Intervenció

Descripció dels paci-
ents/patologia

Paràmetre(s) primari(s)/ 
principal(s)

Resultats principals/
conclusions

Efectes adversos

Escoliosi Byun S. & 
Han D., 2016 
(61)

Analitzar si les tècniques 
quiropràctiques reduei-
xen la corba de l’escoliosi 
idiopàtica.

Abans-després

n=5

TQM

Nens d’entre 10 i 13 anys 
amb angles de Cobb >10 
graus.

Reducció de l’angle de 
Cobb.

No es van trobar 
diferències significati-
ves en l’angle de Cobb 
després de la quarta 
setmana de manipulació 
 quiropràctica.

No es menciona cap 
efecte advers en aquest 
estudi.

Hasler C. et 
al., 2010 (65)

Comprovar si l’osteopatia 
altera la morfologia del 
tronc per descarregar la 
banda còncava de l’es-
coliosi i poder aturar la 
progressió de la corba.

ECA

n=20

TOM

Noies prepuberals 
d’entre 12 i 18 anys amb 
angles de Cobb de 20-40.

Morfologia del tronc, 
flexibilitat de l’esquena i 
mesures preses amb un 
escoliòmetre.

La repetició de les 
mesures no va mostrar 
cap efecte terapèutic en 
el bombament de les 
costelles, la prominència 
lumbar, la línia de plom, 
el perfil sagital i la flexi-
bilitat global.

No es va trobar cap efec-
te secundari o compli-
cació relacionats amb la 
intervenció.

Rowe D. et 
al., 2006 (62)

Fer un estudi pilot 
(viabilitat) i analitzar els 
temes de seguretat del 
pacient, reclutament i 
compliment del pacient, 
estandardització del 
tractament, refinament 
del tractament simulat, 
cooperació interprofessi-
onal, assegurança de la 
qualitat i selecció de les 
mesures de resultat.

ECA

n=6

TQM

Nens d’entre 10 i 16 anys 
amb angles de Cobb de 
20-40 graus.

Reducció de l’angle de 
Cobb.

És viable reclutar 
pacients amb escoliosi 
idiopàtica de l’adolescent 
per un ECA per comparar 
el tractament quiropràc-
tic amb el tractament 
estàndard.

La TQM administrada 
en 52 visites va produir 
dues reaccions benignes: 
una amb dolor moderat 
durant 24 hores i l’altra 
amb dolor lleu durant 
6 hores.

Taula 10 (continuació)
Extracció de dades dels estudis estructurals.
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Patologia Autor/any Objectiu de l’estudi Disseny de l’estudi 
Mida mostral
Intervenció

Descripció dels paci-
ents/patologia

Paràmetre(s) primari(s)/ 
principal(s)

Resultats principals/
conclusions

Efectes adversos

Morningstar 
M. et al., 
2004 (63)

Avaluar el tractament 
de l’escoliosi combinant 
teràpia manipulativa i 
rehabilitadora.

Abans-després

n=19 (6 pediàtrics)

TQM

Pacients amb escoliosi 
d’entre 15 i 65 anys (6 
pacients amb 18 anys o 
menys – identificats a la 
Taula 3 de l’estudi).

Reducció de l’angle 
de Cobb.

Reducció de l’angle de 
Cobb en tots els pacients.

No es menciona cap 
efecte advers en aquest 
estudi.

Lantz C. 
& Chen J., 
2001 (64)

Efectes de la manipulació 
quiropràctica en petites 
corbes escoliòtiques de 
pacients joves.

Abans-després

n=42

TQM

Nens d’entre 6 i 17 anys 
amb angles de Cobb de 
6-25.

Reducció de l’angle 
de Cobb.

Cap reducció de l’angle 
de Cobb després de 6,5-
28,5 mesos de tracta-
ment.

No es menciona cap 
efecte advers en aquest 
estudi.

Torticoli Haugen E., 
2011 (66)

Avaluar els mètodes de 
mesurament i analitzar 
els efectes a curt termini 
de la teràpia manual 
afegida a la fisioteràpia 
en infants amb torticoli.

ECA

n=32

TM

Infants d’entre 3 i 6 
mesos diagnosticats amb 
torticoli.

Resultat primari: grava-
cions en vídeo. Resultats 
secundaris: 12 paràme-
tres de funció corporal, 
activitat i participació.

No es van trobar dife-
rències en els resultats 
primaris. Es va trobar 
una tendència no signifi-
cativa a una millora més 
gran de la flexió lateral i 
la correcció del cap en el 
grup de la intervenció.

No es menciona cap 
efecte advers en aquest 
estudi.

Disfunció 
cervical 
superior

Saedt E. et 
al., 2018 (67)

Analitzar les caracte-
rístiques del pacient i 
les raons per les quals 
es busca el tractament 
d’infants amb disfunció 
cervical superior derivats 
a teràpia manual.

Abans-després

n=295

TM

Infants <27 setmanes 
amb preferència posi-
cional, agitació, posició 
anormal del cap i plor 
excessiu.

Millora en les proves de 
flexió-rotació i en les de 
flexió lateral. Percepció 
per part dels pares dels 
efectes del tractament. 
Qüestionaris pre i post-
tractament. 

La prova de flexió-rotació 
va disminuir del 78,8% al 
6,8%. La prova de flexió 
lateral va disminuir del 
91,5% al 6,2%. Tots els 
pacients van percebre 
efectes positius arran del 
tractament.

No es menciona cap 
efecte advers en aquest 
estudi.

Taula 10 (continuació)
Extracció de dades dels estudis estructurals.
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i uns resultats millors de l’IQVE en un dels 6 pacients. 
Com que la mida de la mostra era petita, no es va poder 
treure conclusions pel que fa a l’efectivitat. Pel que fa 
als efectes adversos, la TQM administrada en 52 visites 
va donar dues reaccions benignes: 1 amb dolor mode-
rat que va durar 24 hores i l’altra amb dolor lleu que va 
durar 6 hores (62).

Morningstar et al. van dur a terme una sèrie de casos 
d’abans i després de baixa qualitat en què es revisaven 
els informes clínics de 22 pacients, 6 dels quals tenien 
18 anys o menys, tractats amb una combinació de TQM 
i teràpia rehabilitadora. L’angle de Cobb es va veure re-
duït (17 graus de reducció de mitjana) en tots els paci-
ents, incloent els menors de 18 anys. No es menciona 
cap efecte advers en aquest estudi (63).

Lantz et al. van fer una sèrie de casos d’abans i després 
de qualitat mitjana amb 42 nens (16 nois i 26 noies), 
d’edats compreses entre els 6 i els 17 anys, amb corbes 
escoliòtiques de 4 a 22 graus per determinar els efec-
tes clínics de la TQM per a tota l’esquena, l’ús d’alces i 
l’educació dels hàbits de vida saludables en la progres-
sió de les corbes. Els participants en l’estudi van rebre 
tractament entre 6,5 i 28,5 mesos. El resultat principal 
fou una reducció de la curvatura escoliòtica. Els autors 
van concloure que no hi havia una millora general de les 
corbes escoliòtiques amb l’ús de la TQM. No es mencio-
na cap efecte advers en aquest estudi (64).

Hasler et al. van fer un ECA prospectiu de qualitat alta 
que buscava determinar si la TOM alterava la morfolo-
gia del tronc per descarregar el costat còncau de l’esco-
liosi per tal d’aturar la progressió de la corba. L’estudi 
incloïa 20 dones prepuberals amb corbes que anaven 
dels 20 als 40 graus. Els resultats primaris eren la mor-
fologia del tronc i la flexibilitat de l’esquena. Els autors 
van concloure que no hi havia cap evidència que donés 
suport a l’ús de les TOM en el tractament de l’escoliosi 
idiopàtica lleu. No es va trobar cap efecte secundari o 
complicació relacionats amb la intervenció (65).

Resum general:
Evidència inconclusiva (poc clara) per a l’ús de la TQM en 
el tractament de l’escoliosi infantil.
Evidència inconclusiva (desfavorable) per a l’ús de la TOM 
en el tractament de l’escoliosi infantil.

5.4. Torticoli

Un ECA pilot de qualitat mitjana va analitzar si la TM 
millorava la torticoli de 32 pacients d’edats entre els 3 i 
els 6 mesos. Quinze infants en el grup d’estudi van re-
bre TM més fisioteràpia i 16 infants del grup de control 
van rebre només fisioteràpia. A l’estudi no es descriu el 
tipus de TM que es va utilitzar. El resultat primari mesu-
rat fou l’avaluació dels símptomes de la torticoli mitjan-
çant l’enregistrament en vídeo del nen i una escala de 
4 punts on s’avaluava el nen com a “molt millor”, “mi-
llor”, “cap canvi significatiu” o “pitjor”. Els resultats se-

cundaris incloïen 12 paràmetres de mesura relacionats 
amb la funció corporal, activitat i participació correspo-
nents amb la Classificació Internacional de la Funció. 
L’estudi no va reportar cap millora significativa però hi 
va haver una millora en dues de les mesures de resultat 
secundàries: la flexió lateral activa i passiva del coll. No 
es menciona cap efecte advers en aquest estudi (66).

Resum general:
Evidència inconclusiva (no favorable) per a l’ús de la TM en 
el tractament de la torticoli.

