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I 
Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca,  
has de pregar que el camí sigui llarg,  
ple d’aventures, ple de coneixences.  

Has de pregar que el camí sigui llarg,  
que siguin moltes les matinades  

que entraràs en un port que els teus ulls ignoraven,  
i vagis a ciutats per aprendre dels que saben.  

Tingues sempre al cor la idea d’Ítaca.  
Has d’arribar-hi, és el teu destí,  
però no forcis gens la travessia.  

És preferible que duri molts anys,  
que siguis vell quan fondegis l’illa,  

ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí,  
sense esperar que et doni més riqueses.  

Ítaca t’ha donat el bell viatge,  
sense ella no hauries sortit.  

I si la trobes pobra, no és que Ítaca 
t’hagi enganyat. Savi, com bé t’has fet,  

sabràs el que volen dir les Ítaques. 
 

II  
Més lluny, heu d’anar més lluny  

dels arbres caiguts que ara us empresonen,  
i quan els haureu guanyat  

tingueu ben present no aturar-vos.  
Més lluny, sempre aneu més lluny,  

més lluny de l’avui que ara us encadena.  
I quan sereu deslliurats  

torneu a començar els nous passos.  
Més lluny, sempre molt més lluny,  

més lluny del demà que ara ja s’acosta.  
I quan creieu que arribeu, sapigueu trobar noves sendes.  

 
III  

Bon viatge per als guerrers  
que al seu poble són fidels,  
afavoreixi el Déu dels vents  

el velam del seu vaixell,  
i malgrat llur vell combat  

tinguin plaer dels cossos més amants.  
Omplin xarxes de volguts estels  

plens de ventures, plens de coneixences.  
Bon viatge per als guerrers  
si al seu poble són fidels,  
el velam del seu vaixell  

afavoreixi el Déu dels vents,  
i malgrat llur vell combat  

l’amor ompli el seu cos generós,  
trobin els camins dels vells anhels,  

plens de ventures, plens de coneixences.  
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Resum 

 

CONTEXTUALITZACIÓ. El dolor lumbar és un dels més prevalents en els 

països occidentals, presentant uns costos directes i indirectes molt elevats. Entre el 80-

85% dels casos té un origen inespecífic i d'aquests cronifiquen d'un 4-7%. La lumbàlgia 

inespecífica crònica s'ha relacionat amb inestabilitat lumbo-pèlvica i l'exercici 

terapèutic és una de les eines de tractament d'elecció. No hi ha consens en quin és el 

tipus d'exercici idoni pel seu tractament ni en el tipus de protocol a implementar. 

OBJECTIUS. Determinar l'efectivitat d'un programa d'exercicis de reeducació 

fisioterapèutica mitjançant la pre-activació del transvers abdominal en pacients 

procedents d'Atenció Primària amb lumbàlgia inespecífica crònica. 

MÈTODE. Assaig clínic aleatoritzat amb 35 pacients d'Atenció Primària amb 

lumbàlgia inespecífica crònica: 16 en el grup Intervenció on es va seguir un programa 

d'exercicis d'estabilització, individualitzat i progressiu; i 19 en el grup Control que van 

seguir tractament convencional. La intervenció es va dur a terme durant 4 setmanes. 

RESULTATS. El grup Intervenció va millorar significativament pel que fa a la 

intensitat del dolor i la discapacitat, així com en el grossor, l'activació i la resistència del 

Transvers abdominal. El grup Control no va mostrar cap diferència significativa. 

Realitzant l'anàlisi intergrups, el grup Intervenció va mostrar millores significatives per 

a les mateixes variables respecte al grup Control. 

CONCLUSIONS. La implementació d'un programa d'exercicis de pre-activació 

del Transvers abdominal és més efectiva que el tractament convencional per a la millora 

de la intensitat del dolor, discapacitat i capacitat d'activació del Transvers abdominal en 

pacients adults amb lumbàlgia inespecífica crònica. 

 

PARAULES CLAU: Lumbàlgia inespecífica crònica, estabilitat lumbo-pèlvica, 

control motor, exercici, transvers abdominal.  
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Resumen 

 

 CONTEXTUALIZACIÓN. El dolor lumbar es uno de los más prevalentes en 

los países occidentales, presentando unos costes directos e indirectos muy elevados. 

Entre el 80-85% de los casos tiene un origen inespecífico y de éstos cronifican de un 4-

7%. La lumbalgia inespecífica crónica se ha relacionado con inestabilidad lumbo-

pélvica y el ejercicio terapéutico es una de las herramientas de tratamiento de elección. 

No hay consenso en cuál es el tipo de ejercicio idóneo para su tratamiento ni en el tipo 

de protocolo a implementar. 

 OBJETIVOS. Determinar la efectividad de un programa de ejercicios de 

reeducación fisioterapéutica mediante la pre-activación del transverso abdominal en 

pacientes procedentes de Atención Primaria con lumbalgia inespecífica crónica. 

 MÉTODO. Ensayo clínico aleatorizado con 35 pacientes de Atención Primaria 

con lumbalgia inespecífica crónica:. 16 en el grupo Intervención donde se siguió un 

programa de ejercicios de estabilización, individualizado y progresivo; y 19 en el grupo 

Control que siguieron tratamiento convencional. La intervención se llevó a cabo durante 

4 semanas. 

