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Tema 5

MUSCLE DOLORÓS

SÍNDROME SUBACROMIAL
CAPSULITIS ADHESIVA

INESTABILITAT ARTICULAR…

DX ANATOMO - PATOLÒGIC

PREVALÈNCIA: 16-26%
4º MOTIU CONSULTA

TESTS CLÍNICS

JOBE NEER HAWKINS YERGASON

CAJÓN A-P

BUCKUP. Pruebas clínicas para patología ósea, articular y muscular. Masson, 1996

DIAGNÒSTIC MÉDIC
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CANVIS EN LA LONGITUD, FORÇA I PATRÓ DE PARTICIPACIÓ 
MUSCULARS DE LA CINTURA ESCAPULAR 

MOVIMENTS INCORRECTES O 
REPETITIUS

POSTURES INCORRECTES 
MANTINGUDES

TENDÈNCIA ACTUAL
BUSCAR LA CAUSA DE LA 

PATOLOGIA EN EL 
MOVIMENT DE LA CINTURA 

ESCAPULAR

Lukasiewicz et al 1999; Ludewig & Cook 2000; Lin et al 2006; Tate et al 2008 

Tema 5                   1. DIAGNÒSTIC FISIOTERÀPIC

ALTERACIONS DEL MOVIMENT / MOVIMENTS INCONTROLATS

(DESVIACIONS D’UN PATRÓ IDEAL DE MOBILITAT)

SHIRLEY SHARMANN (2005) / MARC COMMEFORD (2012)

3



4



Dèficit de força dels 
estabilitzadors escapulars

Dèficit de control motor dels 
estabilitzadors escapulars

Una vegada s'ha evidenciat que la discinèsia 
escapulohumeral és un factor que pot contribuir a la 

patologia de muscle...

EXAMINAR ELS TEIXITS PERILESIONALS

Per a poder identificar quins factors són 
els responsables de provocar  el 

moviment escapular alterat

Alteracions posturals Flexibilitat inadequada
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Tema 5

ALINEACIÓ CORRECTA MOVIMENT ÒPTIM

EXPLORACIÓ DE L’ALINEACIÓ CINTURA ESCAPULAR

EXPLORACIÓ DE LA MOBILITAT CINTURA ESCAPULAR

LONGITUD MUSCULAR 
CORRECTA

FORÇA I COORDINACIÓ 
MUSCULAR CORRECTESNO SEMPRE

EXPLORACIÓ DE L’ESCURÇAMENT / DEBILITAT DELS 
MÚSCULS CINTURA ESCAPULAR
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Tema 5

EXPLORACIÓ DE L’ALINEACIÓ CINTURA ESCAPULAR

EXPLORACIÓ DE LA MOBILITAT CINTURA ESCAPULAR

EXPLORACIÓ DE L’ESCURÇAMENT / DEBILITAT DELS 
MÚSCULS CINTURA ESCAPULAR
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Tema 5          ALINEACIÓ NORMAL CINTURA ESCAPULAR

ESCÀPULA
• Vora vertebral paral·lela a la columna 
• A 7-8 cm de la línia mitjana.
• Rotació de 30° en el pla frontal 

HÚMER
• Olècranon posterior
• Palmell cap al cos

……………………………………..

CAP HUMERAL
• Menys d’1/3 cap humeral 

davant acròmion
HÚMER
• Húmer vertical
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Tema 5        ALINEACIÓ ANÒMALA CINTURA ESCAPULAR

1. Abducció / protracció
o 

rotació externa

4. Rotació interna (és el moviment)
(escàpula alada, és la patologia)

2. Rotació inferior 3. Inclinació anterior
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TEMA  21               MOBILITAT DE LA CINTURA ESCAPULAR

1. ROTACIÓ INFERIOR
2. ROTACIÓ SUPERIOR

3. INCLINACIÓ ANTERIOR 
4. INCLINACIÓ POSTERIOR

5. ADDUCCIÓ / RETRACCIÓ
6. ABDUCCIÓ / PROTRACCIÓ

6. ELEVACIÓ
7. DESCENS

9. ROTACIÓ EXTERNA
10. ROTACIÓ INTERNA
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++ PECTORAL MENOR
-- TRAPEZI INFERIOR

++ DORSAL AMPLE
++ PECTORAL MAJOR
-- INFRAESPINÓS, I 
RODÓ MENOR

++ SERRAT ANTERIOR
++ PECTORAL MENOR
-- TRAPEZI MITJÀ I INFERIOR
-- ROMBOIDE

Tema 5                                 VALORACIÓ MOBILITAT

INCLINACIÓ ANTERIOR

ROTACIÓ INFERIOR

ABDUCCIÓ / PROTRACCIÓ

ROTACIÓ INTERNA HUMERAL

NOTA: ELS MOVIMENTS CONTRARIS IMPLICARAN LA DEBILITAT / ESCURÇAMENT DELS 
MÚCULS DE FORMA INVERSA. EX: inclinació posterior = -- pectoral menor, ++ trapezi inferior11

DEPRESIÓ

++ TRAPEZI INFERIOR
++ PECTORAL MENOR

++ ROMBOIDE
++ ANGULAR
++ LATÍSSIM 
++ PECTORAL MENOR
-- SERRAT ANTERIOR
-- TRAPEZI SUPERIOR I INFERIOR

++ TRAPEZI SUPERIOR
++ ANGULAR ESCÀPULA
++ ROMBOIDE
-- TRAPEZI INFERIOR

ELEVACIÓ



Tema 5                                     VALORACIÓ MOBILITAT

ROTACIÓ INTERNA 
ESCAPULAR

12

++ SERRAT ANTERIOR
++ PECTORAL MENOR
++ RODÓ MAJOR
-- ROMBOIDE
-- TRAPEZI MITJÀ



Tema 5

-Test d’escurçament del pectoral menor
-Romboides / elevador de l’escàpula
-Serrat anterior
-Dorsal ample

EXPLORACIÓ DE L’ALINEACIÓ CINTURA ESCAPULAR

EXPLORACIÓ DE LA MOBILITAT CINTURA ESCAPULAR

EXPLORACIÓ DE L’ESCURÇAMENT / DEBILITAT DELS 
MÚSCULS CINTURA ESCAPULAR
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Tema 5

• PECTORAL MENOR / TRAPEZI INFERIOR

PECTORAL MENOR:
RESPONSABLE DE LA 
INCLINACIÓ ANTERIOR 
DE L’ESCÁPULA (TILTING)
I DE LA ROTACIÓ 
INFERIOR. 
LA SEUA RIGIDESA 
LIMITA LA FLEXIÓ DEL 
MUSCLE.

LA PROMINÈNCIA DE L'ANGLE INFERIOR DE L'ESCÀPULA POT SER TAMBÉ 
CONSEQÜÈNCIA DEL DEBILITAMENT DEL TRAPEZI INFERIOR
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Escurçament del pectoral menor

Entre bona i excel·lent fiabilitat intraobservador
i entre baixa i moderada fiabilitat interobservador

Un estudi transversal indica que, 
amb cada descens del PMI, la 
probabilitat de tindre discinèsia
escapular incrementava el 96% (p 
< 0.001) . (Yesilyaprak et al., 2016)

PMI= (longitud múscul / altura pacient (cm)) x 100

4a costella

coracoides

PMI ≤7.65 = escurçament
15



Tema 5

ROTACIÓ INFERIOR

• ROMBOIDE
• ELEVADOR DE L’ESCÀPULA

Falta de tests: raonament clínic 
(rotació superior disminuïda)
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• Quadrúpeda en llitera agafant-se als costats mentre es balanceja cap a enrere 
per ajudar-se en la rotació de l'escàpula i en l’estirament dels músculs 
romboides i elevador de l'escàpula.

• Si l'elevador està escurçat, el cap i el coll s'estendran a mesura que el pacient 
es balancege cap enrere. Mantenir el mentó en el pit.

ESTIRAMENT D'ANGULAR ROMBOIDE

Tema 5
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TESTAR DEBILITAT TRAPEZI INFERIOR 
(‘PRONE Y’)

TEMA 5       MUSCULATURA DE LA CINTURA ESCAPULAR
DEBILITAT DEL TRAPEZI INFERIOR

McClure, P., Greenberg, E., & Kareha, S. (2012). Evaluation and management of scapular dysfunction. Sports medicine and arthroscopy
review, 20(1), 39-48.
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Tema 5

• SERRAT ANTERIOR

EL SERRAT ANTERIOR ES CONTRAU CORRECTAMENT 
SI EN L'ELEVACIÓ COMPLETA L'ANGLE INFERIOR DE 
L'ESCÀPULA SE SITUA EN LA LÍNIA MITJANA DE 
TÒRAX.
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Tema 5

DORSAL AMPLE I PECTORAL MAJOR:
S'INSEREIXEN DIRECTAMENT EN 
L'HÚMER DES DEL TRONC, PER LA 
QUAL COSA LA SEVA CAPACITAT 
ESTABILITZADORA ÉS MÍNIMA. 

SI ES TORNEN CURTS / RÍGIDS PODEN 
LIMITAR LA ROTACIÓ EXTERNA 
NECESSÀRIA EN ELS ÚLTIMS GRAUS 
DE FLEXIÓ.

EL DORSAL AMPLE ÉS UN MÚSCUL 
DEPRESSOR DE LA CINTURA 
ESCAPULAR PEL QUE EL SEU 
ESCURÇAMENT POT LIMITAR LA 
FLEXIÓ DEL MUSCLE.
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Tema 5

-Test de discinèsia escapular
-Tests de modificació dels símptomes 

a) Test d’assistència escapular
b) Test de reposicionament escapular

EXPLORACIÓ DE L’ALINEACIÓ CINTURA ESCAPULAR

EXPLORACIÓ DE LA MOBILITAT CINTURA ESCAPULAR

EXPLORACIÓ DE L’ESCURÇAMENT / DEBILITAT DELS 
MÚSCULS CINTURA ESCAPULAR
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2n. REALITZAR TESTS ESCAPULARS

Tema 5                      VALORACIÓ MOBILITAT

1r. OBSERVAR EL MOVIMENT ACTIU

¿MOVIMENT COMPLET?

SÍ NO

RESTRICCIÓ CAPSULAR

ESCURÇAMENT MUSCULAR

ESPASME PROTECTOR PER DOLOR

DOLOR SÍ DOLOR NO
ANALITZAR

PROM COMPLET, PERÒ FEBLESA MUSCULAR
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3r. OBSERVAR MOVIMENTS INCONTROLATS

2n. REALITZAR TESTS ESCAPULARS

SDT
SCAPULAR DISKYNESIS TEST: 

DISRITMIA I/O ALETEIG

SAT SRT

TESTS D’ALTERACIÓ DELS 
SÍMPTOMES (SI DOLOR)

Tema 5                      VALORACIÓ MOBILITAT
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SDT: SCAPULAR DYSKINESIS TEST (MC Clure el al. 2009) 

S'observa el moviment de l'escàpula mentre el subjecte realitza 5 repeticions en flexió o en 
abducció bilateral amb càrrega a les mans (1’4 kg o 2’3 kg) ~ 68’1 kg

HI HA DISCINÈSIA ESCAPULAR : QUAN UNA O AMBDUES DE LES SEGÜENTS ALTERACIONS 
ESTIGUEN PRESENTS: 

DISRÍTMIA: L'escàpula mostra una prematura o excessiva elevació o protracció, un 
moviment no suau o amb salts durant l'elevació del braç o durant el descens, o una 
ràpida rotació inferior durant el descens del braç.
ALETEIG: la vora medial i/o l'angle inferior de l'escàpula es separen del tòrax durant 
el moviment del braç.

VALORACIÓ:
NORMAL: no s'evidencia cap anormalitat
ANORMALITAT SUBTIL: anormalitat qüestionable 
ANORMALITAT ÒBVIA: anormalitat clarament aparent

McClure P, Tate AR, Kareha S, Irwin D, Zlupko E. A Clinical Method for Identifying Scapular Dyskinesis, Part 1: Reliability. Journal of Athletic 
Training. 2009;44(2):160-164.

Tema 5            VALORACIÓ MOBILITAT
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SDT: SCAPULAR DYSKINESIS TEST (MC Clure el al. 2009) 

VALORACIÓ FINAL COMBINANT FLEXIÓ I ABDUCCIÓ:

NORMAL: no s'evidencia cap anormalitat ni en flexió ni en abducció o un d'ells és 
normal i l'altre té una anormalitat subtil.
ANORMALITAT SUBTIL: tots dos moviments tenen anormalitat subtil.
ANORMALITAT ÒBVIA: algun dels dos moviments tenen una anormalitat clarament 
aparent.

McClure P, Tate AR, Kareha S, Irwin D, Zlupko E. A Clinical Method for Identifying Scapular Dyskinesis, Part 1: Reliability. Journal of Athletic 
Training. 2009;44(2):160-164.

Tema 5                         VALORACIÓ MOBILITAT
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SCAPULAR DYSKINESIS TEST (MC Clure el al. 2009) 

Tema 5                               VALORACIÓ MOBILITAT
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ALTRES TESTS CLÍNICS ES BASEN EN L'ALTERACIÓ DELS 
SÍMPTOMES PER MITJÀ DEL REPOSICIONAMENT MANUAL DE 
L'ESCÀPULA. ESTOS TESTS SÓN PROMETEDORS, EN TANT QUE 
AJUDEN A ACLARIR QUINS PACIENTS TENEN SÍMPTOMES EN 

EL MUSCLE RELACIONATS AMB LA DISCINÈSIA 
ESCAPULOHUMERAL

(Kibler and McMullen, 2003; Rabin 
et al., 2006; Tate et al., 2008)
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• TESTS D’ALTERACIÓ DELS SÍMPTOMES: Intenten avaluar la 
rellevància de la disfunció escapular en pacients amb dolor 
de coll o muscle en determinar si els signes / símptomes del 
pacient canvien amb la modificació manual de la posició 
escapular + moviment.