5.5. Disfunció cervical superior

Un estudi observacional d’abans i després d’alta quali-
tat fet per Saedt et al. va analitzar les característiques 
del pacient i les raons per les quals es busca el tracta-
ment d’infants amb disfunció cervical superior (DCS). 
Es van tractar amb mobilitzacions un grup de 295 in-
fants (mitjana d’edat 11,2 setmanes) amb preferèn-
cia posicional, agitació, posició anormal del cap i plor 
excessiu. Els resultats primaris es van avaluar amb 
qüestionaris pre i posttractament que avaluaven les di-
agnosis, procediments de tractament, resultats i danys 
per part dels pares i terapeutes. Els qüestionaris els 
responien els pares i els terapeutes i tenien dues sec-
cions: una que es completava a l’inici i l’altra a l’acabar 
el tractament. Els autors van concloure que la majoria 
dels infants amb disfunció cervical superior mostraven 
una preferència posicional del cap i una mobilitat activa 
i passiva de les cervicals superiors reduïda. Després del 
tractament amb tècniques de mobilització lleus de les 
cervicals superiors, la mobilitat cervical activa i passi-
va va augmentar. Els pares també van informar d’una 
reducció dels símptomes. No es menciona cap efecte 
advers en aquest estudi (67).

Resum general:
Evidència inconclusiva (poc clara) per a l’ús de la TM en 
infants amb disfunció cervical superior.

DISCUSSIÓ

Aquesta revisió va identificar 50 ECA i estudis obser-
vacionals originals que analitzaven l’ús de la teràpia 
manual en el tractament de patologies pediàtriques, 
actualitzant diverses revisions sistemàtiques que s’ha-
vien publicat amb anterioritat. Cal remarcar que la nos-
tra revisió inclou estudis que investiguen els efectes de 
la teràpia manual en patologies musculoesquelètiques, 
incloent el dolor lumbar i el mal de cap pediàtric. Altres 
patologies que no s’havien inclòs en altres revisions 
anteriors inclouen: el restrenyiment, la lactància su-
bòptima, el peu equinovar, la síndrome cuboide, el mal 
de cap, la subluxació del cap del radi, l’asma, l’apnea 
obstructiva, l’autisme, l’asimetria cranial, l’asimetria 
postural, l’escoliosi, la torticoli i les disfuncions cervi-
cals superiors.
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Dels 50 estudis, 32 eren ECA (18 d’alta qualitat, 10 de 
qualitat mitjana i 4 de qualitat baixa) i els 18 restants 
eren estudis observacionals (1 d’alta qualitat, 13 de 
qualitat mitjana i 4 de qualitat baixa). Els estudis obser-
vacionals es van subdividir segons el disseny de l’estudi 
(13 d’abans i després, 4 sèries temporals interrompu-
des sense grup de comparació i 1 sèrie temporal inter-
rompuda amb grup de comparació). Trenta-sis estudis 
van donar resultats ‘favorables’, cinc no van mostrar 
‘cap millora’ i nou ‘cap diferència’ entre els grups d’es-
tudi. En cinc dels nou estudis que van donar resultats de 
‘cap diferència’, els resultats ‘favorables’ es van trobar 
en els dos grups, dels quals dos d’aquests estudis uti-
litzaven la TM en els dos grups.

Les patologies pediàtriques que es van avaluar com a 
‘moderades-favorables’ eren:

• Dolor lumbar (utilitzant TQM)
• Subluxació del cap del radi (utilitzant TM)
• Infants prematurs (utilitzant TOM/TCS per reduir 

els dies i els costos hospitalaris)

Les patologies pediàtriques que es van avaluar com a 
‘inconclusives-favorables’ eren:

• TDAH (utilitzant TOM)
• Autisme (utilitzant TQM)
• Asma (utilitzant TOM)
• Peu equinovar (utilitzant TM)
• Asimetria cranial (utilitzant TM/TCS)
• Disfuncions miccionals (utilitzant TOM)
• Còlic infantil (utilitzant TOM/TCS)
• Apnea obstructiva (utilitzant TOM)
• Otitis mitjana (utilitzant TOM)
• Asimetria postural (utilitzant TOM/TCS)
• Lactància subòptima (utilitzant TQM/TCS)
• Disfuncions temporomandibulars (utilitzant TOM)

Les patologies pediàtriques que es van avaluar com a 
‘inconclusives-poc clares’ eren:

• Asma (utilitzant TQM)
• Autisme (utilitzant MOV)
• Paràlisi cerebral (utilitzant TOM)
• Restrenyiment (utilitzant TOM)
• Asimetria cranial (utilitzant TOM)
• Síndrome cuboide (utilitzant TM)
• Mal de cap (utilitzant TQM, TOM i TM)
• Còlic infantil (utilitzant TQM)
• Dolor lumbar (utilitzant TM)
• Otitis mitjana (utilitzant TQM)
• Enuresi nocturna (utilitzant TQM)
• Infants prematurs (utilitzant TOM/TCS per al mo-

viment general)
• Escoliosi (utilitzant TQM) 
• Disfunció cervical superior (utilitzant TM)

Les patologies pediàtriques que es van avaluar com a 
‘inconclusives-desfavorables’ eren:

• Escoliosi (utilitzant TOM)
• Torticoli (utilitzant TM)

La nostra revisió implica una notable posada al dia de 
revisions sistemàtiques prèvies, en particular de la UK 
Update, de les quals totes les patologies es consideraven 
‘inconclusives-poc clares’ o ‘inconclusives-favorables’ 
(10). La UK Update no incloïa cap patologia musculoes-
quelètica perquè aleshores no hi havia cap estudi so-
bre aquestes patologies (10). Evans et al. van publicar 
el primer ECA d’alta qualitat sobre el dolor lumbar en 
adolescents, cosa que va permetre que aquesta revi-
sió presentés una evidència ‘moderada-positiva’ per 
al dolor lumbar tractat amb TQM (33). Una altra pato-
logia musculoesquelètica que té un estudi en progrés 
són els mals de cap (ClinicalTrials.gov Identificador: 
NCT02684916) però podem anticipar que els resultats 
d’aquest estudi milloraran l’orientació dels professi-
onals per l’alt grau de rigor descrit en el protocol. La 
subluxació del cap del radi tampoc estava inclosa a la 
UK Update i es va trobar que tenia un resultat ‘moderat-
positiu’ en aquest estudi (37,38).

Les classificacions de l’evidència addicionals van canvi-
ar cap a positiu en el nostre estudi en comparació a la 
UK Update pel que fa als infants prematurs (reduint la 
durada de l’ingrés i els costos hospitalaris) utilitzant la 
TOM/TCS. Es van identificar tres nous ECA d’alta quali-
tat que no s’havien descrit prèviament a la UK Update i 
que mostraven resultats favorables, cosa que justificava 
la seva inclusió (55-57). Vam poder canviar les classifi-
cacions de l’evidència d’‘inconclusiu-poc clar’ a ‘incon-
clusiu-favorable’ de dues patologies addicionals: l’otitis 
mitjana, basant-nos en les dades de dos ECA de quali-
tat mitjana (43,45) que donaven resultats favorables i el 
TDAH, basant-nos en els resultats d’un ECA de qualitat 
alta que donava resultats favorables (48).

Vam corregir l’evidència d’‘inconclusiva-favorable’ a 
‘inconclusiva-poc clara’ per al còlic infantil i l’enuresi 
pediàtrica amb l’ús de TQM. Pel que fa al canvi per al 
còlic infantil, la nostra revisió va incloure quatre estu-
dis, el més recent dels quals és un d’alta qualitat amb 
resultats millorats (19). Tanmateix, la resta dels estudis 
van donar o bé ‘cap millora’ o bé ‘cap diferència’ com 
a resultat (20-22). La nostra classificació de l’evidència 
és similar a la recent revisió sistemàtica i metaanàlisi 
del 2018 sobre el còlic infantil i la teràpia manual feta 
per Carnes et al. (68). Aquests autors van concloure que 
mentre que es van trobar petits beneficis per al resultat 
general, el benefici de la teràpia manual en el tracta-
ment del còlic infantil encara és poc clar (68). En relació 
a l’enuresi pediàtrica, la nostra cerca va identificar no-
més un estudi observacional amb resultats favorables 
però aquest nivell d’evidència no era suficient com per 
corroborar la classificació de ‘favorable’ (25). La conclu-
sió de la UK Update es basava en la revisió sistemàtica 
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d’Huang et al., que incloïa assajos clínics que no s’ajus-
taven als nostres criteris d’elegibilitat en relació a la 
teràpia manual i l’any de publicació (69).

Abans de la nostra revisió sistemàtica en aquest tema, 
i malgrat utilitzar només la literatura recent, vam con-
tinuar trobant limitacions metodològiques serioses en 
els estudis inclosos. La nostra inquietud més comuna 
a nivell metodològic era la manca d’estandardització 
de la intervenció, que variava depenent de la profes-
sió i fins i tot dels estudis dins de la mateixa professió. 
Molts estudis no van aconseguir descriure adequada-
ment els mètodes utilitzats pel terapeuta; la majoria 
dels estudis tampoc van aconseguir descriure el nom-
bre de tractaments que els pacients van rebre i la seva 
durada. A més, l’experiència i formació del terapeuta i 
el tipus d’intervenció utilitzada en el mateix estudi vari-
aven considerablement. Una altra de les nostres inqui-
etuds metodològiques era la petita mida mostral, que 
no s’explica en l’avaluació de la qualitat. Finalment, 
molts estudis no van informar sobre la incidència dels 
efectes adversos.