 RESULTADOS. El grupo Intervención mejoró significativamente en cuanto a 

la intensidad del dolor y la discapacidad, así como en el grosor, la activación y la 

resistencia del Transverso abdominal. El grupo Control no mostró ninguna diferencia 

significativa. Realizando el análisis entre-grupos, el grupo Intervención mostró mejoras 

significativas para las mismas variables respecto al grupo Control. 

 CONCLUSIONES. La implementación de un programa de ejercicios de pre-

activación del Transverso abdominal es más efectiva que el tratamiento convencional 

para la mejora de la intensidad del dolor, discapacidad y capacidad de activación del 

Transverso abdominal en pacientes adultos con lumbalgia inespecífica crónica. 

 

 PALABRAS CLAVE: Lumbalgia inespecífica crónica, estabilidad lumbo-

pélvica, control motor, ejercicio, transverso abdominal. 



 

 



 

 XXIII 

Abstract 

 

Brackground: Lumbar pain is one of the most prevalent in Western countries, 

presenting very high direct and indirect costs. Between 80-85% of the cases are 

nonspecific and of these up to 4-7% become chronic. Chronic nonspecific low back 

pain has been associated with lumbo-pelvic instability and therapeutic exercise is one of 

the treatment tools of choice. There is no consensus on what type of exercise is 

appropriate for its treatment or on the type of protocol to be implemented. 

Aim: To determine the effectiveness of a physical therapy rehabilitation exercise 

program through the pre-activation of the transverse abdominal in patients from primary 

care with chronic nonspecific low back pain. 

Methods: Randomized controlled trial with 35 Primary Care patients with 

chronic nonspecific low back pain: 16 in the Intervention group where a program of 

individualized and progressive stabilization exercises was applied; and 19 in the Control 

group following the conventional treatment. The intervention was carried out during 4 

weeks. 

Results: The Intervention group improved significantly in terms of pain 

intensity and disability, as well as the thickness, activation and resistance of the 

Transversus abdominis. The Control group showed no significant differences. After 

performing the between-groups analysis, the Intervention group showed significant 

improvements for the same variables with respect to the Control group. 

Conclusions: The implementation of a program of pre-activation exercises of 

the Transvers abdominal is more effective than the conventional treatment for the 

improvement of pain intensity, disability and capacity of activation of the Transvers 

abdominal in adult patients with chronic nonspecific low back pain. 

 

Keywords: chronic nonspecific low back pain, lumbo-pelvic stability, motor 

control, exercise, transversus abdominis 
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Abreviatures 

 

TrA: Múscul Transvers Abdominal 

OE: Múscul Oblic Extern 

OI: Múscul Oblic Intern 

IASP: International Association for the Study of Pain / Associació Internacional per 

 l’Estudi del Dolor 

RF: Red Flags / Banderes Vermelles 

AP: Atenció Primària 

EVA: Escala Visual Analògica 

NRS: Numerical Rating Scale / Escala de Valoració Numèrica 

QR-M: Qüestionari Roland-Morris  

SIP: Sickness Impact Profile / Qüestionari Perfil de les Conseqüències de la Malaltia 

QDO: Qüestionari de Discapacitat Oswestry 

ODI: Oswestry low back pain disability index / Índex d’Incapacitat d’Oswestry per    

 Dolor Lumbar 

PBU: Pressure Biofeedback unit / Unitat de pressió per retroalimentació 

EMGs: Electromiografia de superfície 

ST: Secció transversal 

MCIV: Màxima contracció isomètrica voluntària 

1RM: Una repetició màxima 
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“Si basem els nostres orígens en aquells que primer van usar les nostres tècniques, 

llavors potser hauríem de considerar al mico com el primer que va realitzar massatge i va 

alleujar a un camarada adolorit. Un reconeixement tal seria problemàtic en molts llocs on 

qualsevol pogués estar imaginant als nostres pioners peluts, uns micos que no només no tenien 

un codi ètic, sinó als que també els faltava la capacitat cerebral per comprendre les 

conseqüències dels seus actes. Per a mi, la desestimació d'aquesta visió va més enllà de la 

connotació pejorativa d'identificar-nos amb els homínids. Jo no buscaria als nostres antecessors 

entre els que practicaven les nostres tècniques, sinó més aviat en aquells que van portar aquestes 

tècniques per donar-los un ús coordinat i conduït cap a una intencionada filosofia.” 

Jules M. Rothestein 
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I. Estructura de la tesi 

La tesi que es presenta a continuació s'ha estructurat sobre la base més 

acadèmica. Globalment, es pot diferenciar una primera part conceptual, que exposa les 

consideracions de caràcter teòric imprescindibles i que serveixen de fonamentació per al 

desenvolupament de la investigació i, una segona part metodològica. 

La primera part està constituïda per la contextualització i el marc teòric, que està 

format per tres capítols. D’una banda, es tracta d’introduir el problema que es pretén 

abordar i, d’altra banda, aprofundir en els fonaments científics i tècnics basats en 

l’evidència científica. 