SCAPULAR ASSISTANCE TEST SCAPULAR REPOSITION TEST

+ test 
modificat
(inclinació 
posterior)

+ test modificat 
(correcció rotació 

interna amb la mà)
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TESTS D’ALTERACIÓ DELS SÍNTOMES

SAT Scapular Assistance Test

• S’ASSISTEIX MANUALMENT A LA ROTACIÓ SUPERIOR ESCAPULAR DURANT 
L'ELEVACIÓ DEL BRAÇ I ES DETERMINA L'EFECTE SOBRE EL DOLOR (BURKHART, 
MORGAN & KIBLER, 2000). TEST POSITIU = DISMINUEIX EL DOLOR.

• RABIN ET AL. (2006) VAN PROPOSAR TAMBÉ AFEGIR L'ASSISTÈNCIA PER A UNA 
INCLINACIÓ POSTERIOR CORRECTA DE L'ESCÀPULA.

Kibler,W.B. AJSM 26: 325-337, 1998; Rabin, A. et al, JOSPT 36(9):653-660, 2006

Tema 5
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TESTS D´ALTERACIÓ DELS SÍMPTOMES

SRT Scapular Retraction Test
• AQUEST TEST BUSCA IDENTIFICAR ENTRE PACIENTS AMB DÈFICIT DE FORÇA EN 

L'ELEVACIÓ DEL BRAÇ SI AQUESTA ES PRODUEIX PER UNA PÈRDUA D'ESTABILITAT 
PROXIMAL DE L'ESCÀPULA.

• ES POSICIONA I ESTABILITZA MANUALMENT LA VORA INTERNA DE L'ESCÀPULA AMB 
INCLINACIÓ POSTERIOR I LLEUGERA RETRACCIÓ SOBRE EL TÒRAX.

Tema 5
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TESTS D’ALTERACIÓ DELS SÍMPTOMES

SRT Scapular Retraction Test

• ÉS POSITIU SI EL DOLOR DISMINUEIX DURANT LA REALITZACIÓ DE L’EMPTY CAN 
TEST. AIXÒ INDICA FEBLESA DEL TRAPEZI INFERIOR I SERRAT ANTERIOR

Tema 5
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Tema 5

DIAGNÒSTIC FISIOTERÀPIC

OBJECTIUS

PROCÉS D’ATENCIÓ 
FISIOTERÀPICA 
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TEMA 5       

Com es tracta la discinèsia 
escapular?

• La discinèsia escapular sol ser un problema de control motor, no sol ser un 
problema de força.

• Per tant, els exercicis de força aïllats, com l'entrenament del serrat anterior, rares 
vegades produiran resultats.

33



Tema 5

MARCAR OBJETIUS DE TRACTAMENT

1r. GUANYAR RECORREGUT ARTICULAR

3r. REEDUCAR UNA MOBILITAT NORMAL SENSE
MOVIMENTS INCONTROLATS

2n. REEQUILIBRAR LA MUSCULATURA 
DE LA CINTURA ESCAPULAR

34



Tema 5

MARCAR OBJETIUS DE TRACTAMENT

1º. GUANYAR RECORREGUT ARTICULAR

3º. REEDUCAR UNA MOBILITAT NORMAL SENSE
MOVIMENTS INCONTROLATS

2º. REEQUILIBRAR LA MUSCULATURA 
DE LA CINTURA ESCAPULAR
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Tema 5 1º. GUANYAR RECORREGUT ARTICULAR

RESTRICCIÓ 
CAPSULAR

ELASTIFICAR LA CÀPSULA ARTICULAR
TERAPIA MANUAL

RESTRICCIÓ 
MIOFASCIAL

ESTIRAMENT MUSCULAR
TRACTAMENT DE PGM

RESTRICCIÓ CO-
CONTRACCIÓ

ELECTROTERÀPIA ANALGÈSICA, ANTIINFLAMATÒRIA, MASSATGE 
DESCONTRACTURANT
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Tema 5

MARCAR OBJETIUS DE TRACTAMENT

1º. GUANYAR RECORREGUT ARTICULAR

3º. REEDUCAR UNA MOBILITAT NORMAL SENSE
MOVIMENTS INCONTROLATS

2º. REEQUILIBRAR LA MUSCULATURA 
DE LA CINTURA ESCAPULAR
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Tema 5 2º. REEQUILIBRAR LA MUSCULATURA 

FISIOTERAPEUTA

PACIENT

ESTIRAMENTS ENFORTIMENT
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++ PECTORAL MENOR
-- TRAPEZI INFERIOR

++ DORSAL AMPLE
++ PECTORAL MAJOR
-- INFRAESPINOS, I 
RODÓ MENOR

++ SERRAT ANTERIOR
++ PECTORAL MENOR
-- TRAPEZI MITJÀ I INFERIOR
-- ROMBOIDE

Tema 5                                 VALORACIÓ MOBILITAT

INCLINACIÓ ANTERIOR

ROTACIÓ INFERIOR

ABDUCCIÓ / PROTRACCIÓ

ROTACIÓ INTERNA HUMERAL

NOTA: ELS MOVIMENTS CONTRARIS IMPLICARAN LA DEBILITAT / ESCURÇAMENT DELS 
MÚCULS DE FORMA INVERSA. P. ex. inclinació posterior = -- pectoral menor, ++ trapezi 

inferior
39

DEPRESIÓ

++ TRAPEZI INFERIOR
++ PECTORAL MENOR

++ ROMBOIDE
++ ANGULAR
++ LATÍSSIM 
++ PECTORAL MENOR
-- SERRAT ANTERIOR
-- TRAPEZI SUPERIOR I INFERIOR

++ TRAPEZI SUPERIOR
++ ANGULAR ESCÀPULA
++ ROMBOIDE
-- TRAPEZI INFERIOR

ELEVACIÓ



Tema 5                                     VALORACIÓ MOBILITAT

ROTACIÓ INTERNA 
ESCAPULAR

40

++ SERRAT ANTERIOR
++ PECTORAL MENOR
++ RODÓ MAJOR
-- ROMBOIDE
-- TRAPEZI MITJÀ



STRETCHING

• ESTIRAR ABANS D’ENFORTIR: els músculs febles no es poden enfortir si
els seus antagonistes estan acurtats! LA TIRANTESA O ESCURÇAMENT DE LA
PART POSTERIOR DEL MUSCLE ha de tractar-se abans d’iniciar qualsevol
programa d’enfortiment glenohumeral, ja que aquesta PODRIA AFECTAR LA
CINEMÀTICA ESCAPULAR.

• MILLORAR LA ROTACIÓ INTERNA: autoestiraments, incloent-hi
l’estirament de la CÀPSULA mitjançant ADDUCCIÓ EN EL PLA HORIZONTAL, el
“SLEEPER,” i l’ESTIRAMENT DELS ROTATORIS EXTERNS AMB UNA TOVALLA.

McClure, P., Greenberg, E., & Kareha, S. (2012). Evaluation and management of scapular dysfunction. Sports medicine and arthroscopy
review, 20(1), 39-48.

Estirament rotatoris externs amb tovalla i pes 
en les mans
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STRETCHING

• ESTIRAMENT DEL PECTORAL MENOR: l’ESTIRAMENT UNILATERAL
EN UN CANTÓ és considerat como el més efectiu per a estirar el pectoral menor,
seguit per L’ESTIRAMENT MANUAL EN SUPÍ AMB UNA TOVALLA col·locada
longitudinalment al llarg de la zona dorsal.

McClure, P., Greenberg, E., & Kareha, S. (2012). Evaluation and management of scapular dysfunction. Sports medicine and arthroscopy review, 20(1), 39-48.

Borstad et al., 2006

PECTORAL MENOR

TOVALLA!
Ellenbecker and Cools, 2010
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Tema 5 2º. REEQUILIBRAR LA MUSCULATURA 

FISIOTERAPEUTA

PACIENT

ESTIRAMENTS ENFORTIMENT

-Trapezi superior
-Serrat anterior
-Trapezi mitjà i romboides
-Exercicis d’enfortiment escapular per 
nivells de dificultat
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ENFORTIMENT

• IMPORTANT considerar tant el NIVELL DE FORÇA ACTUAL i el NIVELL DE
CONTROL MOTOR per a poder prescriure el tipus i la dosis d’exercici adequat.

• COMENÇAR amb el braç recolzat i una posició protegida mitjançant BAIX O
MITJÀ RECORREGUT ARTICULAR i progressar fins a POSICIONS DE RECORREGUT
ARTICULAR COMPLET i amb treballs en contra de la gravetat i amb resistències
externes.

• PROGRESIÓ: basada en variables senzilles (REPETICIONS I RESISTÈNCIA), i
en variables més complexes (VELOCITAT I COMPLEXITAT DE MOVIMENT) però
sempre amb CONTROL ESCAPULAR.

McClure, P., Greenberg, E., & Kareha, S. (2012). Evaluation and management of scapular dysfunction. Sports medicine and arthroscopy
review, 20(1), 39-48. 44



ENFORTIMENT

• PRINCIPALS MÚSCULS A ENFORTIR: TRAPEZI INFERIOR I MITJÀ
MÉS QUE TRAPEZI SUPERIOR ??? (TOT EL TRAPEZI) per a evitar elevació
prematura de la escàpula durant el moviment d’elevació del muscle i per
equilibrar el parell de forces entre el serrat anterior, trapezi inferior i trapezi
superior durant la rotació superior de l’escàpula.

• A MÉS A MÉS, incorporar MOVIMENTS DE MALUC I TRONC DURANT
ACTIVITATS FUNCIONALS que permeten un reclutament facilitat dels músculs
periescapulars (p. ex. equilibri monopodal sobre la cama contralateral durant
exercicis dinàmics de tracció (“pulling”) augmenta significativament l'activitat del
trapezi inferior.

McClure, P., Greenberg, E., & Kareha, S. (2012). Evaluation and management of scapular dysfunction. Sports medicine and arthroscopy
review, 20(1), 39-48. 45



ENFORTIMENT

• Comença amb activitats de CADENA CINÈTICA TANCADA (CCC)
abans de progressar a cadena cinètica oberta. Els exercicis en CCC ajuden a
PROPORCIONAR ESTIMULACIÓ PROPIOCEPTIVA als mecanoreceptors articulars,
la qual cosa ajuda a reorganitzar i restablir els patrons normals d'activació
muscular. A més, les activitats de CCC són protectores, perquè ajuden a
DISMINUIR LA FORÇA DE CISALLAMENT muscular en les articulacions lesionades i
també ACCELEREN LA CURACIÓ dels teixits en promoure la co-contracció
muscular (Palmer i Epler, 1998).

McClure, P., Greenberg, E., & Kareha, S. (2012). Evaluation and management of scapular dysfunction. Sports medicine and arthroscopy
review, 20(1), 39-48.

Palmer LM & Epler ME: Fundamentals of Musculoskeletal Assessment Techniques 2nd ed. Lippincott, Williams & Wilkins. 1998. pp. 106-
124. 46



• BIP enfront de la paret, mans recolzades. Des de 90° de flexió GH, l'exercici 
d'encongiment de muscles alhora que es flexionen, potencia l'activitat de la 
porció superior del trapezi (evitant l'acció d'angular i romboides).

REFORÇ DEL TRAPEZI SUPERIOR

Tema 5
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• (a) SUPÍ, braços al sostre, mans agafades, allargar els braços, colzes estirats.

• (b) BIP enfront de la paret, mans recolzades, deixar caure el pes del cos i tornar
a la posició inicial.

• (c) BIP enfront de la paret, 90° de flexió de muscle, mà recolzada, empènyer
una pilota d'escuma allargant el braç.

• (d) BIP esquena contra la paret, 90° flexió de muscle, goma elàstica a la mà
(lligada enrere), allargar el braç.

ENFORTIMENT DEL SERRAT ANTERIOR

Tema 5
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ENFORTIMENT DEL SERRAT ANTERIOR

TEMA 5

És important ressaltar que el serrat és un estabilitzador primari, amb
una activitat tònica basal i un ancoratge molt potent en les costelles.

Això és molt important de cara al tractament ja que, de cap manera,
no s'ha de buscar simplement “enfortir el serrat”, un error molt
comú en clínica.

S'ha d'entrenar aquest múscul en resistència i en timing (no en força
màxima). És a dir, s'ha de buscar que el múscul puga aguantar molt
de temps contret sense entrar en fatiga i que es contraga quan haja
de fer-ho; per a això, com veurem més endavant, són molt
importants els exercicis funcionals i de control motor.

CONSIDERACIONS SOBRE EL SERRAT ANTERIOR
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Tema 5

• a) BIP, de cara a la paret, lliscar els braços cap amunt i al final de l'amplitud 
realitzar una adducció de les escàpules, evitant moviments de descens.

• b) Adducció escapular en D Pron (romboides++). 