Els efectes adversos es van tractar en només 20 dels 
50 estudis revisats. No es va notificar cap efecte ad-
vers durador o significatiu en els nens que van rebre 
qualsevol forma de TM. S’han publicat dues revisions 
sistemàtiques prèvies sobre la incidència dels efectes 
adversos associats amb la manipulació vertebral pedi-
àtrica (7). En aquestes revisions s’informa que els efec-
tes adversos són rars però que no se’n sap la veritable 
incidència ja que aquests no s’han avaluat de forma 
prospectiva. L’actual informe ‘Best Practices for Chiro-
practic Care of Children: A Consensus Update’ afirma que 
la millor manera de minimitzar els efectes adversos és 
amb una història clínica i una exploració exhaustives ja 
que la majoria de casos d’efectes adversos a la litera-
tura sovint són deguts a patologies subjacents prèvies 
que no s’han diagnosticat (9). La nostra revisió està en 
consonància amb estudis previs en el fet de recomanar 
que els estudis prospectius basats en la població s’hau-
rien de fer per identificar la veritable incidència dels 
efectes adversos severs produïts per la TM en la pobla-
ció pediàtrica. Actualment s’està fent un estudi clínic 
que té això en compte (ClinicalTrials.gov Identificador: 
NCT02268331).

A més l’informe ‘Best Practice’ afirma que els procedi-
ments manuals s’haurien de modificar quan es tracten 
nens i tenir en compte les diferències de la mida del 
pacient, el seu desenvolupament estructural i la flexi-
bilitat de les articulacions (9). Aquestes modificacions 
haurien d’incloure l’ús de forces biomecàniques més 
suaus i lleugeres proporcionals a la mida i desenvolu-
pament estructural del nen. Tant Triano et al. com Todd 
et al. (8,70) han dit que els professionals sanitaris que 
utilitzen la TMV poden modular la quantitat de força 
utilitzada. Estem d’acord que aquesta capacitat de mo-
dulació per a la població pediàtrica, geriàtrica o altres 
poblacions especials s’hauria d’incloure en programes 

de formació d’alumnes de grau o en tallers de formació 
continuada per als professionals en actiu.

Limitacions

A banda d’utilitzar una metodologia sistemàtica en 
aquesta revisió i de fer una cerca completa, és possible 
que potser no hàgim aconseguit identificar tots i cada 
un dels estudis rellevants, particularment si conside-
rem que la cerca es restringia a estudis en anglès. El 
nostre coneixement d’estudis no publicats ha influït 
les nostres conclusions; els estudis no publicats pro-
bablement poden donar resultats negatius o equívocs. 
Malgrat que aquesta revisió la van fer revisors indepen-
dents i malgrat l’ús d’estratègies sistemàtiques per va-
lorar la qualitat dels estudis inclosos, encara hi ha lloc 
per a les interpretacions subjectives. Mentre que deli-
beradament vam escollir recomanacions àmpliament 
acceptades per valorar la qualitat i determinar el biaix, 
l’adaptació d’algunes recomanacions per ajustar-les 
millor al disseny del nostre estudi poden haver influït en 
les conclusions. A més a més, cada revisor té a priori un 
grau diferent de familiaritat amb les eines de valoració, 
cosa que pot afectar la fiabilitat inter-revisors de les va-
loracions de la qualitat primària i del biaix. Finalment, 
tots sis revisors són quiropràctics i la seva expertesa 
igualment es pot considerar una font de biaix.

CONCLUSIONS

Es van donar resultats favorables, encara que incon-
clusius, en 36 dels 50 estudis que vam analitzar i que 
feien ús de diferents tipus de teràpies manuals per a 
patologies pediàtriques. En comparació a revisions de 
la literatura anteriors, vam trobar un nombre d’estu-
dis clínics que analitzaven els efectes de les teràpies 
manuals en el tractament de patologies musculoes-
quelètiques pediàtriques. Vint-i-quatre estudis incloïen 
informació dels efectes adversos que eren de naturale-
sa transitòria i de lleus a moderats. Clarament cal més 
recerca sobre l’eficàcia clínica de les teràpies manuals 
en el tractament de problemes pediàtrics, acompanya-
da de la incidència dels efectes adversos, per tal que 
tant els professionals mèdics com els pares puguin 
prendre decisions més informades en relació al tracta-
ment dels nens amb patologies pediàtriques.

Abreviacions

AHRQ: sigles en anglès de l’Agència de Qualitat i Recer-
ca en Salut; AVBA: alta velocitat i baixa amplitud; DTM: 
disfunció temporomandibular; ECA: estudi controlat 
aleatoritzat; MCA: medicina complementària i alterna-
tiva; MOV: manipulació osteopàtica visceral; NHIS: si-
gles en anglès de l’Enquesta Nacional d’Entrevistes de 
Salut; TCS: teràpia craniosacral; TDAH: trastorn per dè-
ficit d'atenció i hiperactivitat; TM: teràpia manual; TMV: 
teràpia manipulativa vertebral; TOM: teràpia osteopàti-
ca manipulativa; TQM: teràpia quiropràctica manipula-
tiva; UK: Regne Unit; US: Estats Units.
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RESUM D’ARTICLE

RESUM

Objectiu: Descriure els criteris utilitzats per guiar la 
presa de decisions clíniques en relació a quan un pa-
cient està llest per tornar a córrer (return to running 
– RTR) després d’una reconstrucció del lligament en-
creuat anterior (LEA).

Disseny: Revisió d’abast.

Criteris d’inclusió per als estudis seleccionats: Que re-
portin com a mínim un criteri per permetre començar a 
córrer als pacients adults intervinguts de reconstrucció 
primària de LEA.

Resultats: Dos-cents un estudis van complir els criteris 
d’inclusió i es reporten 205 criteris relacionats amb el 
temps pel RTR. La mitjana de temps a partir de la qual el 
RTR estava permès va ser 12 setmanes postintervenció 

(IQR=3.3, rang 5-39 setmanes). Menys d’un de cada cinc 
estudis van utilitzar criteris addicionals clínics, basats 
en la força o el rendiment per a la presa de decisions 
relacionada amb el RTR. A part del temps, els criteris 
més freqüentment reportats pel RTR van ser: balanç 
articular complet o >95% del genoll no lesionat més no 
dolor o dolor <2 en l’escala visual analògica; índex de 
simetria isomètrica extensora de l’extremitat (LSI)>70% 
més LSI extensor i flexor >70%; i hop test LSI>70%.

Conclusions: Menys d’un de cada cinc estudis reporten 
criteris clínics, basats en la força o el rendiment per a la 
presa de decisions relacionada amb el RTR encara que 
la millor evidència recomana criteris basats en el ren-
diment combinats amb criteris basats amb el temps per 
començar a córrer després d’una reconstrucció de LEA.
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MILLOR EVIDÈNCIA PER A LA REHABILITACIÓ DEL DOLOR CRÒNIC 1a PART: DOLOR PEDIÀTRIC

Harrison LE, Pate JW, Richardson PA, Ickmans K, Wicksell RK, Simons LE
Best-Evidence for the Rehabilitation of Chronic Pain Part 1: Pediatric Pain. 
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RESUM

El dolor crònic és un problema prevalent i persistent en 
la mitja infància i l’adolescència. El model biopsicoso-
cial del dolor, que explica la complexa interacció dels 
factors biològics, psicològics, socials i ambientals que 
contribueixen a i mantenen els símptomes del dolor i la 
discapacitat relacionada, han guiat la nostra compren-
sió i tractament del dolor pediàtric. Conseqüentment, 
moltes intervencions per al dolor crònic es troben en 
l’àmbit de la rehabilitació, basant-se en la premissa de 
què la conducta té un paper ampli i central en el maneig 
del dolor. Aquests tractaments són típicament propor-
cionats per un o més proveïdors de salut en l’àmbit de 

la medicina, la infermeria, la psicologia, la fisioteràpia 
i/o la teràpia ocupacional. L’evidència actual suggereix 
que el tractament multidisciplinari és important, es-
sent efectiva la Rehabilitació del Dolor Intensiva Inter-
disciplinària (RDII) en la reducció de la discapacitat en 
pacients amb alts nivells de discapacitat funcional. La 
següent revisió descriu l’estat de l’art actual dels enfo-
caments de rehabilitació per tractar el dolor persistent 
en nens i adolescents. Es destaquen també diverses 
àrees emergents d’intervenció per guiar futures inves-
tigacions i la pràctica clínica.
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CANVI EN LA INHIBICIÓ RECÍPROCA DE L’AVANTBRAÇ AMB IMATGERIA MOTORA  
ENTRE PACIENTS AMB ICTUS CRÒNIC 

Kawakami m, Okuyama K, Takahashi Y
Change in reciprocal inhibition of the forearm with motor imagery among patients with chronic stroke.