Finalitzat el marc teòric, es planteja una segona part metodològica constituïda 

per les hipòtesis, objectius, material, disseny i mètodes, seguida dels resultats, la 

discussió i conclusió, les referències bibliogràfiques i recursos electrònics que han servit 

de font per a la investigació i els annexos. 

II. Contextualització i Justificació 

El dolor lumbar és un dels patiments més antics i més freqüents de la humanitat, 

possiblement com a conseqüència de la nostra condició de bípedes. En els últims 30 

anys, en les societats occidentals, la incapacitat associada amb dolor lumbar s’ha 

convertit en un problema de gran importància, i els seus intricats aspectes individuals, 

sanitaris, laborals, econòmics i socials, posen de relleu la complexitat de les seves 

causes i, per tant, de les seves possibles solucions (1,2).  

Actualment, un 80% de la població pateix dolor lumbar en algun moment de la 

seva vida. No obstant, tot i que la major part de les lumbàlgies agudes acostumen a 

resoldre's en un termini de 4 setmanes, entre un 2 i un 15% evolucionen cap a la 

cronicitat (1–3).  

Només a Estats Units el cost, directe i indirecte, a conseqüència del dolor lumbar 

està per damunt dels 100 bilions anuals de dòlars (4). 

Segons un estudi de prevalença, a Catalunya, els costos per incapacitat laboral 

transitòria per dolor lumbar representen més de 3.000.000 €. El cost total pacient/any 

oscil·la entre 1.333’31 i 2.698’21 €. La mitjana de dies de baixa estaria al voltant dels 

21 dies anuals (5). 
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A Espanya, el dolor lumbar suposa un dels motius de consulta mèdica i de 

fisioteràpia més freqüents, representant aproximadament un 30% del total (6). 

En quant a l’edat és present a totes les edats, augmentant a mida que aquesta 

avança, amb una màxima incidència entre els 45 i els 59 anys, on es torna força 

incapacitant (7,8). 

Si enfoquem l’etiologia, s’observa que entre el 80 i el 85% dels casos són 

inespecífics, és a dir, no és possible trobar cap lesió objectivable (3,9–11). Aquest és un 

aspecte fonamental que dificulta la instauració d’un tractament adequat i que obliga a 

treballar de forma simptomàtica en aquests pacients. Això converteix la lumbàlgia 

inespecífica en l’entitat d’alta prevalença i baixa complexitat que produeix més 

incapacitat i absentisme laboral (10). 

Des de l’àmbit fisioterapèutic, un dels principals enfocaments és la prevenció i 

l'abordatge de la discapacitat, amb la finalitat de disminuir la seva incidència en la 

població i, conseqüentment, reduir el nombre de consultes mèdiques, l’absentisme 

laboral i la presa de fàrmacs per part d’aquests pacients (6). 

L’exercici físic és una de les eines terapèutiques utilitzades en lumbàlgia crònica 

(12). S’ha utilitzat una gran varietat de programes d’entrenament en aquest sentit amb 

l’objectiu de disminuir el dolor, millorar la funcionalitat de la columna lumbar i evitar la 

Irecidiva. Els tipus utilitzats poden anar des d’entrenar la força muscular, l’estabilitat, 

l’exercici aeròbic o altres de més famosos com el ioga o el Pilates (4,13–16). 

La lumbàlgia inespecífica crònica s’ha relacionat amb inestabilitat lumbo-

pèlvica (17–19). Varis estudis amb diferents programes d’exercicis, que tenien com a 

objectiu millorar l’estabilitat, han obtingut diferències significatives comparats amb 

altres tipus de tractaments en la disminució del dolor i la discapacitat (20,21). 

No sembla que hi hagi consens en que siguin més efectius que altres tipus 

d’exercicis o altres tractaments de fisioteràpia. És fonamental assegurar que els 

exercicis prescrits estan basats en la millor evidència científica disponible. És per aquest 

motiu que la present investigació pretén contribuir a millorar aquest aspecte tot establint 

un programa estandarditzat, aplicant una dosificació d’exercici individualitzada per a 

cada pacient i basat en les teories d’entrenament muscular.   
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L’objectiu principal d’aquesta tesi és analitzar si el tractament fisioterapèutic 

basat en un programa específic d’exercicis de reeducació de la pre-activació del 

transvers abdominal, en la població adulta afecta de lumbàlgia inespecífica crònica, 

suposa una millora en quant a la disminució del dolor i la discapacitat, el que portaria a 

una disminució de la prescripció farmacològica del tractament convencional, de les 

consultes mèdiques i de l’absentisme laboral i, per tant, un guany a molts nivells reduint 

les repercussions que ocasiona el dolor lumbar a nivell socioeconòmic.  

 



 

 



 

 

 

 

CAPÍTOL 1. Anatomia de la columna lumbar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“En una era d'alta tecnologia en medicina i, de fet, en tots els aspectes de la vida 

moderna, el massatge dels teixits tous encara ofereix una relació directa amb les pràctiques 

culturals i mèdiques dels nostres avantpassats. El creixent moviment cap a un enfocament més 

holístic del tractament de la malaltia i el foment del benestar han de garantir a aquest antic art 

un lloc al segle XXI i següents.” 