ENFORTIMENT DEL TRAPEZI MITJÀ I ROMBOIDE
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EXERCICIS ENFORTIMENT ESCAPULAR PER NIVELLS DE DIFICULTAT

1. ROTATORIS EXTERNS 1. SERRAT ANTERIOR 2. TRAPEZI MITJÀ

2. TRAPEZI INFERIOR 3. GLOBALS
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EXERCICIS ENFORTIMENT ESCAPULAR PER NIVELLS DE DIFICULTAT

EXERCICIS PER A LA FASE DE MANTENIMENT

Retracció escapular amb theraband
(4 posicions)

Donley PB, Verna C, Moran C. Cooper J.: Managing Glenohumeral Internal Rotation Deficit (G.I.R.D)

Kibler WB: The role of the scapula in athletic shoulder function. Am J Sports Med. 1998;26(2):325-337.

Kibler WB, McMullen J: Scapular dyskinesis and its relation to shoulder pain. J Am Acad Orthop Surg. 2003;11:142-151.

Pliomètrics amb / sense 
baló medicinal
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EXERCICIS EN CADENA CINÈTICA TANCADA

Transferències de pes

Kibler WB, McMullen J: Scapular dyskinesis and its relation to shoulder pain. J Am Acad Orthop Surg. 2003;11:142-151.
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EXERCICIS EN CADENA CINÈTICA TANCADA

Rellotge escapular

Taula d’equilibri

(cadena abierta)

Estabilització rítmica

(cadena abierta)

Kibler WB: The role of the scapula in athletic shoulder function. Am J Sports Med. 1998;26(2):325-337.
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EXERCICIS EN CADENA CINÈTICA TANCADA

Extenxió isomètrica amb càrrega

Flexions modificades

Kibler WB, McMullen J: Scapular dyskinesis and its relation to shoulder pain. J Am Acad Orthop Surg. 2003;11:142-151.
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Tema 5

MARCAR OBJETIUS DE TRACTAMENT

1º. GUANYAR RECORREGUT ARTICULAR

3º. REEDUCAR UNA MOBILITAT NORMAL SENSE
MOVIMENTS INCONTROLATS

2º. REEQUILIBRAR LA MUSCULATURA 
DE LA CINTURA ESCAPULAR
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ENTRENAMENT DEL CONTROL NEUROMUSCULAR

TÈCNICA DE LLISCAMENT PER LA PARET:

• Per a aquells pacients que NO SÓN CAPAÇOS DE TINDRE
UN CONTROL DE L’ESCÀPULA SENSE L’ASISTÈNCIA DEL
FISIOTERAPEUTA.

• El pacient col·loca els avantbraços sobre un mur o paret,
tenint l’escàpula en posició neutra, amb els colzes
flexionats i el braç col·locat en el pla de l’escàpula.

• El pacient ha de lliscar els avantbraços cap a dalt i baix, amb
el recolzament de la paret / mur, mantenint el control de
l’escàpula.

• En aquest exercici el MUR AJUDA A DESGRAVITAR EL BRAÇ
AL TEMPS QUE EXERCIX UN EFECTE DE TRACCIÓ DEL
MATEIX, i proporciona feedback perquè el pacient sàpia
mantenir la protracció escapular (abducció) durant el
moviment.

McClure, P., Greenberg, E., & Kareha, S. (2012). Evaluation and management of scapular dysfunction. Sports medicine and arthroscopy
review, 20(1), 39-48. 57



Tema 5

LLISCAMENT INFERIOR I POSTERIOR CAP HUMERAL

• (b) De cara a la paret lliscar la mà per la paret cap amunt a partir d'una 
posició de flexió del colze fins a la flexió del muscle al límit amb el colze en 
extensió.
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PRIMER (SEMPRE!): 
COL·LOCACIÓ 
ESCAPULAR I HUMERAL 
(PASSIVA I ACTIVA)

MOVIMENT RANG DE REFERÈNCIA*

ROTACIÓ INTERNA 60°

ROTACIÓ EXTERNA 45°

FLEXIÓ 90°

EXTENSIÓ 15°

ABDUCCIÓ 90°

Comeford, Motram. Kinetic Control, the managment of uncontrolled moviment. Ed. Elsevier 2012.

*RANG EN EL QUAL          
L’ESCÀPULA I L’HÚMER 
ROMANEN ESTABLES

REEDUCAR UN CORRECTE 
PATRÓ DE DISOCIACIÓ

SENSE COMPENSACIONS

ENTRENAMENT DEL CONTROL NEUROMUSCULAR
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Tema 5

CLAUS PER A LA FACILITACIÓ I  EL FEEDBACK EN 
L’ENSENYAMENT I REENTRENAMENT DELS MOVIMENTS

• PALPAR L’ESCÀPULA O L’ARTICULACIÓ GLENOHUMERAL PER A SUPERVISAR EL 
MOVIMIENTO INCONTROLAT. PALPAR ACRÒMION / CORACOIDES.

• IMAGINAR LA ROTACIÓ GLENOHUMERAL SOBRE UN EIX CORONAL (ES POT 
PROPORCIONAR UN FEEDBACK PROPIOCEPTIU A TRAVÉS DE L’OLÈCRANON). 
PER EXEMPLE PER A LA ROTACIÓ INTERNA.

• MANTENIR LA CORACOIDES OBERTA I AMPLA.

• IMAGINAR UNA CORDA QUE MANTÉ L’ACRÒMION ELEVAT.

• DESCARREGAR PASSIVAMENT.

• COL·LOCAR UN TAPE (TENSIÓ PROPIOCEPTIVA DE LA PELL).

• MANTENIR LA MATEIXA DISTÀNCIA ENTRE LA CORACOIDES I LA ORELLA.

• MANTENIR LES ESCÀPULES AMPLES.
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ROTACIÓ INTERNA

AMB RECOLZAMENT SENSE RECOLZAMENT
Comeford, Motram. Kinetic Control, the managment of uncontrolled moviment. Ed. Elsevier 2012.

EVITAR!

INCLINACIÓ ANTERIOR 
ROTACIÓ INFERIOR 

ELEVACIÓ 

TRANSLACIÓ 
ANTERIOR

ESCÀPULA

CAP  HUMERAL

ENTRENAMENT DEL CONTROL NEUROMUSCULAR

60˚
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ROTACIÓ EXTERNA

Comeford, Motram. Kinetic Control, the managment of uncontrolled moviment. Ed. Elsevier 2012.

INCLINACIÓ ANTERIOR 
ROTACIÓ INFERIOR 

ELEVACIÓ 
RETRACCIÓ

TRANSLACIÓ 
ANTERIOR

ESCÀPULA

CAP HUMERAL

EVITAR!

ENTRENAMENT DEL CONTROL NEUROMUSCULAR

AMB RECOLZAMENT SENSE RECOLZAMENT

45˚
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FLEXIÓ

Comeford, Motram. Kinetic Control, the managment of uncontrolled moviment. Ed. Elsevier 2012.

INCLINACIÓ ANTERIOR 
ROTACIÓ INFERIOR 

ELEVACIÓ 
PROTRACCIÓ

ALETEIG

ROTACIÓ INTERNA

ESCÀPULA

CAP  HUMERAL

EVITAR!

ENTRENAMENT DEL CONTROL NEUROMUSCULAR

AMB RECOLZAMENT SENSE RECOLZAMENT

90˚
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EXTENSIÓ

Comeford, Motram. Kinetic Control, the managment of uncontrolled moviment. Ed. Elsevier 2012.

EVITAR!

INCLINACIÓ ANTERIOR
ROTACIÓ INFERIOR

RETRACCIÓ
ALETEIG

TRANSLACIÓ ANTERIOR
ROTACIÓ INTERNA

ESCÀPULA

CAP HUMERAL

ENTRENAMIENTO DEL CONTROL NEUROMUSCULAR

AMB RECOLZAMENT SENSE RECOLZAMENT

15˚
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ABDUCCIÓ

Comeford, Motram. Kinetic Control, the managment of uncontrolled moviment. Ed. Elsevier 2012.

INCLINACIÓ ANTERIOR
ROTACIÓ INFERIOR

ELEVACIÓ
ALETEIG

ROTACIÓ INTERNA

ESCÀPULA

CAP  HUMERAL

EVITAR!

ENTRENAMENT DEL CONTROL NEUROMUSCULAR

AMB RECOLZAMENT SENSE RECOLZAMENT

90˚
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ENFORTIMENT

ENTRENAMENT DEL 
CONTROL NEUROMUSCULAR

ESTIRAMENTS

TERÀPIA MANUAL PER AL 
MUSCLE I ESQUENA

EMBENATGES 

TRACTAMENT DE LA DISCINÈSIA ESCAPULAR

McClure, P., Greenberg, E., & Kareha, S. (2012). Evaluation and management of scapular dysfunction. Sports medicine and arthroscopy
review, 20(1), 39-48.
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TERÀPIA MANUAL PER AL 
MUSCLE I L’ESQUENA

McClure, P., Greenberg, E., & Kareha, S. (2012). Evaluation and management of scapular dysfunction. Sports medicine and arthroscopy
review, 20(1), 39-48.

TRACTAMENT DE LA DISCINÈSIA ESCAPULAR

ENFORTIMENT

ENTRENAMENT DEL 
CONTROL NEUROMUSCULAR

ESTIRAMENTS

EMBENATGES 

67



TERAPIA MANUAL PER AL MUSCLE I L’ESQUENA

• POSTURA INADECUADA:

- Freqüent en pacients amb DISCINÈSIA ESCAPULAR.

- Pot PRODUIR INHIBICIÓ DE LA MUSCULATURA POSTURAL (ex.
TRAPEZI INFERIOR (és un dels músculs més difícils de reeducar i
enfortir).

- LA HIPERCIFOSI TORÀCICA està directament relacionada amb la
inhibició del trapezi inferior (la inhibició muscular també pot ser el
resultat d’una articulació lesionada o inflamada).

McClure, P., Greenberg, E., & Kareha, S. (2012). Evaluation and management of scapular dysfunction. Sports medicine and arthroscopy
review, 20(1), 39-48. 68



Postura
CAP ANTERIORITZAT HIPERCIFOSI TORÀCICA

PROTRACCIÓ ESCAPULAR = estretament espai subacromial

ESCURÇAMENT ADAPTATIU DE MÚSCULS POSTURALS O 
DESEQUILIBRIS DE FORÇA MUSCULAR

69



• TÈCNIQUES DE MANIPULACIÓ / MOBILITZACIÓ: PER A
MILLORAR LA MOBILITAT EN EXTENSIÓ TORÀCICA I PER A FACILITAR EL TRAPEZI
INFERIOR (P. Ex. lliscaments PA (postero-anteriors) en supí i pron, mobilitzacions
toràciques cap la extensió amb el pacient en sedestació, lliscaments en apertura de
les articulacions apofisàries). En pacients amb musculatura periarticular tensa,
TÈCNIQUES ARTICULATÒRIES DE LLISCAMENTS en direcció superior, inferior,
medial, o lateral i/o tècniques de distracció escapular estarien indicades per a
MILLORAR LA MOBILITAT ESCAPULAR.

TERAPIA MANUAL PER AL MUSCLE I LA ESQUENA

• MANIPULACIÓ TORÀCICA pot INCREMENTAR LA FORÇA ISOMÈTRICA 
EN LA FLEXIÓ DE MUSCLE en pacients amb signes d’impingement. 

McClure, P., Greenberg, E., & Kareha, S. (2012). Evaluation and management of scapular dysfunction. 
Sports medicine and arthroscopy review, 20(1), 39-48.
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TÈCNIQUES PER A MILLORAR L’EXTENSIÓ TORÀCICA

McClure, P., Greenberg, E., & Kareha, S. (2012). Evaluation and management of scapular dysfunction. 
Sports medicine and arthroscopy review, 20(1), 39-48. 71



McClure, P., Greenberg, E., & Kareha, S. (2012). Evaluation and management of scapular dysfunction. Sports medicine and arthroscopy
review, 20(1), 39-48.

EMBENATGES

TRACTAMENT DE LA DISCINÈSIA ESCAPULAR

ENFORTIMENT

ENTRENAMENT DEL 
CONTROL NEUROMUSCULAR

ESTIRAMENTS

TERÀPIA MANUAL PER AL 
MUSCLE I ESQUENA
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EMBENATGES

• EFECTES DELS EMBENATGES:
•ALTERAR L’ACTIVITAT EMG de la musculatura periescapular (en nadadors,

jugadors d’handbol y violinistes professionals simptomàtics).

•REDUIR LA HIPERCIFOSI TORÀCICA.

•MILLORAR EL ROM EN FLEXIÓ DE MUSCLE LLIURE DE DOLOR.

•FACILITAR EL CONTROL ESCAPULAR (efecte propioceptiu).

• QUAN? En aquells pacients amb símptomes
que disminueixen amb el TEST DE
REPOSICIONAMENT ESCAPULAR (SRT) o amb la
CORRECCIÓ POSTURAL i tenen dificultats
mantenint la postura òptima o requereixen
facilitació manual per a corregir patrons de
moviment.

McClure, P., Greenberg, E., & Kareha, S. (2012). Evaluation and management of scapular dysfunction. 
Sports medicine and arthroscopy review, 20(1), 39-48. 73



EMBENATGES

• MECANISMES D’ACCIÓ DE
L’EMBENATGE ESCAPULAR:

• Proporciona un ESTIRAMENT DE LLARGA

DURADA DE BAIXA CÀRREGA a la

musculatura anterior.