Neural Plast 2018; 2018: 3946367

https://www.hindawi.com/journals/np/2018/3946367/
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RESUM

S’investiguen canvis mediats a nivell cortical en la In-
hibició Recíproca (IR) que segueix la Imatgeria Moto-
ra (IM) en períodes a curt i llarg termini. Els objectius 
d’aquest estudi eren (1) descriure la IR durant la IM 
en pacients amb ictus crònic i (2) examinar els canvis 
en la IR després de l’entrenament basat en la Interfí-
cie Cervell-Màquina (BMI) basat en la IM. Vint-i-quatre 
pacients amb ictus crònic van participar en l’estudi 1. 
Tots els pacients van imaginar l’extensió del canell en 
el costat afectat. La IR des dels extensors radials del 
carp fins al Flexor Radial del Carp (FRC) es va avaluar 
utilitzant un paradigma de test-condicionament del re-
flex H del FRC. Es va calcular la “puntuació de l’efecte 
de IM a IR” (el valor d’IR durant IM dividit per aquest 

en repòs) i comparar aquesta puntuació d’acord amb la 
localització de la lesió. La IR durant la IM va mostrar 
una millora significativa comparat amb la IR en repòs. 
La puntuació de l’efecte de la IM en la IR en el grup amb 
lesió subcortical va ser significativament més alta que 
en el grup amb lesió cortical. Onze pacients van parti-
cipar en l’estudi 2. Tots els pacients van realitzar entre-
nament BMI durant 10 dies. La puntuació de l’efecte a 
IR en un interval interestímuls de 20ms va augmentar 
significativament després del BMI comparat amb l’inici. 
En conclusió, la pràctica mental amb IM pot induir can-
vis plàstics en els circuits d’Inhibició Recíproca espinal 
en pacients amb ictus crònic. 

https://www.hindawi.com/journals/np/2018/3946367/
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EFECTE DELS ENFOCAMENTS MANUALS AMB MODALITAT OSTEOPÀTICA  
SOBRE CORRELACIONS CEREBRALS D’INTERCEPCIÓ: UN ESTUDI fMRI  

Cerritelli F, Chiacchiaretta P, Gambi F et al.
Effect of manual approaches with osteopathic modality on brain correlates of interoception: an fMRI study.

Sci Rep 10, 3214 (2020)

https://doi.org/10.1038/s41598-020-60253-6
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RESUM

El present assaig controlat amb placebo aleatoritzat va 
explorar fins a quin punt el Tractament mitjançant Ma-
nipulació Osteopàtica (OMT) afecta l’activitat cerebral, 
particularment l’ínsula, tant durant una “consciència 
interoceptiva” com durant una tasca de “consciència 
exteroceptiva” en una mostra de 32 adults dretans amb 
dolor lumbar crònic (CLBP) assignats aleatòriament a 
un grup OMT o simulant les actuacions. Els pacients 
van rebre 4 sessions setmanals i la Resonància Magnè-
tica funcional (fMRI) es va realitzar a l’inici (T0), imme-
diatament després de la primera sessió (T1) i al cap d’1 
mes (T2). Els resultats van revelar que l'OMT va produir 
una reducció diferent i específica de la resposta al nivell 
d’oxigen en sang (Blood Oxygen Level Dependent,  BOLD) 
en àrees específiques cerebrals relacionades amb la 

intercepció, és a dir, ínsula bilateral, Còrtex Anterior 
Cingolat (ACC), estriat esquerre i al Gir mig frontal dret 
(rMFG). La tendència observada en els tres punts del 
temps sembla poc característica. A la T1, es va observar 
un augment marginal del BOLD amb resposta a totes 
les àrees esmentades, excepte la rMFG, que va mostrar 
una disminució de resposta BOLD. A la T2, la resposta 
va ser contrària: àrees relacionades amb la interocep-
ció (ínsula bilateral i ACC), així com el rMFG i l'estriat 
esquerre, van demostrar una disminució important de 
la resposta BOLD. Les conclusions d'aquest estudi pro-
porcionen una visió detallada dels efectes de les terà-
pies manuals sobre l'activitat cerebral i té implicacions 
per a futures investigacions en el camp.

https://doi.org/10.1038/s41598-020-60253-6
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L’EFICÀCIA DE LA TERÀPIA MIRALL EN PACIENTS AMB CAPSULITIS ADHESIVA:  
ESTUDI ALEATORI, PROSPECTIU I CONTROLAT  

başkaya mÇ, Erçalık C, Karataş Kır Ö, Erçalık T, Tuncer T
The efficacy of mirror therapy in patients with adhesive capsulitis: A randomized, prospective, controlled study.

J Back Musculoskelet Rehabil. 2018;31(6):1177-1182. Doi: 10.3233/BMR-171050
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RESUM

Objectiu: Investigar l’eficàcia de la Teràpia Mirall (TM) 
juntament amb un programa estàndard de fisioteràpia 
en el Balanç Articular de l’espatlla (BA), el dolor i la qua-
litat de vida dels pacients amb Capsulitis Adhesiva (CA). 

mètode: Aquest estudi prospectiu, aleatoritzat, con-
trolat a simple cec, va incloure 30 pacients amb CA als 
quals se’ls hi van programar 10 sessions de fisioteràpia 
estàndard. Els participants van ser dividits en dos grups 
idèntics, a partir d’ara, el grup TM i el grup control. Des-
prés de cada sessió, el grup TM realitzava exercicis de 
BA amb al costat que reflectia del mirall, mentre que 
el grup control realitzava exercicis de BA amb el costat 
que no reflectia del mirall. El dolor a l’espatlla (EVA), 
la funció de l’espatlla (UCLA shoulder scale) i la quali-
tat de vida (SF-36) es van avaluar abans i després del 
tractament i el BA actiu i passiu es va quantificar amb 
un goniòmetre.

Resultats: Els dos grups van revelar una reducció signi-
ficativa del dolor i una millora significativa de la funció 
de l’espatlla, del BA actiu i passiu, i de la qualitat de vida 
després del tractament. Les mesures recollides després 
del tractament van mostrar que el grup TM havia tingut 
una quantitat de dolor significativament menor compa-
rat amb el grup control (p=0.007). Les puntuacions de 
l’escala UCLA eren significativament més altes en el 
grup TM (p=0.003). El grup TM va tenir uns valors de fle-
xió activa, abducció activa, flexió passiva i abducció pas-
siva posttractament significativament millors (p=0.001, 
p=0.02, p=0.002 i p=0.02, respectivament). El grup TM va 
tenir una millora significativa posttractament en la fun-
ció física, el rol de la limitació física i el rol de la limitació 
emocional, i els paràmetres de dolor incloent el SF-36 
(p=0.003, p=0.01, p=0.015 i p=0.002, respectivament).

Conclusions: La TM juntament amb la fisioteràpia sem-
bla ser una modalitat de tractament efectiva que redu-
eix el dolor a l’espatlla i en millora el BA, la funció i la 
qualitat de vida entre els pacients amb CA. 
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RESUM

El paradigma científic dominant a la societat occidental 
ha estat, des del seu origen, el mecànic reduccionis-
ta. Ha considerat l’ésser humà, a més, com una realitat 
material, sovint aïllada i independent del seu entorn. En 
particular, la biomedicina o la medicina científica s'ha 
centrat en l'estudi i comprensió de l'organisme a par-
tir de l’anàlisi de la seva estructura (anatomia) i funció 
(funció). D’altra banda, les teràpies complementàries, 
en general, parlen de l'existència d'una energia o força 
vital com a motor de la vida, i fonamenta el seu mètode 
en l'estudi de les relacions i interconnexions de les dife-
rents parts de l'organisme en el qual el tot va més enllà 
de la suma de les seves parts. Així mateix, les teràpies 
complementàries assumeixen que per a la comprensió 
i estudi de l’ésser humà, aquest no es pot aïllar de l’am-
bient en què s'ha desenvolupat i viu.

Tot i les diferències aparents entre la biomedicina i les 
teràpies complementàries, entendre aquestes segons 
els principis del mètode científic ajudaria indubtable-
ment a establir una connexió amb el sistema biomèdic 
actual i facilitar, d'aquesta manera, la seva comprensió 
i acceptació per part de la comunitat científica. D'altra 
banda, i per estrany que sembli, el llenguatge i pensa-
ment de les teràpies complementàries està més a prop 
de conceptes de la física moderna i d’altres moviments 
científics avantguardistes com el pensament sistèmic 
que el del vigent model biomèdic.

L’objectiu principal del present article i la segona part 
d’aquest (Metodologia científica per a l’anàlisi de les te-
ràpies complementàries integradores II) és descriure les 
particularitats de la recerca científica en teràpies com-
plementàries.

PARAULES CLAU: Teràpia complementària. Medicina no  convencional. 
Medicina integradora. Integrative medicine. Medicina basada 
en l’evidència. Biomedicina. Medicina científica. Recerca bàsica. 
 Recerca  clínica. Epistemologia.
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CLASSIFICACIÓ DE LES TERÀPIES  COMPLEMENTÀRIES

Des d’un punt de vista acadèmic existeixen vàries clas-
sificacions sobre les teràpies complementàries, però la 
que més s’ajusta a la realitat d’aquestes és la que ha 
fet el National Center for Complementary and Integrative 
Health (NCCIH, en els seus inicis conegut per National 
Center for Complementary and Alternative Medicina - NC-
CAM -), centre que depèn del National Institutes of Health 
(NIH) dels EUA. Segons aquest organisme, es defineixen 
5 grups de teràpies no convencionals: sistemes mèdics 
alternatius, intervencions ment-cos, tractaments ba-
sats en la biologia, teràpies basades en la manipulació i 
el cos, i teràpies energètiques (vibracionals). 

LA RECERCA CIENTÍFICA I LES TERÀPIES 
 COMPLEMENTÀRIES

Ciència (del llatí, scientia), etimològicament, és un con-
junt de coneixements dels principis i les causes obtin-
guts per mitjà del raonament. Tanmateix, a partir del 
segle XIX, el camp semàntic de la paraula ‘ciència’ se 
cenyeix al coneixement organitzat de la realitat mitjan-
çant el mètode científic. Aquesta restricció, per tant, 
implica que l’obtenció de nous coneixements i la seva 
aplicació per a la solució a interrogants o problemes, o 
el tractar d’explicar determinades observacions de la 
realitat, des d’un punt de vist científic, es duu a terme 
a través d’un procés de recerca, fonamentat principal-
ment en l’experimentació, i mitjançant l’aplicació del 
mètode científic. 