Gertrude Beard 
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El coneixement envers l'anatomia de la columna lumbar és un pre-requisit bàsic 

per comprendre el fonament teòric de la present investigació. 

La columna vertebral és una estructura òssia longitudinal complexa, resistent i 

flexible, formada per un total de 33-35 vèrtebres que es mantenen alineades i 

interconnectades gràcies als discos intervertebrals, les articulacions vertebrals 

posteriors, els lligaments i els músculs (22,23). 

La vèrtebra tipus té tres parts funcionals (22,23): 

• El cos vertebral, en forma de tambor dissenyat per suportar pes i resistir 

la compressió  

• L’arc vertebral, os en forma d’arc que protegeix la medul·la espinal. 

Aquest circumscriu amb la cara posterior del cos vertebral un orifici, el 

forat vertebral o canal espinal, al centre. L’arc ossi està format pels 

pedicles anteriorment (als laterals) i per les làmines posteriorment. 

•  Hi ha un sortint mig i posterior, l’apòfisi espinosa i dos eminències 

horitzontals i transversals, les apòfisis transverses, i quatre verticals, les 

apòfisis articulars, per les quals cada vèrtebra s’uneix a les veïnes.  

 

Els discs intervertebrals, situats entre les diferents vèrtebres ocupant l’espai 

intervertebral, constitueixen els elements estructurals encarregats d'absorbir els 

impactes i proporcionar la flexibilitat a la columna vertebral (24, 25).  

Aquests es troben protegits pels lligaments, bandes fibroses fortes que mantenen 

unides i alineades les vèrtebres entre sí. Així mateix, els lligaments participen en 

l’estabilització passiva de la regió. Els principals lligaments de la columna vertebral són 

(24): 

• el lligament groc, va de làmina a làmina al llarg de la columna 

•  els lligaments longitudinals comú anterior i comú posterior, són bandes 

contínues que s’estenen des de la part superior a la part inferior al llarg 

de la part anterior i posterior, respectivament, dels cossos i dels discs 

intervertebral 
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•  els lligaments interespinosos, els supraespinosos i els intertransversos, 

uneixen les apòfisis espinoses entre elles i les apòfisis transverses entre 

elles, respectivament  

 

La columna vertebral, té tres funcions principals: protegir la medul.la espinal, les 

arrels nervioses i diversos òrgans interns del cos, proporcionar suport estructural i 

equilibri, amb el fi de mantenir una postura vertical i permetre que hi hagi flexibilitat de 

moviment (22,23). 

La regió lumbar assumeix el control de la dinàmica del moviment de la part 

inferior de l’esquena, mentre suporta tot el pes de la part superior del cos i tors (24). La 

columna lumbar està formada per cinc cossos vertebrals que, morfològicament, són de 

major mida i més amples en comparació amb les vèrtebres de la regió toràcica i 

cervical, degut a la funció d’esmorteïment i absorció de l'estrès mecànic que exerceixen 

(22,23).  

Finalment, la participació activa de la musculatura, juntament amb els lligaments 

i la fàscia toraco-lumbar, és clau per a l'estabilització i l'alineació de la columna lumbar 

durant l’execució del moviment corporal (24).  

A nivell muscular, segons la funció que exerceixen sobre la columna, es poden 

distingir tres grans grups: els músculs flexo-extensors, els rotadors i els inclinadors (24).  

La participació de la musculatura en el manteniment d'una correcta postura 

corporal és essencial per la preservació de les curvatures fisiològiques de la columna 

vertebral i, conseqüentment, per distribuir eficaçment les forces de tensió durant el 

moviment (24).  

Els principals músculs estabilitzadors de la columna lumbar són el transvers de 

l'abdomen i els multífids. Secundàriament, participen en l'estabilització l'oblic extern i 

les fibres medials de l'oblic intern (24). A continuació s'aprofundeix en l’anatomia dels 

músculs anteriorment esmentats: 

• Transvers abdominal (TrA): És la capa muscular més profunda de la paret 

anterolateral de l’abdomen, prima i àmplia. És un múscul semicilíndric, carnós 

en la seva part mitja que acaba ens els seus extrems amb tendons aponeuròtics. 

Ocupa tota la meitat lateral de la paret abdominal, des de la columna vertebral 
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fins a la línia alba (25). S'origina als cartílags costals del 7è al 12è, a la fàscia 

toraco-lumbar, a la cresta ilíaca i al terç lateral del lligament inguinal (26). Des 

de les superfícies internes de les sis costelles inferiors es dirigeix 

transversalment per inserir-se, mitjançant una ampla aponeurosis, a la cresta 

pubiana, pectínia i línia alba (27) (figura 1). Exerceix una funció compressora i 

de suport de les vísceres abdominals. També, participa en els moviments 

respiratoris i en l'estabilització de la columna dorsal. No obstant això, l'efecte de 

la seva contracció sobre la columna vertebral encara no està prou clar (26,27). 