• Millora L’ALINEACIÓ ESCAPULAR.

• Incrementa L’ESPAI SUBACROMIAL.

• REDUEIX TENSIÓ en els teixits

subacromials.

• MILLORA LA PROPIOCEPCIÓ.

• CORREGIX ELS DEFECTES POSTURALS.

McClure, P., Greenberg, E., & Kareha, S. (2012). Evaluation and management of 
scapular dysfunction. Sports medicine and arthroscopy review, 20(1), 39-48. 74



“POCA” evidència de l’embenatge neuromuscular:

75
PERÒ SEGONS PER A QUÈ I COM S’UTILITZE…



KINESIOTAPING ESCAPULAR: CINEMÀTICA ESCAPULAR

The results showed that taping has a moderate to large effect (Cohen's d>0.7) towards 
scapular posterior tilting, in all 3 planes of humeral movement and for all angles of 
elevation (mean posteriorizing effect of 4.23 °, 3.23 ° and 4.33 ° respectively for 
elevation in the sagittal, frontal and scapular plane, p<0.001). In addition, taping also 
moderately increased the scapular upward rotation at 30 °, 60 ° and 90 ° of humeral 
abduction (mean increase of 2.90 °, Cohen's d>0.7). Together these results suggest that 
kinesiotape application causes positive changes in scapular motion. This could support 
its use in sports medicine for preventing shoulder problems in overhead athletes.
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(Herzeele et al., 
2013)

KINESIOTAPING ESCAPULAR: CINEMÀTICA ESCAPULAR
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TAPE RÍGID ESCAPULAR: MUSCLE DOLORÓS

78



VENDAJE Y PROPIOCEPCIÓN
Embenatge de reposicionament de muscle: l'embenatge ajuda a

augmentar l'espai subacromial mitjançant una correcta
descàrrega i posicionament de l'húmer disminueix la
inflamació i el dolor (McDonald, 2000)

(McConnell, 2012)
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KINESIOTAPING POSTURAL : DISTÀNCIA ACROMIOHUMERAL

80
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Morrisey, 2000
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S3 Spine and Scapula 
Stabilizing brace

ORTESI PER A ALINEACIÓ ESCAPULAR

83

Kibler WB: The role of the scapula in athletic shoulder 
function. Am J Sports Med. 1998;26(2):325-337.
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PRÀCTICA 4
EXERCICI TERAPÈUTIC EN LA PATOLOGIA LUMBAR



DOLOR LUMBAR 

DESEQUILIBRI MÚSCULS “CORE”

PÈRDUA D’ESTABILITAT LUMBAR

• Feblesa paret abdominal i múscul multífid.

• Fatiga o ENLENTIMENT DEL TEMPS D’ACTIVACIÓ del TrAbd i OI. 

ALTERACIÓ DEL CONTROL DEL MOVIMENT



ENFOCAMENT TERAPÈUTIC EN AP

EXERCICI 
TERAPÈUTIC EDUCACIÓ

HANDS 
OFF



EXERCICI 
TERAPÈUTIC EDUCACIÓ

• Exercicis d’enfortiment
• Exercicis de control motor
• Exercicis de flexibilitat
• Exercici aeròbic

ENFOCAMENT TERAPÈUTIC EN AP



EXERCICI 
TERAPÈUTIC EDUCACIÓ

• Exercicis d’enfortiment
• Exercicis de control motor
• Exercicis de flexibilitat
• Exercici aeròbic

ENFOCAMENT TERAPÈUTIC EN AP



EXERCICI 
TERAPÈUTIC EDUCACIÓ

GLA:D Back

ENFOCAMENT TERAPÈUTIC EN AP



1. Enfortiment aïllat de la musculatura estabilitzadora lumbar: 
- Paret abdominal profunda (TrA + OI)
- Múscul multífid

Exercicis d’enfortiment

DIAFRAGMA

SÒL PÈLVIC

PARET ABDOMINAL

MÚSCUL MULTÍFID

Cotilla estabilitzadora



1. Enfortiment aïllat de la musculatura estabilitzadora lumbar: 
- Paret abdominal profunda (Transvers Abdomen + 

Oblic Intern)
- Múscul multífid

Exercicis d’enfortiment

• 1r APRENENTATGE CONTRACCIÓ AÏLLADA 
A mode de feedback per a presa de consciència de la contracció correcta.

• 2n ENTRENAMENT EN PROGRESSIÓ
1r Triple flexió en supí >> sedestació / bipedestació >> pron >> 
quadrupèdia
2n Afegir moviments MMSS i altres grups musculars
(3r Afegir control sòl pelvià)



Exercicis d’enfortiment

2n Hollowing abdominal. 
Activació Transvers de l’abdomen

1r Patró de respiració. 
Respiració abdominal

1r 
APRENDRE 

MOV.
Presa de 

consciència

“Amaga i puja el 
melic afonant la 
panxa, a poc a 

poc”
DEC. SUPÍ



Exercicis d’enfortiment

STABILIZER
(feedback per al pacient)2n 

ENTRENAR

DEC. SUPÍ

• Unflar fins 40mmHg
• Cal que no augmente en més de 5mmHg 

en contraure TrAbd

10 repet x 10seg. 
10 seg. de descans entre contraccions

• PALPACIÓ I OBSERVACIÓ. Cal que no es 
contraguen fibres superficials ni produir-se 
modificacions posturals.

(Groom et al., 2013)



Exercicis de control motor

2n 
ENTRENAR

Afegir moviments de MMSS i altres grups musculars
Retirada progressiva de feedback

COMPTE AMB LES COMPENSACIONS!

DEC. SUPÍ



Exercicis de control motor

2n 
ENTRENAR

DEC. SUPÍ



Exercicis de control motor

2n 
ENTRENAR

SEDESTACIÓ / BIPEDESTACIÓ

• En la lordosi lumbar, contra la paret, pelvis 
neutra.

• Unflar fins 40mmHg
• Mantenir la pressió
• Pujar una cama

10 repeticions x 10seg. 
10 seg. de descans entre contraccions



Exercicis de control motor

2n 
ENTRENAR

SEDESTACIÓ / BIPEDESTACIÓ

Afegir moviments de MMSS i altres grups musculars



Exercicis de control motor

2n 
ENTRENAR

DEC. PRO

• Immediatament superior a EIAS
• Unflar fins 70mmHg
• Cal comprovar una reducció de la pressió 

entre 4-10mmHg.
• Afegir moviments de MI

10 repeticions x 10seg. 
10 seg. de descans entre contraccions



Exercicis de control motor

2n 
ENTRENAR

QUADRUPÈDIA



1r              Waiters bow

(Luomajoki 2007)

Exercicis de control motor

https://www.youtube.com/watch?v=A4gU0YD6HS4&t=1s



2n         Sitting knee extension

(Luomajoki 2007)

Exercicis de control motor



(Luomajoki 2007)

Exercicis de control motor

3r         Rocking forwards



(Luomajoki 2007)

Exercicis de control motor

4t           Rocking backwards



(Luomajoki 2007)

Exercicis de control motor

5é            Posterior pelvic tilt



(Luomajoki 2007)

Exercicis de control motor

6é    Prone knee bend - extension



(Luomajoki 2007)

Exercicis de control motor

7é    One leg stance (right and left)



(Luomajoki 2007)

Exercicis de control motor

8é     Prone knee bend - rotation



(Luomajoki 2007)

Exercicis de control motor

9é            Crook lying



REENTRENAMENT DEL CONTROL MOTOR EN FLEXIÓ
Objectiu: dissociació flexió lumbar de flexió de maluc o extensió de genoll

Exercicis: 

Exercicis de control motor

https://www.youtube.com/watch?v=x6mRy22eYkA&t=1s



REENTRENAMENT DEL CONTROL MOTOR EN EXTENSIÓ
Objectiu: aconseguir una extensió de maluc mentre es manté la columna lumbar 
en posició neutra o en flexió. 

Exercicis: 

Exercicis de control motor



REENTRENAMENT DEL CONTROL MOTOR EN BÀSCULA POSTERIOR
Objectiu: aconseguir mantenir la bàscula posterior mentre es realitzen diferents 
moviments de MMSS i MMII. Tant en supí com en bipedestació.

Exercicis: 

Exercicis de control motor



REENTRENAMENT DEL CONTROL MOTOR EN ROTACIÓ
Objectiu: el pacient tracta de mantenir la pelvis neutra des de diferents 
posicions.

Exercicis: 

Exercicis de control motor



Exercicis de control motor

MOTION GUIDANCE. Variació dels patrons de moviment

https://www.motionguidance.com/pages/trunk-and-core-application-videos

https://www.motionguidance.com/pages/trunk-and-core-application-videos


Exercicis de control motor



GLA:D Back

EXERCICI 
TERAPÈUTIC EDUCACIÓ



GLA:D Back
EXERCICI 

TERAPÈUTIC

ENTRENAMENT:

- Combinació d’entrenament de força + resistència + mobilitat
- Funciona amb la variació del moviment, ja que la reducció de la 

variabilitat en els patrons de moviment és una característica 
comuna en els pacients amb NSLBP

- Se centra en recuperar patrons de moviment lliures i naturals, 
retornar la confiança al pacient quan aquest es mou

- Donar la responsabilitat dels exercicis al mateix pacient 



Estructura del programa complet GLA:D Back

2 sessions inicials EDUCACIONALS

16 sessions d’EXERCICI durant 8 
setmanes (2 sessions/setmana), 
integrades amb component educacional 
també

Avaluació inicial del pacient i 
establiment d’objectius terapèutics

Avaluació final als 4-6-8-12 mesos

1a SESSIÓ

- Causa del dolor d’esquena
- Símptomes
- Necessitat de Rx
- Tractament

2a SESSIÓ

- Què és el dolor
- Com afrontar el dolor d’esquena
- El dolor d’esquena és una expressió de la 
descompensació entre capacitats i demandes
- Com influeix l’exercici



Estructura del programa complet GLA:D Back

2 sessions inicials EDUCACIONALS

16 sessions d’EXERCICI durant 8 
setmanes (2 sessions/setmana), 
integrades amb component educacional 
també

Avaluació inicial del pacient i 
establiment d’objectius terapèutics

Avaluació final als 4-6-8-12 mesos

1a SESSIÓ

- Causa del dolor d’esquena
- Símptomes
- Necessitat de Rx
- Tractament

2a SESSIÓ

- Què és el dolor
- Com afrontar el dolor d’esquena
- El dolor d’esquena és una expressió de la 
descompensació entre capacitats i demandes
- Com influeix l’exercici



Estructura del programa complet GLA:D Back

2 sessions inicials EDUCACIONALS

16 sessions d’EXERCICI durant 8 
setmanes (2 sessions/setmana), 
integrades amb component educacional 
també

Avaluació inicial del pacient i 
establiment d’objectius terapèutics

Avaluació final als 4-6-8-12 mesos
ELS EXERCICIS ES REALITZEN EN PROGRESSIÓ DE 

DIFICULTAT CREIXENT. 

8 exercicis
2-3 sèries de 8-12 repeticions de cada exercici
Sessió d’estiraments (opcional)



GLA:D Back

1r

• Consciència esquena
• Bàscula pelviana
• Rotació lumbar
• Moviments de MMSS
• Moviments de tot el cos en 

bipedestació

MÚSCULS QUE S’ACTIVEN:
• Extensors
• Abdominals
• Gluti mitjà
• Rotatoris tronc

ESCALFAMENT

1r 2
n

3r 4t



GLA:D Back

2
n

• Que el pacient se senta segur i competent.
• Que senta que els exercicis són positius.
• Dotar-lo d’habilitats per a respondre al 

dolor durant el moviment.
• Empoderament: entrenar.

Seguretat:
• No s’esmenta concepte estable / 

inestable
• No existeix la manera “correcta” de 

realitzar-los.
• Repertori de formes de moure’s, 

agafant confiança (ajuda el cervell a 
connectar-se amb experiències de 
moviment sense dolor)

• Crear confiança
• Animar el pacient a explorar moviments
• Explorar el moviment com a mitjà per a superar el dolor

Reprogramar cervell!

INSTRUCCIONS



GLA:D Back

3r

• 8 EXERCICIS

4 nivells de progressió (de menor a major dificultat)

* Dies dolents no passar de nivell o baixar-lo

PART PRINCIPAL

8-12 
REPETICIONS 

de cada 
exercici

2 SÈRIES 
X 

8-12 
REPETICIONS

3 SÈRIES 
X 

8-12 
REPETICIONS

Passar al 
següent nivell



¿Cómo son las sesiones de la GLA:D Back?