En biomedicina o medicina científica, l’interrogant prin-
cipal d’estudi és la malaltia i l’objectiu és la generació 
d’intervencions terapèutiques, com són els medica-
ments, la cirurgia i les intervencions físiques, per trac-
tar les malalties. És a dir, el seu objectiu és analitzar i 
comprendre mitjançant l’experimentació i a través dels 
dos pilars del mètode científic (reproductibilitat i falsa-
bilitat) la fisiopatologia de les malalties i els mecanis-
mes d’acció dels tractaments, l’eficàcia i la seguretat de 
les intervencions terapèutiques, i la relació cost–bene-
fici dels tractaments aplicats. Amb tot, hom ha de tenir 
molt present que aquesta visió biomèdica de la realitat 
queda contextualitzada per: 

• un concepte de l’Univers, incloent a l’ésser humà, 
que està format per matèria (àtoms, molècules);

• una comprensió de la Naturalesa a partir de l’anà-
lisi de les parts, preocupant-se dels fenòmens re-
als que es poden mesurar, quantificar; 

• una condició humana dualista, en la que ment i 
cos són dos sistemes diferents i el que succeeix a 
la ment no sempre ni de la mateixa manera reper-
cuteix en el cos, i a l’inrevés; 

• un sistema metodològic basat en el principi de 
causalitat probabilística (ja no determinística); 

• un diagnòstic fonamentat en l’objectivació d’una 
alteració estructural i/o funcional, i una compren-
sió de la curació basada en el tractament de les 
malalties a partir de les diferents intervencions 
terapèutiques de les que es disposen; 

• una orientació en l’ús de les intervencions tera-
pèutiques centrada en el tractament de la malaltia 
del pacient, i en l’ús de tractaments, generalment 
específics per cada malaltia i que són aplicats de 
forma universal, concebuts com una lluita contra 
la causa.

El mètode d’estudi que la biomedicina o medicina ci-
entífica ha aplicat des de fa dècades i que a través de 
la recerca bàsica i la recerca clínica ha generat tot el 
coneixement actual sobre l’estructura i la funció d’un 
individu sa i sobre el que té lloc quan aquest emmalal-
teix i es tracta.

És amb aquest mètode biomèdic que s’investiguen les 
teràpies complementàries amb el propòsit de compren-
dre els mecanismes d’acció, i l’eficàcia i la seguretat de 
les diferents intervencions terapèutiques que les con-
formen; aquest mètode és útil per entendre, des d’una 
perspectiva científica, les teràpies complementàries. 
Tanmateix, el coneixement científic generat sobre elles 
és parcial i no explica en la seva totalitat per què poden 
funcionar, doncs existeix també un context particular 
que ha fonamentat el mètode de les teràpies comple-
mentàries i que és diferent al biomèdic: 

• un concepte de l’Univers, incloent a l’ésser humà, 
que s’ha format a partir d’una energia o força vital; 

• una comprensió de la Naturalesa més holística, 
més sistèmica, on el subjecte, l’observador, de-
termina la realitat; 

• un sistema metodològic basat en el principi de 
correlació; 

• una condició humana unitària, on ment i cos estan 
interconnectats, i la malaltia és a la vegada física 
i mental; 

• un enfocament del tractament que té com ob-
jectiu restablir la salut, a partir dels processos 
fisiològics d’autocuració, reequilibrant de nou 
l’organisme; 

• una orientació en l’ús de les intervencions tera-
pèutiques centrada en la curació del pacient però 
també del seu entorn, on els tractaments són 
universals i sistèmics però es personalitzen per 
a cada individu. 

Per tot això, és important que, a banda de la informació 
biomèdica actual, es complementi aquesta amb conei-
xement d’altres disciplines científiques com són la psi-
coneuroendocrinoimmunologia, la mecanobiologia, el 
bioelectromagnetisme, la Teoria General de Sistemes, 
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la importància del factor humà en el tractament1 o de la 
promoció de la salut entre d’altres, o la implementació 
a la recerca de les teràpies complementàries dels estu-
dis qualitatius, recerca experimental de casos únics o 
altres models de recerca com és el de Sistemes Com-
plets.2 En aquest sentit, el Dr. Avon proposa que sempre 
que s’investigui cal tenir en compte que l’ús de diferents 
tipus d’investigació és complementari i que aquesta 
complementarietat ha de resultar en el desenvolupa-
ment d’una evidència científica equilibrada i madura.

CONDICIONANTS METODOLÒGICS PER A LA RECERCA 
CIENTÍFICA EN TERÀPIES COMPLEMENTÀRIES

Deu condicionants o reptes metodològics fonamentals a 
l’hora de fer recerca en teràpies complementàries han 
estat definits pel Dr. Caspi, director de l’Integrative Me-
dicine Section, del Rabin Medical Center (Beilinson Hospi-
tal) d’Israel, i apareixen al llibre Medicina Integrativa (2a 
edició, capítol 7: La medicina basada en la evidencia y 
la toma de decisiones clínicas). Els autors recomanen 
la seva lectura per tal d’aprofundir en el contingut de 
cadascun dels reptes:

1. La majoria de les intervencions en medicina com-
plementària i alternativa (MCA) s’administren com 
a part d’un programa assistencial, en tant que la 
major part de la recerca en medicina basada en 
l’evidència (MBE) estàndard està orientada a ana-
litzar una intervenció cada vegada.

2. La majoria de les intervencions en MCA exigeixen 
la individualització dels tractaments, en tant que 
la recerca rigorosa exigeix l’estandardització dels 
protocols d’intervenció.

3. La majoria de les intervencions en MCA represen-
ten més d’un tipus de procediment dintre de les 
diferents modalitats (p. ex. acupuntura tradicional 
versus acupuntura contemporània o acupuntura 
segmentària; p. ex. acupuntura segons la medici-
na tradicional xinesa versus acupuntura segons la 
medicina tradicional japonesa).

4. Totes les intervencions mèdiques, siguin MCA o 
de biomedicina, tenen una barreja d’elements 
específics i no específics que són impossibles de 
separar. Els específics (característics o definitius) 
tenen a veure amb la intervenció (p. ex. l’aplica-
ció de l’agulla en un tractament amb acupuntura) 
mentre que els inespecífics (incidentals o contex-
tuals, i els elements preliminars) tenen a veure 
amb els elements de suport de la intervenció, els 
quals no són indispensables però augmenten l’efi-

càcia de la intervenció (p. ex. l’ambient en el qual 
s’administra un tractament amb acupuntura).3

5. La manca de coneixement suficient previ a l’as-
saig o les conclusions errònies sobre una inter-
venció en MCA (p. ex. els components botànics 
actius d’una planta medicinal) poden portar a dis-
senys d’estudi esbiaixats i a l’anàlisi de la inter-
venció equivocada.

6. D’una manera similar a altres intervencions en 
medicina (p. ex. psicoteràpia, cirurgia), moltes 
modalitats d’MCA no poden ser analitzades utilit-
zant el mètode del doble emmascarament. Aquest 
punt és important també a l’hora de dissenyar els 
estudis en el camp de la fisioteràpia.

7. D’una manera similar a totes les intervencions en 
medicina que són dependents de l’operador (p. 
ex. psicoteràpia, cirurgia, fins i tot l’ecografia), la 
pregunta és: qui ha de proporcionar el tractament 
dins l’estudi? És a dir, quines són les característi-
ques del terapeuta que aplica la intervenció? per 
exemple, els anys d’exercici professional poden 
influir en l’efectivitat de la intervenció. Aquest 
punt és també determinant en el camp de la fi-
sioteràpia.

8. Quin és el control correcte en la recerca en l’MCA 
basada en l’evidència: placebo? simulació? histò-
ria natural? assistència de referència? una altra 
sèrie integradora? La selecció del grup control 
més apropiat té profundes ramificacions tant en 
la realització de l’estudi com en la seva interpre-
tació.

9. Els principis d’aleatorització i emmascarament 
contrasten dràsticament amb la filosofia bàsica 
de moltes intervencions en MCA que valoren l’em-
poderament del pacient, és a dir la correspon-
sabilitat del pacient en el tractament de la seva 
malaltia, i fan explícita l’expressió de preferència 
en les decisions assistencials per part del pacient.

10. La qüestió del resultat. La majoria dels assaigs 
clínics terapèutics (més que preventius) basats en 
l’evidència són a curt termini i tenen un espectre 
de resultats reduïts. La majoria de les malalties 
d’estudi són cròniques, i la major part dels estu-
dis aleatoritzats control en MCA i biomedicina són 
a curt termini. En MCA es considera, sovint, que la 
curació no és un fenomen lineal i, per tant, que es 
requereix temps per desfer les alteracions cròni-
ques i per restablir l’homeòstasi.

1 Aquest tema ha estat tractat a l’article “La resposta placebo i nocebo: la importància del factor humà en el tractament”, inclòs en el número XVI 
d’Actualitzacions en fisioteràpia.
2 Aquest tema serà tractat al següent article: “Metodologia científica per a l’anàlisi de les teràpies complementàries i integradores II”.
3 Veure l’article “La resposta placebo i nocebo: la importància del factor humà en el tractament”, inclòs en el número XVI d’Actualitzacions en 
fisioteràpia.