Addicionalment, es relaciona amb el múscul oblic intern i dorsal ample. Està 

innervat pels nervis abdominogenitals major i menor (D 7-12) (28). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Múscul transvers abdominal en una visió de l’abdomen anterolateral. Extret de Gray & Lewis (2000) (28) 

 

• Multífid: Músculs curts i robustos, amb una secció transversal ampla i fibres 

musculars curtes. S'originen al sacre i a les apòfisis transverses de les vèrtebres 

lumbars, toràciques i cervicals baixes, per inserir-se en les apòfisis espinoses de 

les vèrtebres lumbars, toràciques i cervicals baixes immediatament superiors 

(25,26,29,30). Cada vèrtebra lumbar dóna lloc a un grup de fascicles que 

irradien des de la seva apòfisi espinosa, la cresta ilíaca i el sacre, i que es 

superposen als dels altres nivells (figura 2). Aquesta disposició suggereix que la 

seva acció es centra en les apòfisis espinoses lumbars individuals (30). Els 

fascicles llargs mantenen certa inclinació a l’espina ilíaca superior posterior, i 

corresponen als nivells L1, L2 i L3 (25,31). La funció d'aquest múscul és 

estendre i rotar la columna vertebral, així com mantenir la postura (26). Hi ha 

indicis que el multífid també es capaç de controlar i restaurar el control del 
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moviment segmentari després d’una lesió (29). Estan innervats per branques 

dorsals dels nervis espinals (28). 	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Fibres laminars del múscul multífid lumbar en una visió posterior. Fascicles des de L1-L5, 
respectivament. Extret de Bogduk (2005) (32) 

														

• Oblic extern (OE): Múscul més superficial de l’abdomen anterolateral, ample i 

prim, carnós en la seva part posterior i tendinós en l'anterior. S'origina a l’extrem 

inferior de les vuit últimes costelles (26). Les fibres que s’originen a partir de la 

5a i 8a costella, formen interdigitacions amb el múscul serrat major; la 9a 

costella, amb el serrat anterior; i la 10a i 12a costella, amb el dorsal ample (27). 

La inserció de l'OE es produeix a la meitat anterior de la cresta ilíaca, la línia 

alba a través del múscul recte de l’abdomen i el lligament inguinal (26,33) 

(figura 3). La funció del múscul variarà en relació a les fibres musculars que es 

vegin activades. L'activació bilateral de les fibres anteriors produeix una flexió 

de la columna vertebral, augmenta la pressió intraabdominal i ajuda a 

l’espiració; la contracció unilateral de les fibres anteriors de l’OE i les fibres de 
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l’oblic intern contralateral produeixen la rotació contralateral del tronc; i 

l’activació unilateral de l’OE produeix la inclinació ipsilateral de la columna 

vertebral, aproximant el tòrax i la cresta ilíaca (34). Està innervat pels nervis 

abdominogenitals major i menor (D 7-12) (28). 

 

Figura 3: Múscul Oblic extern en una visió de l’abdomen anterolateral. Extret de 

http://teachmeanatomy.info/abdomen/muscles/the-abdominal-wall/ (6 de febrer de 2017) (35) 

	

• Oblic intern (OI): Múscul fi, aplanat i triangular. Per la part posterior, està 

cobert pel múscul dorsal ample i a la vegada cobreix al múscul TrA. El seu 

origen es produeix a nivell de la cresta ilíaca, els dos terços laterals del lligament 

inguinal i la fàscia toraco-lumbar (26,27,33). De la mateixa manera que l’OE, es 

distingeixen tres tipus de fibres en funció d’on s’origina (27). Les fibres antero-

inferiors neixen dels dos terços externs del lligament inguinal i, una porció curta, 

de la cresta ilíaca, per dirigir-se transversalment i inserir-se a la cresta del pubis, 

la línia pectínia i, mitjançant una aponeurosis, en la línia mitja. La seva funció és 

sostenir les vísceres abdominals (34). Les fibres superiors, s’originen al terç 

anterior de la línia intermitja de la cresta ilíaca per dirigir-se cranialment i 

inserir-se, mitjançant una aponeurosis, en la línia alba (figura 4). La seva funció 

quan s’activen bilateralment és flexionar la columna vertebral, augmentar la 

pressió intraabdominal i ajudar a l’espiració (26). Per últim, les fibres externes 

s’originen a la línia mitja ilíaca i fàscia toraco-lumbar, per dirigir-se cranialment 

i inserir-se a la 10a i 12a costella. La seva funció, juntament amb les fibres 
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externes de l’OE, és produir la inclinació ipsilateral del tronc (27,32). Innervat 

per les branques ventrals de D5-12 (28). 