GLA:D Back

1r 2n 3r 4t

PART PRINCIPAL

Extensió

3r



GLA:D Back

1r 2
n

3r 4t

PART PRINCIPAL

Abdominals

3r



GLA:D Back

1r
2
n

3r 4t

PART PRINCIPAL

Gluti mitjà

3r



GLA:D Back

1r 2
n

3r 4t

PART PRINCIPAL

Rotacions

3r



GLA:D Back

PART PRINCIPAL

Gluti major

3r

1r
2
n

3r 4t



GLA:D Back

PART PRINCIPAL

Cames

3r

1r
2
n

3r 4t



GLA:D Back

PART PRINCIPAL

Oblics

3r

1r
2
n

3r 4t



GLA:D Back

PART PRINCIPAL

Flexibilitat

3r

1r
2
n

3r 4t



GLA:D Back

Bessons i soli en paret
Torsió columna en supí

Flexors de maluc, psoes i quàdriceps 
Glutis i pelvitrocanteris

Isquiotibials
Adductors

Torsió columna en dec. pron

ESTIRAMENTS (opcional)4
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PRÀCTICA 5
EXERCICI TERAPÈUTIC EN LA PATOLOGIA CERVICAL



DOLOR CERVICAL 

• Disminució del ROM

• Desequilibri musculatura profunda / superficial

• Disfunció control motor



DOLOR CERVICAL 

Desequilibri musculatura profunda / superficial

Alteració dels patrons d’activació
muscular durant la flexió
craniocervical (FCC):
• ↑ activitat flexors superficials
• ↓ activitat flexors profunds



ABORDATGE TERAPÈUTIC EN DOLOR CERVICAL

SELF-
MANAGEMENT

ACTIVE 
LIFESTYLE EXERCISE

MULTIMODAL

• Exercicis d’enfortiment
• Exercicis de control motor
• Exercicis de propiocepció
• Exercicis de control oculomotor
• Entrenament de la lateralitat



ABORDATGE TERAPÈUTIC EN DOLOR CERVICAL
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• Exercicis d’enfortiment
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• És un moviment MOLT SUBTIL: ASSENTIR, RODANT 
OCCIPITAL PER LA ZONA DE RECOLZAMENT.

• COMPTE!! ERRADA FREQÜENT: Deixar que s’active la 
musculatura dinàmica. CORREGIR. NO DEIXAR-SE 
“ENGANYAR” PELS “PARANYS” DEL PACIENT.

1r 
APRENDRE 

MOV.

Entrenament de la FCC



1r 
APRENDRE 

MOV.

STABILIZER
(feedback per al pacient)

2n 
ENTRENAR

Entrenament de la FCC

• Unflar fins 20mmHg
• 20mmHg >>>> 30mmHg en 5 etapes de 

+ 2mmHg
• Mantenir isomètric 5seg >>>10 seg.

10 repeticions x 10 segons
Descansos 3-5 segons entre contraccions

• PALPACIÓ I OBSERVACIÓ CONTINUADA
Controlar que no predomine l’activació 

dels músculs superficials



STABILIZER
(feedback per al pacient)

Entrenament de la FCC

20mmHg 22mmHg 24mmHg 26mmHg …
Unflar

1r fins 
10 seg

2n 10 repet x 10 seg
3-5 seg. descans entre repet.

1r fins 
10 seg

2n 10 repet x 10 seg
3-5 seg. descans entre repet.

1r fins 
10 seg

2n 10 repet x 10 seg
3-5 seg. descans entre repet.





Entrenament de la FCC

I PER A ENTRENAR A CASA...

EXERCICI 1. FCC AMB TOVALLA ENROTLLADA

https://www.youtube.com/watch?v=BJgJ0yoZ39s

https://www.youtube.com/watch?v=BJgJ0yoZ39s


Entrenament de la FCC

>>

https://www.youtube.com/watch?v=p0PcmXJai2AI PER A ENTRENAR A CASA...

EXERCICI 2. DOBLE MENTÓ DOBLE MENTÓ CONTRA RESISTÈNCIA

https://www.youtube.com/watch?v=p0PcmXJai2A


Entrenament de la FCC

EXERCICI 3. 
mantenir en FCC en quadrupèdia.

EXERCICI 4.
Ídem però amb rotació d’uns 40º 
(realitzar als dos costats).

QUADRUPÈDIA SEDESTACIÓ

EXERCICI 5. Excèntric flexors
Sedestació. 
1r Realitzar una extensió cervical
2n FCC
3r Flexió cervicals baixes





Entrenament d’extensors cervicals profunds

EXERCICI 6.
1r FCC + 2n flexió columna cervical baixa (EXCÈNTRIC) + 3r extensió columna 
cervical baixa (CONCÈNTRIC, sense perdre la FCC!). 
Es pot afegir resistència (banda elàstica).

QUADRUPÈDIA https://www.youtube.com/watch?v=p0PcmXJai2A

https://www.youtube.com/watch?v=p0PcmXJai2A


EXERCICI 7. Coactivació flexors i extensors
Sedestació. 
Extensió cervical mantenint FCC. 
Es produeix coactivació de la musculatura extensora i 
flexora profunda.

SEDESTACIÓ

Entrenament d’extensors cervicals profunds





ABORDATGE TERAPÈUTIC EN DOLOR CERVICAL

SELF-
MANAGEMENT

ACTIVE 
LIFESTYLE EXERCISE

MULTIMODAL

• Exercicis d’enfortiment
• Exercicis de control motor
• Exercicis de propiocepció
• Exercicis de control oculomotor
• Entrenament de la lateralitat



1. FLEXIÓ CERVICAL ACTIVA EN QUADRUPÈDIA

Instruccions verbals Músculs CORRECTE INCORRECTE

“Mira cap avall flexionant el cap i coll alhora 
tant com pugues”.  

Extensors El moviment de flexió de cap i 
coll es dona predominantment en 
el pla sagital.
(1r FCC + 2n flexió cervicals 
baixes) 

El cap i el coll fan translació anterior, i el 
moviment de FCC és menor. 

Exercicis de control motor



(Segarra 2015)Exercicis de control motor

Instruccions verbals Músculs CORRECTE INCORRECTE

“Imagina que tens un llibre entre les 
mans. Mira cap avall flexionant el 
cap i coll alhora (1r FCC + 2n 
flexió cervicals baixes) i sent que 
t’estiren del cap cap amunt, 
mantenint la mirada en el llibre”.

EXTENSIÓ CERVICAL, MANTENINT 
FCC NEUTRA

Semiespinal cervical / 
multífid

El pacient és capaç de 
dissociar la columna 
cervical mitjana-baixa de 
l’alta: el cap es manté en 
posició neutra mentre la 
columna cervical mitjana-
baixa fa una extensió 
d’uns 20º.
1r FCC + 2n flexió 
cervicals baixes

El pacient és incapaç de dissociar la columna cervical 
mitjana-baixa de la extensió de la columna cervical 
alta.
Poden observar-se diferents alteracions: 
- No arriba als 20º d’extensió amb FCC neutra.
- Adopta una mala estratègia de coordinació, i 

utilitza / activa en excés la musculatura cervical 
superficial, la qual cosa es fa evident amb una 
extensió CC (mentó cap endavant i activació del 
semiespinal, s’observa / palpa activació en regió 
posterior cervical).

2. EXTENSIÓ CERVICAL ACTIVA EN QUADRUPÈDIA



Instruccions verbals Músculs CORRECTE INCORRECTE

“Gira el cap cap a un costat mentre segueixes 
amb la posició del mentó al pit”.

El fisioterapeuta estabilitza lleugerament C2 
per tal d’ajudar a localitzar el moviment en 
les cervicals altes. Es demana al pacient que 
realitze rotacions CC de curt rang cap als 
dos costats (no >40º) mentre manté la FCC 
neutra.

Rotatoris 
suboccipitals 

El pacient és capaç de 
dissociar el moviment de 
rotació de les cervicals 
altes de la columna cervical 
mitjana-baixa: no fa 
moviment de la columna 
cervical mitjana-baixa.

El pacient és incapaç de dissociar el moviment 
de rotació de les cervicals altes de la columna 
cervical mitjana-baixa: moviment excessiu de 
la regió cervical mitjana-baixa. 

3. ROTACIÓ ACTIVA CERVICALS ALTES 
EN QUADRUPÈDIA

Exercicis de control motor



4. EXTENSIÓ CERVICAL ACTIVA EN SEDESTACIÓ

5. TORNADA A LA POSICIÓ NEUTRA DES DE LA EXTENSIÓ 
CERVICAL ACTIVA EN SEDESTACIÓ

Instruccions verbals Músculs CORRECTE INCORRECTE

EXERCICI 4. “Mira cap al sostre i fes un 
recorregut seguint el sostre cap enrere amb la 
mirada, tant com pugues”. 

EXERCICI 5. “Torna a la posició neutra inicial”.

Flexors (control 
excèntric)

Flexors (control 
concèntric)

El cap s'estén 15-20º. Cal 
observar un patró de 
moviment suau i controlat 
en extensió de les cervicals 
altes, mitjanes i baixes. 

La tornada a la posició 
neutra ha de començar 
amb un moviment de FCC 
seguit de flexió de les 
cervicals baixes. 

Predomina una extensió de les cervicals altes 
amb mínim / nul moviment del cap cap enrere.
El cap es mou cap enrere però arriba un punt 
de la extensió en que sembla que el cap fa un 
moviment brusc cap enrere.

L’inici de la tornada a la posició neutra es 
produeix a través de l’ECOM i escalè anterior, 
portant a una flexió de les cervicals baixes 
però no FCC (de les cervicals altes). És a dir, 
1r FCC i 2n flexió cervicals baixes. 

Exercicis de control motor



6. FLEXIÓ ACTIVA UNILATERAL DE MS 
EN BIPEDESTACIÓ

Instruccions verbals Músculs CORRECTE INCORRECTE

“Puja i baixa el braç (fer-ho amb els dos, de 
forma independent) amb el palmell de la mà 
cap a dins tant com pugues mantenint el cap en 
posició neutra”.

Cocontracció de 
flexors i extensors

La columna cervical roman
estable durant el moviment 
de flexió del MS de 180º.

Moviment compensatori de rotació / 
lateroflexió cervical durant la flexió del MS 
de 180º.

Exercicis de control motor



7. FLEXIÓ ACTIVA BILATERAL DE MMSS 
EN BIPEDESTACIÓ

Instruccions verbals Músculs CORRECTE INCORRECTE

“Puja i baixa els braços (amb els palmells 
mirant-se entre sí) tant com pugues mantenint 
el cap estàtic”.

Cocontracció de 
flexors i extensors

La columna cervical roman
sense moure’s mentre es fa 
la flexió bilateral de 180º.

Moviment excessiu / compensatori d’avançar 
el cap o extensió cervical durant la flexió 
bilateral de 180º.

Exercicis de control motor



8. TRANSLACIÓ POSTERIOR EN QUADRUPÈDIA

Instruccions verbals Músculs CORRECTE INCORRECTE

“Desplaça’t cap enrere com per a seure’t sobre 
els teus talons, a poc a poc, tant com pugues”. 

Cocontracció de 
flexors i extensors

La columna cervical roman
sense moure’s en posició 
neutra durant el moviment. 

Moviment excessiu / compensatori d’extensió 
cervical durant el moviment.

Exercicis de control motor



9. ROTACIÓ ACTIVA CERVICAL EN SEDESTACIÓ

Instruccions verbals Músculs CORRECTE INCORRECTE

“Gira el cap i el coll tant com pugues a 
cada costat mantenint el pla de la cara 
vertical i els ulls horitzontals”.
*NOTA: s’avalua la rotació cervical 
bilateral amb l’escàpula en posició 
neutra (les mans sobre les cuixes).

Control del 
moviment de 
rotació

Cal observar un patró de rotació sobre l’eix 
vertical suau i continu (70-80º a cada costat). El 
pla de la cara cal que es mantinga vertical, amb 
la mirada horitzontal i amb un moviment simultani 
de cervicals altes i baixes. No haurien 
d’aparèixer altres components de moviment (per 
exemple lateroflexió, extensió o flexió).

Alhora que el moviment de rotació 
a cada costat, s’observa 
simultàniament lateroflexió, 
extensió o flexió i/o translació 
anterior del cap i el coll. 

Exercicis de control motor



• Exercicis integrats en activitats funcionals / globals.

• L’elecció dels exercicis dependrà de les exigències específiques de cada pacient en la seua 
vida quotidiana. 

Exercicis de control motor
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Exercicis de propiocepció

Valorar Joint Position Error (JPE)

Pacients amb dolor cervical tenen > Joint Position Error (JPE). 

Un JPE >4.5º és indicatiu d’alteració

 “Motion Guidance”  treball de Head Repositioning
Accuracy (HRA):

- recol·locació del cap en la posició neutra

- recol·locació del cap en posició predefinida

 Variació dels patrons de moviment

(Revel 1991; Kristjansson 2001; Lee 2006)



MOTION GUIDANCE

Aquest sistema permet treballar diversos aspectes de la regió 
cervical: 

- Propiocepció
- Control motor
- FCC (“doble mentó”)
- ROM cervical

https://www.youtube.com/watch?v=2dkC9RxVCl4

https://www.youtube.com/watch?v=mTeZN-QFNqg

https://www.youtube.com/watch?v=2dkC9RxVCl4
https://www.youtube.com/watch?v=mTeZN-QFNqg
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Exercicis de control oculomotor

EXERCICI 1. mantenir la mirada estable en un 
punt fix endavant mentre fa inclinació o rotació 
cervical.

(Della Casa 2004)

EXERCICI 2. mantenir el cap / columna cervical 
estable en posició neutra mentre es dirigeix la 
mirada a dreta i esquerra.



(Della Casa 2004)

EXERCICI 3. Moviments oculars variats mantenint 
el cap girat a 45º. Realitzar a ambdós costats. 

EXERCICI 4. Seqüència de moviments alternatius 
del cap / cervical i ulls.