ACTUALITZACIONS EN FISIOTERÀPIA Número XVII, Any 2020
74

ACTUALITZACIONS EN FISIOTERÀPIA

mETODOLOGIA CIENTíFICA PER A L’ANÀLISI DE LES TERÀPIES COmPLEmENTÀRIES I INTEGRADORES (I)

BIBLIOGRAFIA I INFORMACIÓ ADDICIONAL

1. Avon J. In defense of pharmacoepidemiology - 
Embracing the Yin and Yang of drug research. N 
Engl J Med. 2007; 357:2219-21.

2. Borrell i Carrió, F. El modelo psicosocial en evolu-
ción. Med Clin. 2002; 119(5):175-9.

3. Briggs JP, Killen J. Perspective on complemen-
tary and alternative medicine research. JAMA. 
310(7): 691-2.

4. Capra F. La trama de la vida. 3ª ed. Barcelona: 
Anagrama; 2009.

5. Capra F. El Tao de la física. 9ª ed. Málaga: Sirio; 
2010.

6. Dalmau-Santamaria I, González B, Castellano 
B. Formación en medicina no convencional en el 
plan de estudios del grado de medicina de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona. RIA. 2011; 5(2): 
68-71.

7. Esquirol Caussa J, Herrero Vila E, Sánchez Al-
deguer J.  Metodologia i estadística per a pro-
fessionals de la salut. (Trivium 5) II- Bases de 
l’estadística i del disseny d’estudis científics. Be-
llaterra (Barcelona): Servei de Publicacions de la 
Universitat Autònoma de Barcelona; 2012. 

8. Fønnebø V, Grimsgaard S, Walach H, Ritenbaugh 
C, Norheim AJ, MacPherson H, Lewith G, Launsø 
L, Koithan M, Falkenberg T, Boon H, Aickin M. 
Researching complementary and alternative 
treatments--the gatekeepers are not at home. 
BMC Med Res Methodol. 2007  11;7:7. Disponible 
a: http://www.biomedcentral.com/1471-2288/7/7 
(consultat el 18/04/2017).

9. Jewell DV. Guide to Evidence-Based Physical The-
rapy Practice 3rd ed. Jones and Bartlett Learning, 
LLC. Burlington, MA. 2014.

10. NCCIH: National Center for Complementary and 
Integrative Health [Internet]. EUA. Disponible a: 
http://nccih.nih.gov

11. Popp FA. Principles of complementary medicine 
in terms of a suggested scientific basis. Indian J 
Exp Biol. 2008; 46(5):378-383.

12. Rakel D. Medicina Integrativa. 2a ed. Barcelona: 
Elsevier Masson; 2009.

13. Teut M, Linde K. Scientific case research in com-
plementary and alternative medicine - a review. 
Complement Ther Med. 2013; 21(4):388-95.

14. Verhoef MJ, Casebeer AL, Hilsden RJ. Assessing 
efficacy of complementary medicine: adding qua-
litative research methods to the "Gold Standard". 
J Altern Complement Med. 2002; 8(3):275-81.

15. Veziari Y, Leach MJ, Kumar S. Barriers to the con-
duct and application of research in complemen-
tary and alternative medicine: a systematic review. 
BMC Complement Altern Med. 2017; 17(1):166. 
Disponible a: https://bmccomplementalternmed.
biomedcentral.com/articles/10.1186/s12906-017-
1660-0 (consultat el 18/04/2017).

http://www.biomedcentral.com/1471-2288/7/7 
http://nccih.nih.gov
https://bmccomplementalternmed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12906-017-1660-0
https://bmccomplementalternmed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12906-017-1660-0
https://bmccomplementalternmed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12906-017-1660-0


ACTUALITZACIONS EN FISIOTERÀPIA Número XVII, Any 2020
75

ACTUALITZACIONS EN FISIOTERÀPIA

APRÈN A FER RECERCA
METODOLOGIA CIENTÍFICA PER A L’ANÀLISI 

DE LES TERÀPIES COMPLEMENTÀRIES I INTEGRADORES (II)

Sra. mireia Relats Vilageliu1,6, Dr. Ishar Dalmau i Santamaria2,6,7, Sra. Noelia Serrano Domínguez1,3,6,  
Dr. Jordi Esquirol Caussa4,6,9, Dr. Josep Sánchez Aldeguer5,6,8

1 Graduada en Fisioteràpia 2 Doctor en Medicina i Cirurgia 3 Màster en Investigació Translacional en Fisioteràpia 4 Doctor en Medicina Interna 5 Doctor en Medicina
6 Servei Universitari de Recerca en Fisioteràpia. Escoles Universitàries Gimbernat (adscrites a la Universitat Autònoma de Barcelona)

7 Dept. de Medicina, Grau de Fisioteràpia. Universitat Autònoma de Barcelona 8 Facultat de Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona 
9 Centre Mèdic Teknon. Barcelona

Contacte: Dr. Ishar Dalmau i Santamaria (primer autor amb la Sra. Mireia Relats Vilageliu). Tel.: 93.589.37.27 ishar.dalmau@eug.es

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

RESUM

El terme “recerca en sistemes complets” (whole systems 
research) es va encunyar l’any 2002 a partir del concepte 
de sistemes complets d’atenció sanitària (p. ex. medici-
na tradicional xinesa) en què tradicionalment s’inclou, 
a més de les diferents tècniques de tractament (p. ex. 
acupuntura), un mètode de diagnòstic particular, el re-
coneixement de la importància de la interacció entre 
el professional sanitari i el pacient, l’ús de tècniques 
psicològiques per modificar el comportament del paci-
ent, d’altres sistemes alternatius o complementaris de 
tractament (p. ex. dietoteràpia o txikung per a l’exem-
ple de la medicina tradicional xinesa) i l’efectivitat dels 
tractaments individualitzats. Concretament, aquesta 
nova disciplina d’investigació es desenvolupa a partir de 
la constatació que l’assaig clínic aleatoritzat controlat 
convencional és probablement insuficient per obtenir 
una visió més completa de la magnitud de l’impacte del 

conjunt de les intervencions terapèutiques per a cadas-
cun dels diferents sistemes complets així com també 
de la forma com aquestes treballen. Una constatació 
que evidencia unes particularitats per a un model de 
recerca que té com objectiu utilitzar dissenys d’investi-
gació perquè es puguin avaluar en el marc del seu propi 
model explicatiu, la inclusió de la base filosòfica que 
fonamenta el sistema complet investigat, les caracte-
rístiques dels pacients però també dels professionals, 
el tipus de pràctica clínica i dels materials i mètodes 
utilitzats i, finalment, el reconeixement de les caracte-
rístiques i perspectives del pacient, la família, la comu-
nitat i el medi ambient com a únics.

L’objectiu principal del present article és descriure les 
bases de la recerca en sistemes complets en l’àmbit de 
les teràpies complementàries.

PARAULES CLAU: Sistemes complets. Sistemes integrals. 
 Sistemes complexos. Recerca en sistemes complets.  Whole systems 
research. Networks research. Teoria general de sistemes. 
 Teoria de  sistemes. Pensament sistèmic.
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INTRODUCCIÓ 

Les teràpies complementàries consisteixen sovint en 
disciplines o sistemes complets d’assistència sanitària 
(p. ex. medicina tradicional xinesa, aiurveda, medicina 
naturopàtica, entre d’altres) que inclouen una gran va-
rietat d’intervencions terapèutiques. Per exemple, per 
a la Medicina Tradicional Xinesa (MTX) hi ha diverses 
intervencions com són l’acupuntura, el Tuina, la fitote-
ràpia, el txikung o la dietoteràpia. Tanmateix, la recer-
ca biomèdica s’ha centrat en l’estudi de l’eficàcia i la 
seguretat de cadascuna d’aquestes intervencions per 
separat i preferentment a través de l’assaig clínic alea-
toritzat i controlat, en lloc de l’estudi del conjunt de mo-
dalitats d’intervenció en el marc dels propis sistemes 
on es desenvolupen i s’apliquen. A causa de la comple-
xitat dels sistemes complets, el disseny dels estudis i 
els mètodes per a la investigació d’aquests han de re-
conèixer, de forma clara, la seva particular singularitat 
i complexitat.

D’acord amb el Dr. Ritenbaugh i col·laboradors (2003), 
els sistemes complets (whole systems) o també tradu-
ïts a partir del terme anglès com a sistemes comple-
xos o sistemes integrals, es defineixen com a sistemes 
d’atenció sanitària en el qual els seus professionals 
apliquen mètodes de coneixement teòric i pràctiques 
associades amb el propòsit de maximitzar la capaci-
tat dels pacients per assolir l’equilibri físic i mental, i 
així restablir la seva pròpia salut mitjançant estratègi-
es individualitzades no reduccionista per al diagnòstic 
i el tractament de les malalties. A més, els esmentats 
investigadors suggereixen que la relació entre el tera-
peuta i el pacient, així com també l’entorn terapèutic en 
què s’emmarca el tractament, juguen un paper central 
en la curació i, a més, evoluciona en el temps. En aquest 
context, l’objectiu de la “recerca en sistemes complets” 
és fer ús dels dissenys i mètodes de recerca científica 
més apropiats perquè tots els aspectes de qualsevol 
intervenció terapèutica o el conjunt de les diferents in-
tervencions d’un sistema complet puguin ser entesos a 
través d’un únic i propi model explicatiu.

LA RECERCA EN SISTEMES COMPLETS 

El terme “recerca en sistemes complets” (whole systems 
research) es va encunyar l’any 2002 a partir de la inves-
tigació dels sistemes complets d’atenció sanitària. 