Figura 4: Múscul Oblic intern en una visió de l’abdomen anterolateral. Extret de 

http://teachmeanatomy.info/abdomen/muscles/the-abdominal-wall/ (6 de febrer de 2017) (35) 

 

Altres músculs de la regió lumbar com els intersegmentaris (intertransversos i 

interespinosos) i les fibres medials del quadrat lumbar també contribueixen al sistema 

d'estabilització de la columna vertebral (25). 
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“Sovint és a través de les imatges com els pacients, famílies i professionals poden 

començar a abordar la sèrie de dolors i patiments que poden comportar les malalties com la 

malaltia crònica. Les metàfores expressen formes de viure la malaltia que comparteixen les 

persones. Capten configuracions psíquiques que s'apoderen de les vida de les persones i les 

animen durant un temps per seguir endavant després. No pretenc que es prenguin literalment 

com "tipus". Fer tal cosa seria repetir l'error del metge o psicoterapeuta que confon la realitat 

d'una persona que pateix amb la utilitat de la nomenclatura diagnòstica” 

Vivir con una enfermedad crónica. Paidós. Barcelona. 1999 
Robert Shuman
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2.1 Conceptualització  

La definició moderna de dolor va ser introduïda per Merskey al 1964 per referir-

se a una experiència sensorial i emocional desagradable associada a una lesió hística 

real o potencial (36). Aquesta definició va ser acceptada pel comitè de taxonomia de la 

IASP al 1986. Al 2016 Williams i Craig van actualitzar-la i van proposar la seva 

definició de la següent manera: “El dolor és una experiència angoixant associada amb 

dany tissular real, o potencial, amb components sensorials, emocionals, cognitius i 

socials” (37), amb l’objectiu d’incorporar els coneixements obtinguts durant els darrers 

anys. 

El dolor lumbar, també conegut com a lumbàlgia, es defineix com el dolor i el 

malestar localitzat sota la vora costal i per sobre del gluti, amb o sense dolor al membre 

inferior. Sovint s'acompanya de rigidesa i disminució del moviment de la regió lumbar. 

Es distingeix del terme ciàtica, fent aquest referència a aquell dolor que s'estén a una o 

ambdues extremitats inferiors fins a sota del genoll (38,39). 

En funció de la duració del dolor, la lumbàlgia es pot classificar en aguda, 

subaguda o crònica (40). La lumbàlgia aguda fa referència als episodis de dolor d'una 

duració menor a 6 setmanes i subaguda quan la duració està entre 6 i 12 setmanes. El 

dolor lumbar que perdura durant almenys 12 setmanes, llevat que s’especifiqui el 

contrari, es denomina crònic (40,41). Aquest últim inclou, per tant, els casos 

caracteritzats per mal d’esquena subaguda, casos que han perdurat llargs períodes de 

temps i casos de dolor recurrent en el que l’episodi actual ha durat aproximadament 12 

setmanes o més (38).   

Aquesta distinció segons el temps de persistència del dolor no és acceptada per 

tots els autors, degut a la controvèrsia existent envers les setmanes que corresponen a 

cada subclassificació (41,42). Així mateix, cal tenir en compte que la lumbàlgia 

recidivant, definida com l’aparició d'almenys dos episodis de dolor lumbar en un 

interval d'un any, s'engloba dins la cronicitat, tot i que la duració total dels episodis 

sigui inferior a 12 setmanes (41,42). 

Waddell et al (43), van crear al 1987 la classificació “diagnostic triage” que 

categoritza l'origen del dolor lumbar en: patologia espinal específica, dolor radicular (de 

l'arrel nerviosa) i dolor no específic.  
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D'altra banda, es pot establir una classificació etiològica de les lumbàlgies en 

mecàniques i no mecàniques (veure taula 1) (44). No obstant això, en menys del 15% 

dels casos de lumbàlgia es pot atribuir el dolor a una patologia específica (38). És per 

aquest motiu que en el 80-85% dels casos la lumbàlgia es considera com a inespecífica 

(3,9–11). 

 

Taula 1: Classificació de les lumbàlgies segons etiologia. Adaptat d’Arcas et al (2004) (44) 

LUMBÀLGIES MECÀNIQUES LUMBÀLGIES NO MECÀNIQUES 

Per alteracions estructurals: 

• Trastorns de l’estàtica: escoliosi i cifosi. 	

• Patologia discal.	

• Alteracions articulars, espondilosi, 

espondilolistesi, artrosi interapofisària.	

•  Traumatismes: trastorns 

musculolligamentosos, esquinços. 	

• Malformacions congènites: espina bífida, 

sacralització de la última vèrtebra lumbar o 

lumbarització de la primera vèrtebra sacra. 	

Trastorns raquidis: 

• Infecciosa: discitis, osteomielitis.	

• Inflamatòria: espondilitis anquilosant.	

• Tumoral: tumor ossi benigne, maligne i 

d’origen metastàtic.	

Per sobrecàrrega funcional o postural: 

• Sobreesforços articulars i discals.	

• Alteracions del to muscular: hipotonia de la 

musculatura abdominal o hipertonia 

muscular posterior.	

• Dismetries pèlviques.	

• Sedentarisme.	

• Embaràs.	

• Esport.	

  

Trastorns extrarraquídis: 

• Problemes osteoarticulars en els 

malucs, genolls o les sacroilíaques. 	

• Visceral: úlcera d’estómac, càncer de 

pàncrees, de colon, colecistitis, 

hemorràgies retroperineals, cistitis, 

prostatitis,...	

• Embaràs ectòpic.	

• Malalties endocrines i metabòliques: 

osteoporosi, osteomalàcia, 

condrocalcinosi, ocrònosi, ...	