Exercicis de control oculomotor



ABORDATGE TERAPÈUTIC EN DOLOR CERVICAL

SELF-
MANAGEMENT

ACTIVE 
LIFESTYLE EXERCISE

MULTIMODAL

• Exercicis d’enfortiment
• Exercicis de control motor
• Exercicis de propiocepció
• Exercicis de control oculomotor
• Entrenament de la lateralitat



Entrenament de la lateralitat

Entrenament del reconeixement de la 
lateralitat

 App “Recognize”

El mateix test serveix com a tractament

(Wallwork 2013)
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REPÀS DE CONCEPTES



Què és el dolor crònic?

Per què persisteix el dolor crònic?

Cóm sé que estic davant d’un pacient amb dolor crònic per 
sensibilització central?

Què puc fer?

A LA CLASSE TEÒRICA...

174



Algunes dades sobre el dolor crònic...

Resolució mitja del dolor crònic persistent

Aparició Diagnòstic  
adequat

Tractament  
adequat

Resolució

2 anys 6-7anys

El maneig inadequat del dolor i el fet que persistisca
en el temps poden causar modificacions en el SSNN 
que provoquen el manteniment i la perpetuació de 
l'experiència dolorosa. (Booth, 2017; Woolf 2011)

Una atenció precoç i efectiva del dolor pot eludir 
entrar en un cicle viciós del qual a moltes persones els 
costa eixir.



Model Biomèdic: «Down-Up»

Relació directa entre patologia i signes-
símptomes del pacient.

DOLOR = Fidel reflex de lesió dels 
teixits perifèrics.

René Descartes (1596-1650)  De L’homme



Model biopsicosocial

El dolor crònic és un fenomen 
complex en tots els seus vessants: 
fisiològiques, bioquímiques,
psicosocials, morals i del 
comportament; i té importants 
conseqüències emocionals, socials, 
laborals i econòmiques.

DOLOR 
CRÒNIC

FISIOLÒGICS

COGNITIUS

CONDUCTUALS

EMOCIONALS

SOCIALS



Noves definicions sobre el dolor

 El dolor és un OUTPUT del cervell que es produeix 
quan una neurotag específica s’activa.

 Apareix davant de la percepció d'AMENAÇA.
 El dolor és 100% del cervell, però això no significa 

que no siga real.
 TOT dolor és REAL tot el temps.



Neuroplasticitat

“Capacitat del sistema nerviós de respondre a estímuls intrínsecs i extrínsecs 
reorganitzant la seua estructura, funció i connexions”. (Cramer, 2010)

 Ocorre contínuament al llarg de la vida.
 En resposta a experiències noves. (Kleim and Jones, 2008)

 És dependent de l'experiència i la pràctica. (van Vliet and Heneghan, 2006)

Neuroplasticitat adaptativa



El costat fosc de la Neuroplasticitat

Neuroplasticitat mal adaptativa

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzltKKq4zaAhUCvRQKHfTUASMQjRx6BAgAEAU&url=http://newkings.co/dark-side/&psig=AOvVaw2qNkXWhuwxsIaLxjC44_O6&ust=1522234360071178
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzltKKq4zaAhUCvRQKHfTUASMQjRx6BAgAEAU&url=http://newkings.co/dark-side/&psig=AOvVaw2qNkXWhuwxsIaLxjC44_O6&ust=1522234360071178
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSzYKlrYzaAhUBGBQKHaxfCtgQjRx6BAgAEAU&url=http://www.youthtimes.com.pk/pain-by-sadia-malik/&psig=AOvVaw13gO4Kq6y90P06HZn5Viv5&ust=1522234961709746
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSzYKlrYzaAhUBGBQKHaxfCtgQjRx6BAgAEAU&url=http://www.youthtimes.com.pk/pain-by-sadia-malik/&psig=AOvVaw13gO4Kq6y90P06HZn5Viv5&ust=1522234961709746


https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDvI6xsYzaAhUI0RQKHcXBBf8QjRx6BAgAEAU&url=http://contactcentremonthly.co.uk/interaction-analytics-missing-link/&psig=AOvVaw2u6Qocfetu6hEHg0ueF05d&ust=1522236037866115
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDvI6xsYzaAhUI0RQKHcXBBf8QjRx6BAgAEAU&url=http://contactcentremonthly.co.uk/interaction-analytics-missing-link/&psig=AOvVaw2u6Qocfetu6hEHg0ueF05d&ust=1522236037866115


Sensibilització central (SC)

 Resposta neuronal augmentada només 
mesurable directament en animals 
(Woolf, 2011, 2014; Hansson 2014; 
Arendt-Nielsen et al., 2017)

 Recollir l'activitat electrofisiològica de 
les neurones del SNC no és possible en 
humans (Kosek et al., 2016, Brummet et 
al., 2016; Granan, 2017)



 Pot donar-se al llarg d'un continu

 No està present en TOTS els pacients amb dolor crònic

Sensibilització central (SC)

 La SC no és exclusiva del dolor crònic



Mètodes de diagnòstic de la SC

Proves de laboratori
 Valoració quantitativa sensorial (QST)

• UDP (Llindar de dolor a la pressió) (PPT)
• MCD (Modulació condicionada del dolor) (CPM)
• Sumació temporal

 Neuroimatge

De manera clínica

Arendt-Nielsen et al., 2015; Courtney et al., 2010

 No existeix gold standard per al diagnòstic de la SC (Woolf et al., 2011; 
Curatolo et al., 2011; Nijs et al., 2014; Arendt-Nielsen et al., 2017)



DE FORMA CLÍNICA

1. Dolor desproporcionat?
2. Distribució del dolor difusa?
3. Hipersensibilitat a diferents estímuls? 
4. CSI: Inventari de sensibilització central

Signes i símptomes addicionals:
Resposta terapèutica anormal,
Factors emocionals i psicosocials 
mal adaptatius, etc.

Diagnòstic clínic de la SC



Criteri 4. CSI: qüestionari de sensibilització central

Graus de SC en el CSI: 
Subclínica = 0 to 29
Mitjana = 30 to 39
Moderada = 40 to 49
Severa = 50 to 59
Extrema = 60 to 100

 Un punt de tall de 40 serveix per a diferenciar entre 
subjectes amb i sense predominança de SC (Neblett, 2013)

 També serveix per a identificar el dolor relacionat 
amb SC front a dolor neuropàtic i nociceptiu (Nijs J, 
2014)



Qui hauria de tractar el dolor crònic?

187

Distints enfocaments!



TRACTAMENT DE LA SC



Tractament de la sensibilització central

 Farmacologia

 Teràpia Manual

 Exercici físic

 Electroteràpia

 Educació en neurociència

 Pràctica informada en la psicologia

 Imagineria motora graduada

 Entrenament de la discriminació sensorial

 Maneig del son

 Alimentació



Tractament de la sensibilització central

 Farmacologia

 Teràpia Manual

 Exercici físic

 Electroteràpia

 Educació en neurociència

 Pràctica informada en la psicologia

 Imagineria motora graduada

 Entrenament de la discriminació sensorial

 Maneig del son

 Alimentació



EDUCACIÓ EN NEUROCIÈNCIA



Alternativa a l’educació basada en el 
model biomèdic tradicional 



Què és l’educació en neurociència?

 “Pain Neuroscience education” (PNE) (Moseley 2019)

 Varietat d’intervencions educacionals que busquen
RECONCEPTUALITZAR el dolor del pacient, RESETEJAR-LO, a través 
de l’explicació del dolor

 Dolor  marcador de necessitat percebuda de protecció

 Podríem entendre l'educació en neurociència com una tècnica de 
dessensibilització (psicològica) del sistema nerviós en reduir el valor 
d'amenaça

 Pretén eliminar barreres a la teràpia física (obri el camí a altres 
intervencions) (per exemple exposició gradual)



Guia clínica per a aplicar educació en dolor



Guia clínica per a aplicar educació en dolor

1. Abans d'iniciar educació en neurofisiologia del dolor

2. 1ª sessió

3. Treball en casa entre 1ª-2ª sessió

4. 2ª sessió

5. Aplicació d’educació en neurofisiologia del dolor durant el tractament



 ESTÀ INDICADA?

 Si quadre clínic dominant és sensibilització central

 Presència de creences sobre el dolor, percepció de la malaltia i 
estratègies d'afrontament maladaptatives

• Creences dolor (Pain Catastrophizing Scale, Pain Vigilance and Awareness
Questionnaire,…)

• Percepció malaltia (causa atribuïda del dolor, conseqüències, tractament i cronologia del 
dolor)  ajuda de Illness Perception Questionnaire

1- Abans d’iniciar educació en neurofisiologia del dolor



Qui necessita END? 

 “Tots els pacients, independentment dels símptomes que presenten, necessitaran 
alguna forma d’END (educació en neurociència del dolor). L’educació del pacient 
és un component fonamental de qualsevol trobada terapèutica, així que, per què 
no proporcionar informació sobre END? 

Els terapeutes podrien proporcionar els missatges clau de l’END, considerant 
acuradament l'ús de paraules amenaçadores (useu “queixa” en lloc de “dolor”). 
(Louw et al., 2012)

 Pacients amb SC, dolor crònic, amb tractaments fallits, pacients amb cognicions i 
comportaments inadequats. (Louw et al., 2012)



 1 sessió de 30 minuts

 Explicar el perquè del tractament

 Explicar fisiologia del dolor

 Explicar sensibilització central

 Verbal + visual (dibuixos, diagrames, 
en paper o ordinador,…)

 Pacient pot fer preguntes i així 
podem individualitzar la sessió en 
funció de les seues necessitats 
específiques

1ª sessió



1ª sessió



 Llegir a casa (fullet, llibre “Explicando el dolor”)

 Reforça coneixements adquirits en sessió 
individual i ajuda a recordar aspectes oblidats 
en l'educació verbal

 Proporcionar material escrit i d'estudi a casa 
millora l'aprenentatge del pacient (Moseley, 
2002; Louw, 2013)

Entre 1ª-2ª sessió: treball per a casa 

INSTRUCCIONS

• No el llisques de seguida
• Llig-lo varies vegades
• Marcant els aspectes més difícils



Test de neurofisiologia del dolor (NPQ): 

Qüestionari vàlid i fiable per a dolor crònic, el 
resultat del qual canvia quan incrementa 
coneixement sobre dolor (Meeus et al. 2008)

S'utilitza per a veure el coneixement que es té sobre dolor, però també s'ha utilitzat com a 
base per a l’END (anant a través de les preguntes i respostes dels pacients, de manera que 
se li proporciona educació individualitzada) (Meeus et al., 2010; Van Oosterwijck et al., 2011)

Entre 1ª-2ª sessió: treball per a casa



2ª sessió

 1) Resultat del qüestionari (NPQ)

 2) Explicar malentesos/confusions (NPQ i fullet)

 3) Aplicació conjunta pacient-terapeuta a les AVD

 Una vegada es comprova re conceptualització del dolor, aplicació de coneixements 
vida diària (“com fer front a SN híper-sensitiu”)

 No fan falta més proves diagnòstiques per a buscar causa de dolor
 Dolor que sents no és fiable del que ocorre en teixits
 Deixar preocupar-se etiologia i naturalesa del dolor
 Incrementar nivell d'activitat física amb el temps (i no el dolor) com a guia
 Disminuir híper-vigilància



10-12-2021203

Aplicació de l’END durant les activitats diàries. 
Registre de reaccions al dolor

Sullivan MJL. Client Workbook PGAP 2003

Dia Situació de 
dolor

Pensaments 
negatius i 
positius

Què vas fer? Què podries 
haver fet? 

Dimarts Dolor maluc 
mentres 
caminava

Boig, trist
Feliç primers 
minuts

Vaig parar de 
caminar

?

Dijous Dolor muscle Tindré 
tendinitis?

Pegar-li voltes
Pastilles
Dormir

Haver-lo ignorat?



END: sola o amb altres tècniques?

 Existeix més evidència a favor de l'ús de l’END en combinació amb altres 
intervencions de fisioteràpia. (Louw et al., 2011)

 Atés que l’END afecta al moviment, la funció i el control motor, es recomana 
incorporar-la juntament amb teràpies relacionades amb el moviment.

 El missatge de la teràpia basada en el moviment (teràpia manual o exercici) ha de 
ser coherent amb el missatge d’END: si tornem al model biomèdic o anatòmic per a 
explicar l'ús de la fisioteràpia, això confondrà al pacient i probablement repercutirà 
negativament en els beneficis obtinguts amb la combinació de totes dues 
intervencions. 



END: sola o amb altres tècniques?

HANDS ON

BOTTOM-UP

(perifèria)
HANDS OFF

TOP-DOWN

(SNC)



Dosi END 

 No fa falta que totes les sessions siguen llargues  a vegades només necessari 10 
minuts de discussió)

 Pacients amb poques barreres  mini-sessions d’END, intercalades a vegades dins 
tractament fisioteràpic

 Pacients amb més barreres  sessions més llargues

 Pacients molt complexos (problemes psicològics, depressió...)  END ha d'intentar-se 
en aquests pacients (Louw et al., 2012) sessions més llargues i pitjor pronòstic



Dosi END 

En pacients amb fibromiàlgia, dosis més altes d’END van produir major millora en la 
severitat del dolor als tres mesos de seguiment que altres dosis d’END o que educació 
biomèdica. No obstant això, l’END no va ser superior a l'educació biomèdica en el 
processament nociceptiu central, discapacitat o variables psicològiques.

Dosi elevada: 6 sessions de 45’
Dosi baixa / concentrada: 2 sessions de 45’
Dosi baixa diluïda: 6 sessions de 15’
Gr. control: 2 sessions de 45’ educació biomèdica



END: sessió individual o en grup?