Fer investigació científica en sistemes complets implica 
l’acceptació que la recerca clínica ha de ser centrada 
en el pacient i individualitzada, que el diagnòstic i el 
tractament és un procés participatiu, i que el procés de 
curació ha d’incloure el coneixement i les habilitats del 
pacient però també les dels professionals que duen a 
terme els diferents tractaments.

La complexitat de l’avaluació de l’eficàcia dels siste-
mes complets és superior a la que representa l’anàlisi 
de les intervencions terapèutiques individuals. Essen-
cialment, el repte quant a aquest tipus d’estudis és 

reconèixer que tots i cadascun dels components que 
conformen el tractament global per als diferents tipus 
de sistemes complets s’organitzen com una xarxa tera-
pèutica i, conseqüentment, cap dels seus components 
pot ser considerat com un tractament individual i inde-
pendent de la resta. 

I és per aquest motiu que quan es fa recerca en terà-
pies complementàries a través del clàssic assaig clínic 
aleatoritzat controlat (multicèntric), mètode de recerca 
d’elecció per respondre qüestions sobre l’eficàcia i se-
guretat de les intervencions terapèutiques, apareixen 
certes limitacions per a les teràpies complementàries 
que representen sistemes mèdics complets, com seria 
el cas de la MTX.

D’acord amb la Dra. Verhoef, de la University of Calgary, 
Canadà, i col·laboradors (2002, 2005), l’assaig clínic ale-
atoritzat controlat (ACA):

• Pot tenir validesa interna de gran abast, però 
escassa validesa externa (generalització) depe-
nent dels procediments utilitzats per al mos-
treig i l’aleatorització en relació al seu ús per a 
l’avaluació dels sistemes complets. Els sistemes 
complets són sistemes d’intervenció, sovint, com-
plexos, i amb una gran varietat de pràctiques per 
a un mateix sistema complet. 

• Es fonamenta en processos de diagnòstic nor-
malitzats, els quals no sempre són factibles o 
apropiats per als sistemes complets en l’àmbit de 
les teràpies complementàries doncs es basen en 
principis de diagnòstic individualitzats i únics per 
als diferents tipus de sistemes de curació. 

• Necessita d’intervencions estandarditzades (pro-
tocols de tractament) a l’hora de dissenyar els 
estudis, fet que entra en contradicció amb els 
tractaments individualitzats, sovint, flexibles, dels 
sistemes complets en l’àmbit de les teràpies com-
plementàries així com també de la gran varietat 
quant a la pràctica d’un mateix sistema complet. 
A més, els tractaments dels sistemes complets 
van dirigits a restablir l’equilibri homeostàtic del 
pacient, tracten pacients amb condicions comple-
xes i cròniques, o condicions multifactorials i no 
específiques.

• Homogeneïtza la mostra per a cadascun dels 
grups d’estudis a partir de l’assignació a l'atzar 
dels participants, però aquesta realitat pot plan-
tejar un problema en l’avaluació de l’eficàcia dels 
sistemes complets en l’àmbit de les teràpies 
complementàries doncs es té en compte que la 
voluntat i la disposició del pacient participen en el 
procés de curació, i que les percepcions del paci-
ent i les expectatives sobre la relació terapèutica 
poden influir en els efectes del tractament. Els 
ACA minimitzen o exclouen la importància de la 
relació terapeuta–pacient en el grau d’efectivitat 
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del tractament. En definitiva, l’assignació a l’atzar 
i la identificació d’un adequat grup control (place-
bo) és molt difícil, sovint impossible, a l’hora de 
dissenyar un estudi per a l’avaluació dels siste-
mes complets.1

Tenint en compte aquesta realitat, la recerca en siste-
mes complets en l’àmbit de les teràpies complemen-
tàries necessita ser entesa com una recerca científica 
que inclogui diferents estratègies sistemàtiques que 
s’adaptin a la filosofia de cada sistema complet, sense 
oblidar, òbviament, el caràcter rigorós i rellevant de la 
seva avaluació científica quant a la seva eficàcia i segu-
retat en el tractament dels pacients.

EL MÈTODE DE RECERCA EN SISTEMES COMPLETS 

Per a un bon disseny d’estudi científic per avaluar l’efi-
càcia i la seguretat dels sistemes complets en l’àmbit 
de les teràpies complementàries, s’han de contemplar 
diferents modalitats de recerca; es recomana la com-
binació de recerca quantitativa i recerca qualitativa, co-
neguts com a mètodes mixtes (mixed research), com a 
l’òptima aproximació de recerca en sistemes complets.

Les modalitats de recerca que es tenen en compte a 
l’hora de fer recerca en sistemes complets són, fona-
mentalment:

1. Variacions del disseny clàssic de l’assaig clínic 
aleatoritzat controlat:
a. Assaig clínic pragmàtic, que permet avaluar 

els tractaments individualitzats, fet distintiu 
per a la majoria dels sistemes complets en 
l’àmbit de les teràpies complementàries.

b. Dissenys factorials, que comparen modalitats 
individuals amb una combinació de modalitats 
per permetre l'avaluació dels múltiples efectes 
com a resultant de la interacció dels diferents 
tractaments. 

c. Assaigs preferencials, per tractar l'argument 
que en moltes modalitats de teràpies comple-
mentàries o sistemes complets d’atenció sani-
tària la preferència del pacient es correlaciona 
amb l’eficàcia del tractament, amb la qual cosa 
l'assignació a l'atzar és inapropiada.

d. Disseny de cas únic (n=1 o replicació intrasub-
jecte), enfront de la crítica que l’ACA no pro-
porciona informació sobre individus i només 
descriu un valor mitjà d'un tractament en un 
grup d'individus.

2. Estudis observacionals. Estudis recents han evi-
denciat que els estudis observacionals ben dis-
senyats aporten resultats comparables amb els 
ACA, amb l’avantatge que són menys complexes 

quant al disseny i menys costosos. Aquests estu-
dis, a més, aporten una forta validesa externa com 
a tractaments individualitzats.

3. Mètodes de recerca mixtes: combinació de mèto-
des de recerca quantitativa i de recerca qualitati-
va. Aquests mètodes de recerca són clarament la 
millor estratègia d’investigació per als sistemes 
complets d’atenció a la salut.

4. Importància dels resultats esperats de la inter-
venció terapèutica d’un sistema complet tant per 
la perspectiva del pacient com la del terapeuta. 
Aquests resultats, a més, han de ser mesurats en 
un moment apropiat per evidenciar l’efecte con-
cret de la intervenció i aquests resultats han de 
ser també rellevants amb el propòsit i la filosofia 
de la intervenció. Els tractaments dels sistemes 
complets en l’àmbit de les teràpies complemen-
tàries tenen un efecte en diversos aspectes de la 
vida del pacient i es busca maximitzar la capaci-
tat del pacient per aconseguir un equilibri men-
tal i físic així com també per recuperar la seva 
pròpia salut.

CONCLUSIONS

Les conclusions, que la Dra. Verhoef i els seus col-
laboradors (2005) consideren com a més importants 
quant a la recerca en sistemes complets, són:

1. La millor manera d'estudiar els sistemes complets 
relacionats amb l’atenció sanitària és entendre 
que no és exclusiu de les teràpies complementà-
ries, sinó que també es pot aplicar a intervencions 
complexes en l’àmbit de l'atenció mèdica conven-
cional, com ara l'atenció de malalties cròniques 
de forma multidisciplinària, l’atenció primària, 
la psicoteràpia i les cures pal·liatives. En aquest 
sentit, es veu convenient, també, la consideració 
de la inclusió d’aquest tipus d’estudis en el camp 
de la fisioteràpia.

2. La recerca de sistemes complets és especialment 
molt costosa; tanmateix, prioritzar aquest tipus 
d’investigació ajudaria a comprendre el paper de 
tots i cadascun dels components que caracterit-
zen les diferents modalitats d’intervencions tera-
pèutiques d’un sistema complet, incloent també 
els fonaments filosòfics en què es basen. Aquesta 
realitat seria igualment rellevant per a la medici-
na convencional.

3. Mentre que l’assaig clínic aleatoritzat controlat 
és el mètode de recerca d’elecció per estudiar les 
relacions causals en biomedicina, actualment no 
existeix un únic sistema d’estudi estàndard simi-

1 Aquest tema ha estat tractat a l’article “La resposta placebo i nocebo: la importància del factor humà en el tractament”, inclòs en el número XVI 
d’Actualitzacions en fisioteràpia.
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lar per a la recerca de sistemes complets, tenint 
en compte que aquests es fonamenten en interre-
lacions complexes.

4. Un dels aspectes més difícils d’un sistema com-
plex és el reconeixement de la seva naturalesa no 
lineal, contrari al model lineal de causa–efecte. 
Tot i que s'han fet avenços importants en identi-
ficar els aspectes metodològics propis dels siste-
mes complets, es necessita encara més recerca 
per dissenyar models d’avaluació útils i potents 
per tal de millorar la metodologia actual d'in-
vestigació clínica en intervencions terapèutiques 
complexes (sistemes complets).

5. Tenint en compte que la recerca en sistemes 
complets ha de considerar també els diferents 
punts de vista filosòfics i conceptuals que els fo-
namenten i ha d'incorporar una varietat de dis-
senys i tècniques analítiques innovadores, és 
essencial la creació de grups multidisciplinaris 
per a la seva avaluació.