• Leucèmies i hemoglobinopaties.	

• Malaltia de Paget.	

• Sarcoïdosi.	

• Artropatia neuropàtica.	

• Depressió i histèria.	
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2.2 Red flags i factors pronòstics 

Encara que el diagnòstic etiològic en les lumbàlgies sigui complicat d’establir, ja 

que no és freqüent que hi hagi una relació entre la manifestació clínica i una alteració 

anatòmica present que la pugui justificar, els professionals han de realitzar un diagnòstic 

diferencial i sol·licitar la prescripció de proves complementàries, sempre que ho 

considerin útil i oportú, com ara radiografies, ressonàncies magnètiques o tomografies 

computeritzades de la regió lumbar per descartar que es tracti d’una malaltia subjacent 

potencialment greu (39).  

En aquest sentit, en el procés de raonament clínic fisioterapèutic cal conèixer i 

utilitzar les red flags (RF), emprades ja pels metges des de 1949. Consisteixen en un 

llistat de variables pronòstiques, obtingudes fruit de l’anàlisi retrospectiu i l’observació, 

destinades a alertar sobre la possibilitat de patologia greu que precisi la derivació del 

pacient (45). La Guia de Pràctica Clínica en la lumbàlgia inespecífica del Programa 

Europeu COST B13 (46) és el document més proper a les RF i contempla com a senyals 

d'alerta les següents:  

• Dolor de primera aparició abans dels 20 o després dels 55 anys d’edat  

• Dolor aliè a la postura, moviments i esforços  

• Dolor exclusivament dorsal  

• Dèficit o afectació neurològica  

• Impossibilitat persistent de flexionar 5 graus la columna vertebral  

• Deformació estructural (d’aparició recent)  

• Malestar general  

• Pèrdua de pes  

• Febre  

• Antecedents de traumatisme recent  

• Càncer  

• Ús de corticoides (osteoporosi) o drogues per via parenteral  

• Immunodepressió o SIDA 
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Aquestes RF s’haurien de tenir en compte sempre com a criteris d’exclusió en 

un estudi amb pacients afectes de lumbàlgia inespecífica. La versió espanyola de la guia 

està recomanada pel Consell General de Col·legis Oficials de Metges i el de 

Fisioterapeutes, per nombroses societats científiques, sindicats i organitzacions de 

pacients (47). 

D'altra banda, la Guia de Pràctica Clínica COST B13 (46) també recomana 

avaluar, si el pacient no millora després de 2-6 setmanes de tractament, els factors 

psicosocials. Davant del model tradicional fisiopatològic o biomecànic, el model 

biopsicosocial tracta d’explicar la influència de les variables biològiques, psicològiques, 

culturals i socials, en el procés de cronificació del dolor lumbar (43). Diversos estudis 

transversals han evidenciat una associació entre els factors psicològics i l’aparició de la 

lumbàlgia i aquests factors inclouen: l’ansietat, la depressió, símptomes de somatització, 

la insatisfacció laboral, l’estrès mental en el treball, la imatge corporal negativa, la 

debilitat en el funcionament de l’ego, conductes inadequades de por i evitació i les 

expectatives dels pacients en la pròpia avaluació (36,46). No obstant, l’experiència de 

l’estrès, l’ansietat i la depressió també poden ser secundàries al dolor lumbar. Muñoz et 

al, (36) expliquen com en un estudi es va caracteritzar psicològicament a una mostra de 

100 pacients amb dolor lumbar crònic, dels quals un 74’5% van presentar depressió, el 

57% algun tret d’ansietat i el 54% estaven ansiosos en el moment de l’entrevista. 

A més a més, s’han descrit diferents factors que poden pronosticar la persistència 

d’un dolor lumbar incapacitant. Aquests factors pronòstics són (46): 

• La major intensitat del dolor i la seva major repercussió funcional 

• La presència de signes de compromís radicular 

• L’exageració en la descripció dels símptomes 

• Les expectatives negatives del pacient respecte al pronòstic 

• La tendència depressiva del pacient 

• La realització de treballs molt exigents físicament 

 

2.3 Epidemiologia 

A nivell mundial, la prevalença de la lumbàlgia és més elevada a Europa 

Occidental, seguida d’Austràlia i Oceania (48). 
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Tot i així, les estadístiques nacionals als Estats Units indiquen una prevalença 

anual entre un 15-20%, sent la causa més freqüent de limitació funcional en menors de 

45 anys i la tercera causa d’incapacitat en majors de 45 anys (36). Més de 5 milions de 

persones estan incapacitades per dolor lumbar, dels quals el 50% són incapacitats 

permanents (48). Així mateix, la lumbàlgia constitueix el segon motiu de consulta 

mèdica i una de les causes més freqüents d'assistència a fisioteràpia, representant un 

25% de tota l'activitat fisioterapèutica (49).  

 La prevalença del dolor lumbar augmenta linealment amb l'edat fins al voltant 

dels 60 anys (50,51). Segons l'estudi realitzat per Breivik et al (52), a Europa la mitjana 

d’edat de les persones que pateixen dolor lumbar es troba, aproximadament, entre els 46 

i els 53 anys, sent a Espanya de 51 anys.  