 Sessió individual millor perquè tractament siga 
individualitzat i pacient expresse els seus aspectes 
més personals 

 Sessions en grup (4-10/grup)  pacient no 
expressa aspectes més personals però pot 
compartir experiències amb uns altres



Resposta del pacient a l’END

 Els pacients la poden entendre, encara que tendim a infra-estimar les seues capacitats 
(Moseley, 2003)

 Necessitem aprenentatge profund (no superficial)  no tots els pacients ho 
aconsegueixen

 Res a fer... (5-10%)
 Pacient no està preparat per a acceptar el missatge: continua pensant que la resposta està 

en els teixits, i continua buscant tractaments passius...

 “Crec que ho entenc” (la majoria, desafortunadament)  aprenentatge superficial (poden 
continuar en el cicle de visites a altres terapeutes)

 Sí! Ho entenc! (5-10%) aprenentatge profund: ho apliquen en la seua vida diària



https://www.youtube.com/watch?v=kLg_52V5Qc4 https://www.youtube.com/watch?v=luCnrZ8kwcc

https://www.youtube.com/watch?v=kLg_52V5Qc4
https://www.youtube.com/watch?v=luCnrZ8kwcc


Tractament de la sensibilització central

 Farmacologia

 Teràpia Manual

 Exercici físic

 Electroteràpia

 Educació en neurociència

 Pràctica informada en la psicologia

 Imagineria motora graduada

 Entrenament de la discriminació sensorial

 Maneig del son

 Alimentació



EXERCICI FÍSIC



Exercici físic i SC



HIPOALGÈSIA
induïda 

per l’exercici



Analgèsia induïda per l’exercici

UDP-PRE  //  SALTAR 3 MIN  // UDP-POST 
• Trapezi superior (part mitjana de la vora 

anterior del trapezi superior) 
• Quàdriceps (part mitjana EIA / ròtula)

A PRACTICAR!!

3 MIN



Analgèsia induïda per l’exercici

EXERCICIS PER A 
ALLEUJAR EL DOLOR: 

AERÒBICS O DE 
FORÇA?

Evidència científica



Analgèsia induïda per l’exercici

Whiplash (WAD)

Dolor muscle i fibromiàlgia



 Artrosi, dolor muscle, miàlgia trapezi: exercici específic zona afecta pot 
produir resposta hiperalgèsica a curt termini

 Fibromiàlgia, fatiga crònica, whiplash: apareix resposta hiperalgèsica
generalitzada durant i després de l'exercici (tipus i zona no importa...)

Meeus et al., 2016

Analgèsia induïda per l’exercici

Té l’exercici efectes hipoalgèsics en 
una persona amb dolor persistent?



 Exercici aeròbic o enfortiment de parts 
no afectes, disminueix símptomes en la zona 
afecta

 Major benefici amb exercicis més específics 
que més generals a llarg termini, però a curt 
termini poden produir augment de dolor 
(fins a 2 hores després) 

Meeus et al., 2016

Analgèsia induïda per l’exercici



Recomanacions exercici en dolor per SC 

 Exercici aeròbic  intensitat 60-70% de màxima freqüència cardíaca per a edat 
(220-edat persona)  es calculen pulsacions/minut

 >50% VO2 max i > 10 minuts necessari per a induir analgèsia (Hoffman et al., 2004)

 100-110 puls/min com a referència per a pacients amb dolor crònic (no és molt més 
que el que solen tindre en repòs)

 Fer exercici sempre després d'educar en dolor al pacient!



Recomanacions exercici en dolor per SC 

 Utilitzar intensitat exercici baixa-moderada (aprox. 50% de freqüència cardíaca 
màxima) (Dupree Jones et al 2006)

 Evitar dolor post-exercici (pacient monitoritze la resposta a l'exercici)

 Iniciar programa d'exercici amb treball aeròbic amb molts períodes de recuperació, 
és preferible a excèntrics o isomètrics



Híper-algèsia induïda per l’exercici // evitació

Descens PPTs
durant activitat 

física

Dolor i major 
susceptibilitat 
a incrementar 

símptomes 
després de 
l’exercici

Por evitació +
baixa 

adherència 
exercici

Desús
Inactivitat 

Discapacitat

PPTs: pain pressure thresholds



POR / EVITACIÓ

• “Davant d’un moviment “x” Adrià sent por”.

• Reacció a una amenaça específica identificable i immediata.

• Funció protectora.

• 3 components:

 interpretació com a amenaça

 resposta simpàtica augmentada

 conducta defensiva / evitativa

“La por al dolor no és disfuncional, ho són les conductes evitatives mantingudes en el 
temps”



Què fem quan el pacient amb dolor 
crònic persistent presenta actitud de 

por / evitació?

“L'exercici és bo”…
Però… si faig exercici em fa més mal



 Pacients amb dolor persistent: no aconsegueixen analgèsia post-exercici: difícil que 
estiguen motivats a continuar

 Els beneficis a llarg termini poden ser substancials

 Per a obtenir benefici a través de l'exercici és important que el moviment i l'exercici 
estiga dissenyat adaptant-lo individualment a cada pacient

 Incrementar l'activitat de manera gradual evitant les exacerbacions

Com ho podem fer?



POR / EVITACIÓ

1r detectar si la por en el pacient és un 
dels seus problemes principals. 
Com? Discurs del pacient, qüestionari TAMPA,…

Perquè la por s'extingisca el pacient ha de ser 
conscient que està realitzant el moviment 
i no està experimentant cap mal.

1º: educació: 
Dolor no és igual a mal
“Adaptarem”, “recondicionarem” el teixit

2º Exposar el pacient a l’activitat, i que veja que el dolor no augmenta
Activitat amb distracció
Abaixar les activitats a un llindar assequible i que vaja agafant confiança en les seues capacitats
Exposició gradual



 Valorar comportament pacient amb l'exercici : “avoider” o “persister“

Exercici físic i SC

Dividir les activitats diàries en 
“porcions” més fàcils d’assumir, sense 
exacerbació. 
Forma natural…  ”si fa mal, 
para”

EXPOSICIÓ GRADUAL









 Tracta de moure la zona dolorosa en una direcció que no produïsca un 
augment del dolor.

 Si això no funciona, comença movent una zona adjacent (ex: si fa mal el 
canell quan el movem en totes les direccions, comença movent el colze 1-2 
setmanes)

 Quan demanem al nostre sistema nerviós que s'adapte (neuroplasticitat), la 
FREQÜÈNCIA és molt important: fes unes poques repeticions cada 1-2 
hores.



 Quan la majoria de moviments són dolorosos, hem d'utilitzar la nostra 
imaginació per a buscar moviments que no reproduïsquen el dolor del 
pacient.

 Objectiu: activar àrees del cervell responsables de planificar, organitzar, 
produir moviments en l'àrea de dolor, però sense que aquest tinga lloc.

 MOVIMENTS NOUS: moviments que no solem realitzar. Poden ajudar al 
“re-mapatge” de les àrees del cervell que estan alterades.



 1. ADOPTA UNA POSICIÓ AMB SUPORTS (cadira, llit,…)

 2. DESGRAVITA

 3. MOU DES DE BAIX 
(normalment movem la part superior)

 4. IMAGINA MOVIMENTS



EXPOSICIÓ GRADUAL



Establir objectius / metes que siguen realistes i 
funcionals / rellevants per al pacient





4. FIND YOUR BASELINE



4. FIND YOUR BASELINE



4. FIND YOUR BASELINE

Dia Temps Comentaris

Dilluns 11 min Bé

Dimarts 3 min Dolor sever

Dimecres 9 min OK

Dijous 4 min

Divendres 8 min Dolor en cames



5. PLAN YOUR PROGRESSION

No deixes que el dolor siga la teua guia
Increments del 10% per setmana (5%-20%)



5. PLAN YOUR PROGRESSION



5. PLAN YOUR PROGRESSION

• Començar en nivell que pacient puga fer activitat sense reactivacions (no més amunt)

• Anar pujant pas a pas

• Mantenir els guanys aconseguits

• Fer el que hi ha planejat (ni més ni menys)

• ‘Time-scheduled’ (no ‘pain-contingent’)  “ignorar” el dolor 



Intenta que no hi haja exacerbacions, però no entres 
en pànic si es produeixen.

L'alarma és “sensible”, per això és difícil evitar del 
tot les exacerbacions. Tingues calma: “el teu SSNN 
tracta de protegir-te”



“Perquè l’exposició gradual arribe a bon port…”

• Distracció
• Desgravitació
• Estímuls visuals / espills
• Optimisme, verbalització

Pot ajudar-nos:

• Varietat
• Horari (temps disposat a emprar) 
• Identificar necessitats 
• Identificar activitats de valor 

(motivació / hàbit-adherència) 





Recomanacions exercici en dolor per SC 







A PRACTICAR!

- DOLOR DE GENOLLS
- DOLOR DE MUSCLE
- DOLOR DE MALUC
- CERVICAL
- LUMBAR



PRÀCTICA 6. EXERCICI TERAPÈUTIC
EN EL DOLOR CRÒNIC
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ESQUEMA DE LA PRÀCTICA:

A) ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

B) ATENCIÓ COMUNITÀRIA
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ESQUEMA DE LA PRÀCTICA:

A) ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

B) ATENCIÓ COMUNITÀRIA

Pràctica 7. ATENCIÓ COMUNITARIA I DOMICILIARIA EN GERIATRIA. 
GERONTOGIMNÀSTICA



A) ATENCIÓ COMUNITARIA I DOMICILIÀRIA

1. Programa de reprogramació motora, 
per a poder iniciar la marxa

2. Valoració de la marxa:  
 Test SPPB
 Test Get up and go , 6 i 10 metres marxa
 Test de Tinetti

3. Ajudes tècniques 
 Utilització de caminador i crosses 

Circuit

Facultat de Fisioteràpia. UV

REEDUCACIÓ DE LA MARXA

Lirios Dueñas i Mercè Balasch



A) ATENCIÓ COMUNITARIA I DOMICILIÀRIA

1. Programa de reprogramació motora, 
per a poder iniciar la marxa

2. Valoració de la marxa:  
 Test SPPB
 Test Get up and go, 6 i 10 metres marxa
 Test de Tinetti

3. Ajudes tècniques 
 Utilització de caminador i crosses

Facultat de Fisioteràpia. UV Lirios Dueñas i Mercè Balasch

REEDUCACIÓ DE LA MARXA



REEDUCACIÓ DE LA MARXA

 Treball de reprogramació motora
 Disminuir el dolor si en presenta
 Exercicis de força MMSS i flexibilitat
 Exercicis per a millorar l’equilibri, postura i coordinació
 Exercicis de resistència cardiovascular

Persona que ha perdut la capacitat de caminar

Facultat de Fisioteràpia. UV Lirios Dueñas



REPROGRAMACIÓ MOTORA

1. Pacient en decúbit

2. Pacient en sedestació

3. Pas del decúbit a la sedestació i viceversa

4. Bipedestació

5. Pas de sedestació a bipedestació i viceversa

6. Retorn a la marxa

ETAPES DE LA REPROGRAMACIÓ MOTORA EN L’ADULT MAJOR

Facultat de Fisioteràpia. UV Lirios Dueñas



1. PACIENT EN DECÚBIT

 MMSS I MMII: mobilitzacions passives-actives, analítiques-
globals (++ flexió i abducció de maluc)

 També enfortiment (++tríceps, quàdriceps, gluti >)

 TRONC, C. ESCAPULAR I PELVIANA:
 1ª ETAPA: Elevació de la pelvis
 2ª ETAPA: Desplaçament lateral en el llit
 3ª ETAPA: Aprenentatge del gir

Facultat de Fisioteràpia. UV Lirios Dueñas



Aprenentatge del gir:

 Inici amb cintura pelviana:

 Rotació de la pelvis fins que els genolls toquen la vora del llit
 AJUDA: impuls sobre pelvis o guiar el moviment amb la nostra mà

 Inici amb cintura escapular:

 Rotació de la c. escapular fins que els MMSS toquen la vora del llit
 AJUDA: impuls sobre l’escàpula (no estirar del MMSS!) o guiar el 

moviment amb la nostra mà

Facultat de Fisioteràpia. UV Lirios Dueñas



Equilibri estàtic Equilibri dinàmic

2. PACIENT EN SEDESTACIÓ

Facultat de Fisioteràpia. UV Lirios Dueñas



2. PACIENT EN SEDESTACIÓ

 1ª ETAPA: Que el pacient aprenga a seure a la vora 
anterior del llit o butaca amb els peus recolzats en terra
 Impuls amb els MMSS
 Avançar una natja, després l’altra
Atenció a la tendència del pacient a caure cap enrere!