6. El recent desenvolupament de les xarxes de re-
cerca en teràpies complementàries arreu del 
món pot ajudar a reconèixer aquesta metodologia 
d’avaluació i crear equips multidisciplinaris que 
col·laborin per desenvolupar i aprofundir en la 
metodologia de recerca de sistemes complets en 
l’àmbit de les teràpies complementàries.
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RESUM DE CONGRESSOS

Els passats 14 i 15 de febrer es va celebrar el V Congrés 
Internacional de Fisioteràpia i Dolor de la Sociedad Es-
pañola de Fisioterapia y Dolor (SEFID). El congrés va 
comptar amb la participació de fisioterapeutes clínics i 
investigadors de renom internacional, els quals van ex-
posar els seus coneixements més actualitzats sobre els 
diferents àmbits relacionats amb el dolor.

Pel que fa a conceptes teòrics es va parlar de la relació 
entre la neuroimatgeria i el dolor, evidenciant l’existèn-
cia d’estudis que mostren el vincle entre determina-
des àrees del cervell i el dolor (neuromatrix del dolor). 
A dia d’avui, però, se sap que aquesta activació no és 
exclusiva del dolor sinó que es genera un patró simi-
lar en altres estímuls com ara auditius o visuals, sense 
la coexistència de dolor; així, es pot assenyalar que hi 
ha correlació però no es pot determinar una relació de 
causalitat.

La neuroimatgeria no sembla suficient per explicar el 
processament del dolor; cal interpretar cada cas amb 
precaució i relacionar-la sempre amb altres tests i la 
clínica.  Respecte a la neuroimatgeria, durant el con-
grés es va parlar també sobre la connectivitat subcortical 
en repòs: segons la connectivitat cerebral del pacient es 
pot preveure la resposta que tindrà al tractament amb 
exposició gradual; tot i la importància que pot suposar 
aquesta predicció, encara no es disposa de mesures 
aplicables en la pràctica clínica que ens ajudin a fenoti-
par els pacients.

En el mateix congrés també va tenir protagonisme 
l’anomenada sinapsi tripartida, on s’exposa la importàn-
cia de les cèl·lules glials en la sinapsi neural i la seva 
participació en la sensibilització del Sistema Nerviós 
Central (CNS) en casos de dolors complexos.

Sobre la temàtica més clínica d’exploració i diagnòstic, 
es va mostrar la importància de la valoració sensitiva 
exhaustiva per tal de valorar la presència de degenera-
ció de fibres nervioses i establir la tipologia de les fibres 

afectades; en aquest sentit, es recomana avaluar la 
sensibilitat superficial, profunda, tèrmica, al fred, dolo-
rosa, la funció muscular i els reflexos osteotendinosos, 
per tal que amb tota aquesta informació es pugui deter-
minar la presència d’alteracions en el teixit nerviós i, si 
és així, la tipologia de l’afectació.

Durant el congrés es va remarcar que una radiculopatia 
rarament segueix el patró exacte dels dermatomes, fet 
que es pot il·lustrar amb el vídeo que es va oferir als as-
sistents en directe i que es pot visualitzar en aquest en-
llaç: https://www.youtube.com/watch?v=BZYtAR4zUpg

La valoració de situacions doloroses de l’extremitat in-
ferior també va prendre protagonisme al congrés, fent 
especial atenció a la Síndrome d’Estrès Tibial Medial 
(MTSS), en què la simptomatologia apareix amb l’exer-
cici, el repòs la millora i la palpació és dolorosa en ≥5 
cm de la vora posteromedial de la tíbia. Aquesta síndro-
me encara no té una etiologia clarament establerta i el 
seu tractament es basa en l’educació sobre el dolor i les 
expectatives, la càrrega gradual i l’exposició gradual a 
l’exercici.

Pel que fa a la valoració del dolor pediàtric es va fer es-
ment de la importància d’avaluar de manera diferencia-
da el dolor per a cada franja d’edat, assenyalant el gran 
ventall de tests i qüestionaris a disposició del fisiotera-
peuta per a les diferents etapes del desenvolupament i 
de les habilitats comunicatives de cada pacient avaluat.

En general, durant el congrés es va remarcar la impor-
tància d’un enfocament actiu en el tractament de tots 
els pacients, fet que els pot permetre beneficiar-se de 
l’exercici, de la millora de la cinesiofòbia, de l’autoe-
ficàcia i de la sensació de control del seu propi estat 
de salut.

En referència a l’àmbit terapèutic, es va aprofundir 
sobre exercici i neurodinàmia en relació a la patologia 
neural. Sobre les tècniques de mobilització neural es va 
exposar que evidencien certa efectivitat depenent de la 
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situació i les circumstàncies clíniques de cada cas. Així, 
aquestes tècniques semblen tenir indicacions clares en 
casos de dolors lumbars i cervicals lligats a un origen 
nerviós, però en altres situacions l’evidència científica 
disponible és encara insuficient.

També es van comentar els efectes inespecífics placebo 
i nocebo, que apareixen a partir de les expectatives dels 
pacients en relació al tractament potenciant els efec-
tes del principi actiu (placebo) o disminuint els efectes 
i/o generant efectes adversos (nocebo).  La intensitat i 
l’origen d’aquests efectes presenten variacions segons 
el nivell on es generen i segons la situació patofisiològi-
ca de la persona. La importància dels efectes placebo i 
nocebo en la clínica és que qualsevol actuació terapèu-
tica ha de ser presentada cautelosament per tal de po-
tenciar al màxim l’efecte placebo i minimitzar tant com 
sigui possible el nocebo.

En relació a l’exercici com a modulador del dolor crònic 
es va argumentar que les persones que pateixen sín-
dromes doloroses amb afectació de la Contitioned Pain 
Modulation (CPM) no presenten la mateixa hipoalgèsia 
induïda per l’exercici que persones sense aquest grau 
d’afectació i, fins i tot, poden expressar hiperalgèsia. 
En casos de dolor crònic localitzat, l’exercici d’una altra 
part del cos lliure de símptomes sembla ser capaç de 
generar hipoalgèsia global en tot l’organisme. També 
són capaços de modular la presentació del dolor, l’es-
très i la cognició. En relació amb l’exercici, es va parlar 
del concepte Potentiation Post-Activation (PAP): el seu 
ús en situacions doloroses es basa en la hipoalgèsia 
generada després de la contracció isomètrica de la 
musculatura simptomatològica o del seu antagonista. 
Aquesta contracció isomètrica ha de ser realitzada en 
un rang de moviment lliure de dolor, sense generar fa-
tiga, però aproximadament al 80% de la força màxima 
voluntària. Es va abordar l’ús de vibració per al maneig 

del pacient amb dolor per tal de millorar la representa-
ció cortical, induir efectes analgèsics i/o aconseguir un 
increment del rang de moviment (ROM); depenent de la 
freqüència i l’amplitud de la vibració aplicada es poden 
generar uns efectes o uns altres.

Una de les eines més útils per afrontar el dolor sembla 
ser la regulació dels comportaments: un comportament 
on el pacient s’encara cap a la recuperació, és actiu en 
el seu propi tractament i segueix un estil de vida salu-
dable, permet que afronti millor la situació. També es va 
suggerir que la hipnosi permet facilitar aquests canvis; 
els practicants d’aquesta tècnica afirmen que a través 
de les preguntes es desglossa la informació que pre-
senta el/la pacient i finalment amb la hipnosi es genera, 
afirmen, una aproximació als canvis necessaris per al 
seu benestar.

Finalment, però no menys important, al congrés de la 
SEFID també es va parlar sobre estimulació del còrtex 
cerebral, fent especial referència a la teràpia repetitive 
Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS). Aquesta tèc-
nica permet realitzar tractaments sense recórrer a cap 
implant d’estimulació Motor Cortex Stimulation (MCS); al 
realitzar diverses sessions de rTMS es genera un efec-
te acumulatiu que sembla permetre allargar la durada 
dels efectes d’aquesta teràpia. La resposta al tracta-
ment amb rTMS podria servir per establir un pronòstic 
dels efectes de la MCS en els pacients. 

Aquest congrés, doncs, va ser de gran interès ja que va 
permetre als assistents obtenir una visió dels avenços 
en la fisioteràpia en relació al dolor, marcant la pauta 
per a una millor fisioteràpia i recerca en relació al dolor 
que ens permetrà seguir descobrint aquesta temàtica 
tan important per als nostres pacients. Anem avançant 
en el seu coneixement, però encara ens queden moltes 
preguntes per resoldre.
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AGENDA

En el moment de la publicació d’aquesta revista científica, estava previst que aquests congressos es po-
guessin realitzar sense impediments. El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya no es pot fer responsable 
de la seva cancel·lació o ajornament si els organitzadors ho creuen convenient.

VIII Congrés SEFIP 2020
Data i lloc: del 6 al 8 de novembre de 2020, 
Madrid 

Informació: www.sefip.org/inscripciones-viii-
congreso-sefip/

Congrés 2021 de la WCPT
Data i lloc: del 8 al 10 d’abril de 2021, Dubai 
Informació: www.wcpt.org/wcpt2021

IV Congrés Internacional de Fisioteràpia Invasiva
Data i lloc: 7 i 8 de novembre de 2020, Porto 

Informació: www.congresofisioterapiainvasiva.es

IFOMPT Conference
Data i lloc: setembre de 2022, Melbourne 

Informació: www.ifompt.org

http://www.sefip.org/inscripciones-viii-congreso-sefip/
http://www.sefip.org/inscripciones-viii-congreso-sefip/
https://www.wcpt.org/wcpt2021
https://www.congresofisioterapiainvasiva.es
https://www.ifompt.org
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