 2ª ETAPA: Exercicis d’equilibri en sedestació, a la vora del llit:
 Postura correcta, equilibri estàtic:

• Ulls tancats, empényer, superfície de recolzament
 Equilibri dinàmic

• Moure braços, dissociació MMSS-tronc-MMII
• Transferències de pes
• Agafar objectes, seguir el dit del fisioterapeuta amb la punta del nas, 

llançaments i recepcions...
• Aprofitar també per a enfortiment (++ bíceps, tríceps, quàdriceps)

Facultat de Fisioteràpia. UV Lirios Dueñas



3. PAS DE DECÚBIT A SEDESTACIÓ I VICEVERSA

Per a iniciar aquesta fase, són indispensables 3 
adquisicions prèvies:

 Elevació de la pelvis
 Adquisició del gir
 Equilibri en sedestació

Facultat de Fisioteràpia. UV Lirios Dueñas



3. PAS DE DECÚBIT A SEDESTACIÓ

Pas de DS a DL

Desplaçar MMII fora del llit + recolzament del colze del costat 
del decúbit

Impuls sobre el colze

Recolzament de la mà contralateral

Facultat de Fisioteràpia. UV Lirios Dueñas



3. PAS DE SEDESTACIÓ A DECÚBIT

Apropar les natges al mig del llit

Inclinar-se sobre el costat fins a quedar gitat lateralment amb 
les cames penjant

F i ABD de maluc

Elevació de l’altre MI

Facultat de Fisioteràpia. UV Lirios Dueñas



4. BIPEDESTACIÓ

 1a ETAPA: Passar al pacient al pla vertical (quan
siga possible)

 Pla inclinat, aparells modulars

 2a ETAPA: Equilibri en bipedestació
 Postura correcta, equilibri estàtic. Correcció desequilibri 

posterior! (taloneres, ajudes)
• Base de sustentació, ulls tancats, empényer, superfície de recolzament

 Equilibri dinàmic: desplaçaments corporals 
• Transferències de pes, marxa in situ, marxa lateral,…
• Dissociació MMSS-tronc-MMII
• Agafar objectes, llançament i recepció de pilotes,…

Facultat de Fisioteràpia. UV Lirios Dueñas



4. BIPEDESTACIÓ
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5. PAS DE SEDESTACIÓ A BIPEDESTACIÓ

Col·locar-se en la vora anterior de la cadira

Inclinar-se cap avant amb els peus baix del llit/cadira

Impuls amb els MMSS en recolza braços

Compte amb la feblesa dels MMII
Facultat de Fisioteràpia. UV Lirios Dueñas



Col·locar-se d’esquena, amb les cames tocant la 
vora anterior de la cadira

Utilitzar els reposabraços de la cadira per a 
controlar la baixada 

(no deixar-se caure!)

5. PAS DE BIPEDESTACIÓ A SEDESTACIÓ

Facultat de Fisioteràpia. UV Lirios Dueñas



6. RETORN A LA MARXA

Barres paral·leles:
 Exercicis preparatoris (ex. marxa amb 

caminador, marxa amb bastons…)

Facultat de Fisioteràpia. UV Lirios Dueñas
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6. RETORN A LA MARXA

Dual task / multitask
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6. RETORN A LA MARXA



1. Pacient en decúbit
2. Pacient en sedestació
3. Pas del decúbit a la sedestació i viceversa
4. Bipedestació
5. Pas de sedestació a bipedestació i viceversa
6. Retorn a la marxa + circuit

A PRACTICAR!
Ej
1 Ej

2

Ej
3

Ej
4Ej

5

Ej
6

Ej
7

Ej
8
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A) ATENCIÓ COMUNITARIA I DOMICILIÀRIA

1. Programa de reprogramació motora, 
per a poder iniciar la marxa

2. Valoració de la marxa:  
 Test SPPB
 Test Get up and go, 6 i 10 metres marxa
 Test de Tinetti

3. Ajudes tècniques
 Utilització de caminador i crosses

Facultat de Fisioteràpia. UV

REEDUCACIÓ DE LA MARXA
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Amb l’envelliment es produeixen canvis en 
el sistema  musculoesquelètic i en els  

mecanismes nerviosos centrals i  perifèrics 
que controlen l’equilibri i la postura

Lirios Dueñas i Mercè Balasch

DEL TEMA 12.1…

Canvis en el patró  
de marxa  

(MARXA SENIL)



L'envelliment, junt amb 
altres factors que es 

donen sovint en la gent 
major, determinen la 
gran freqüència de 

trastorns de la marxa 
i caigudes en el 
pacient geriàtric

DE LA UNITAT
DIDÀCTICA 4…



Escuela de Fisioteràpia. UV

CARACTERÍSTIQUES DE LA MARXA SENIL

•Postura: projecció anterior del cap, flexió de tronc, malucs i 
genolls

•Disminució del rang de moviments articulars de peu, 
turmell,  genoll, maluc i pelvis (FD i FP de turmell++, E de
maluc++)
•Balanceig de braços disminuït
•Augment de la base de sustentació (amplària del pas)

•Disminució de la longitud de pas
•Disminució de la velocitat de marxa
•Disminució de la fase de balanceig

Faciliten el manteniment de l'equilibri
Lirios Dueñas i Mercè Balasch

Són els aspectes a tenir en compte / treballar 
durant la reeducació de la marxa



1. VALORACIÓ DE LA MARXA

 Anamnesi
 Exploració física
 Anàlisi cinètica de la marxa

 Tests de valoració de la marxa, equilibri, fragilitat i 
risc de caiguda

Cinesiteràpia

Facultat de Fisioteràpia. UV Lirios Dueñas



ESCALES DE VALORACIÓ DE LA MARXA, 
EQUILIBRI, FRAGILITAT I RISC DE CAIGUDA

 Entre les més utilitzades...

 Short Physical Performance Battery test (SPPB)
 Prova de 6 metres marxa
 Test Get up and go
 Prova de 6 metres marxa
 Test de Tinetti

Facultat de Fisioteràpia. UV Lirios Dueñas



ESCALES DE VALORACIÓ DE LA MARXA, 
EQUILIBRI, FRAGILITAT I RISC DE CAIGUDA

Facultat de Fisioteràpia. UV Lirios Dueñas i Mercè Balasch

Izquierdo, M. (2019). Prescripción de ejercicio físico. El programa Vivifrail como modelo. Nutrición hospitalaria, 36.



SHORT PHYSICAL PERFORMANCE BATTERY TEST (SPPB)

Izquierdo, M. (2019). Prescripción de ejercicio físico. El programa Vivifrail como modelo. Nutrición hospitalaria, 36.



Escuela de Fisioteràpia. UV

PROVA DE 6m MARXA

Izquierdo, M. (2019). Prescripción de ejercicio físico. El programa Vivifrail como modelo. Nutrición hospitalaria, 36.



Escuela de Fisioteràpia. UV

TEST GET UP AND GO

Lirios Dueñas i Mercè BalaschIzquierdo, M. (2019). Prescripción de ejercicio físico. El programa Vivifrail como modelo. Nutrición hospitalaria, 36.



Escuela de Fisioteràpia. UV

VALORACIÓ DEL RISC DE CAIGUDES

Lirios Dueñas i Mercè BalaschIzquierdo, M. (2019). Prescripción de ejercicio físico. El programa Vivifrail como modelo. Nutrición hospitalaria, 36.



Escuela de Fisioteràpia. UV

• Prova de 10 metres marxa

Menys d'1m/s és predictor de risc

Velocitat de marxa major de  0,8mts/segons es 
correlaciona amb una  bona capacitat de marxa 
extra domiciliària en pacients amb seqüeles d'ACV

ALTRES PROVES UTILITZADES



TEST DE TINETTI

 Valora l’equilibri (fins a 16 punts) i la 
marxa (fins a 12 punts)

Facultat de Fisioteràpia. UV Lirios Dueñas
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A) ATENCIÓ COMUNITÀRIA I DOMICILIÀRIA

1. Programa de reprogramació motora, 
per a poder iniciar la marxa

2. Valoració de la marxa:  
 Test Get up and go, 6 i 10 metres marxa
 Test de Tinetti
 Test SPPB

3. Ajudes tècniques
 Utilització de caminador i crosses

Facultat de Fisioteràpia. UV

REEDUCACIÓ DE LA MARXA

Lirios Dueñas i Mercè Balasch



 Caminador:

 Indicació: inestabilitat, descàrrega
 Si desequilibri posterior: cingla entre les barres 

laterals (perquè no vaja cap a l’interior del 
caminador)

Facultat de Fisioteràpia. UV Lirios Dueñas

AJUDES TÈCNIQUES



Tipus de marxa amb caminador

Facultat de Fisioteràpia. UV Lirios Dueñas

 Marxa sense suport: el peu afectat no ha de tocar 
el sòl, per la qual cosa el genoll d'aqueix costat estarà 
lleugerament doblegat. S'avança el caminador uns 
20-25 cm, i, donant suport al pes corporal en les 
empunyadures, es mou el peu sa cap endavant, 
acostant-se al caminador.

 Marxa amb càrrega parcial: es dona suport a la cama afecta però sense 
descarregar-hi tot el pes. S'avança el caminador uns 20-25 cm, i s'avança 
la cama afecta donant suport al peu en el sòl però sense descarregar per 
complet el pes corporal. Donant suport al pes corporal sobre les 
empunyadures del caminador, es mou el peu sa cap avant, acostant-se al 
caminador.

 Marxa amb suport: totes dues cames poden suportar pes. S'avança el 
caminador uns 20-25 cm, i s'avança primer la cama afecta. El caminador 
ajuda a mantenir l'equilibri. A continuació s'avança l'altra cama fins al 
caminador.

AJUDES TÈCNIQUES



 Bastons o crosses:
 Indicació: inestabilitat, descàrrega
 Empunyadura a l’altura del trocànter major
 2 ajudes: marxa en 4 temps, simultània en 2 

temps, alterna en 2 temps
 1 ajuda: marxa en 3 i 2 temps

Facultat de Fisioteràpia. UV Lirios Dueñas

AJUDES TÈCNIQUES



¿Amb quina mà s’agafa el bastó?

Facultat de Fisioteràpia. UV Lirios Dueñas

AJUDES TÈCNIQUES



¿Amb quina mà s’agafa el bastó?

Facultat de Fisioteràpia. UV Lirios Dueñas

AJUDES TÈCNIQUES



Amb quina mà s’agafa el bastó?

El bastó contra lateral permet caminar més ràpid, millora el equilibri i reprodueix 
millor la marxa normal, per tant evita els grans desplaçaments d'un costat a un altre 
del centre de gravetat. A més, és molt efectiu per a reduir l'esforç dels abductors per 
a balancejar la pelvis en el pla frontal.

El bastó homolateral necessita una mobilitat de maluc menor per la qual cosa podria 
ser útil en casos de dolor o de limitació de moviment d'aquesta. Els pacients amb 
genoll o maluc inestable també prefereixen l'ús homolateral, ja que així actua a 
manera de fèrula de l'extremitat.

Facultat de Fisioteràpia. UV Lirios Dueñas

AJUDES TÈCNIQUES



Marxa amb ajuda d’una persona:
 Indicada només quan hi ha manca de 

confiança o por.
 Anar disminuint l’assistència
 Recordeu el “dual-task”

Facultat de Fisioteràpia. UV Lirios Dueñas

AJUDES TÈCNIQUES



 Marxa sense ajuda
(exercicis per a millorar el patró de marxa)
 Exercicis d’inici i parada
 Canvis de direcció
 Canvis de la base de sustentació
 Caminar creuant cames o en tàndem
 Obstacles
 Mitja volta o girs (passos xicotets, mirada fixa en un punt)
 Rampes, escales
 Canvi de superfícies (p. ex. matalasset) ...
 DUAL – MULTI - TASK

Facultat de Fisioteràpia. UV Lirios Dueñas

AJUDES TÈCNIQUES
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COM ALÇAR-SE DEL SÒL

I PER A PERDRE LA POR DE CAURE'S…
APRENDREM A ALÇAR-NOS DEL SÒL DESPRÉS D'UNA CAIGUDA

Col·locar-se cap avall

Col·locar-se en quadrupèdia

Desplaçar-se fins a algun punt estable (per exemple, 
una cadira)

Recolçar-se amb els MMSS i posar-se dempeus



Facultat de Fisioteràpia. UV Lirios Dueñas i Mercè Balasch

COM ALÇAR-SE DEL SÒL



Lirios DueñasFacultat de Fisioteràpia. UV

A PRACTICAR!
Ex 
1 Ex 

2

Ex 
3

Ex 
4Ex 

5

Ex 
6

Ex 
7

Ex 
8

1. Tests + marxa amb caminador 
2. Ús de crosses
3. Marxa amb ajuda d’una persona + com alçar-se d’una 

caiguda



Facultat de Fisioteràpia. UV

Pràctica 7. ATENCIÓ DOMICILIÀRIA I COMUNITÀRIA EN GERIATRIA. 

ESQUEMA DE LA PRÀCTICA:

A) ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

B) ATENCIÓ COMUNITÀRIA

Lirios Dueñas i Mercè Balasch



1. Exercici físic i terapèutic per a majors

 Entrenament de l’equilibri per a la prevenció de caigudes

 Forma correcta d’alçar-se si es produeix una caiguda

Simulacre 
treball grupal

B) ATENCIÓ COMUNITÀRIA

Facultat de Fisioteràpia. UV Lirios Dueñas i Mercè Balasch



Facultat de Fisioteràpia. UV

TREBALL REALITZAT PELS 
ESTUDIANTS (la 1ª part)

I al que hem adaptat la 2ª part 
“entrenament de l’equilibri per a la 

prevenció de les caigudes”
com a exemple de Treball Grupal

Però abans, repartim els temes del treball i 
“refresquem” els possibles rols…

Lirios Dueñas i Mercè Balasch



Prof.  Lirios Dueñas
Mercè Balasch

“Si haguera sabut que anava a viure tant,  
m’hauria cuidat més…” 

Eubie Blake (1883-1983)
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