Segons un monogràfic publicat al 2003 sobre el dolor lumbar, la prevalença de 

lumbàlgia anual a Europa és del 25-45%, dels quals un 3-7% acaben cronificant, i la 

lumbàlgia suposa entre el 10-15% de baixes laborals (36).  

En quant a sexe, a Europa, és més prevalent en dones d'edats compreses entre els 

41 i 50 anys, constituint un 52% (figura 5) (52). 

Figura 5: En les dues gràfiques queden representats els afectats per dolor crònic. A l’esquerra, en funció 
del sexe. A la dreta, en funció de l’edat. Extret de Breivik et al (2006) (52) 
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 Pel que fa a Espanya, la probabilitat de patir almenys un episodi de dolor lumbar 

al llarg de la vida és superior al 84% (38). A l’any 2002 es va dur a terme l’estudi 

EPISER (Estudi epidemiològic de la Societat Espanyola de Reumatologia), per mesurar 

l’impacte poblacional del dolor lumbar a Espanya: la prevalença estimada de lumbàlgia 

aguda en població adulta va ser del 14’8% en aquest estudi, la probabilitat de patir una 

recidiva durant els primer 6 mesos és del 44’8%. Respecte a la lumbàlgia crònica, la 

prevalença en la població adulta espanyola és del 7’7%. Fent una distinció entre sexes, 

la prevalença de lumbàlgia puntual és lleugerament superior en dones (17’8%) que en 

homes (11’3%); en quant a l'edat, la freqüència de patir una lumbàlgia tant puntual com 

crònica augmenta dins la franja d’edat compresa entre el 60 i els 69 anys; i en relació 

amb els determinants sociodemogràfics existeix una forta associació entre la lumbàlgia i 

dolències de tipus artròsic en genolls i/o mans (3).  

 Pel que fa a l'atenció sanitària, el dolor lumbar crònic representa més del 30% de 

les consultes, tant mèdiques com en els serveis de rehabilitació (6). 

La majoria dels usuaris amb lumbàlgia es tracten amb èxit en l’Atenció Primària 

(AP), però aproximadament del 10% al 15% presenten símptomes crònics (3,53). 

Després d’un episodi de lumbàlgia crònica, el 44-78% pateixen recaigudes de dolor i el 

26-37% d’aquestes recaigudes es donen en absència de treball (38). El temps 

d’incapacitat (figura 6) és entre 1 i 5 mesos de baixa laboral (54). 

Figura 6: Distribució del temps d’incapacitat agrupat per mesos. Extret de Sauné Castillo (2003) (54) 
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2.4 Avaluació del dolor i discapacitat 

Es considera important fer una avaluació simptomatològica i funcional de la 

lumbàlgia inespecífica crònica seguint un criteri d’evidència científica. Per aquest motiu 

es detallen a continuació els principals instruments de mesura. 

 

2.4.1 Escala visual analògica (EVA)  

És un instrument que permet mesurar unidimensionalment la intensitat del dolor 

(55,56) i s’ha fet servir àmpliament des dels anys 50, junt amb altres escales similars, 

com una eina d’avaluació del dolor del pacient (55) (Annex I). 

Tant l’EVA, com l’Escala Verbal o l’Escala de Valoració Numèrica (NRS) han 

demostrat la seva fiabilitat en diferents estudis (55,57). No obstant això, els grups 

d'enfocament dels pacients amb dolor crònic d'esquena, maluc o artrosi de genoll 

simptomàtica han descobert que el NRS no és adequat per captar la complexitat i la 

naturalesa idiosincràtica de l'experiència del dolor o millores degudes a les fluctuacions 

dels símptomes (56,58). A més, en altres estudis de fiabilitat s’ha considerat que en 

l’EVA existeix una alta fiabilitat en quant a test-retest (57,59) i que aquesta augmentava 

si s’utilitzava junt amb una altra escala per incapacitat física com el Qüestionari Roland-

Morris (QR-M) o amb una escala de qualitat de vida (60). Per tant, pot ser interessant el 

seu ús de manera complementària. 

L’escala EVA és autocompletada pel pacient. Se li presenta una línia de 100 

mm, on a l’inici posa “sense dolor” representant el valor 0, i al final posa “el pitjor dolor 

imaginable” representant el valor 100. Es demana a l'enquestat que col·loqui una línia 

perpendicular a la línia de l’EVA al punt que representi la seva intensitat del dolor, i es 

mesura amb un regle la distància en mil·límetres des del punt inicial a la mateixa. 

Aquesta distància serà igual a la puntuació obtinguda a l’escala (56,59,61). Sobre la 

distribució de les puntuacions de dolor EVA no existeixen uns valors normatius, però 

s'han recomanat els següents punts de tall (62):  

• Sense dolor (0-4 mm)  

• Dolor lleu (5-44 mm)  

• Dolor moderat (45-74 mm)  

• Dolor intens (75-100 mm)  
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2.4.2 Qüestionari de Roland-Morris en versió espanyola (QR-M) 

Aquest qüestionari o escala serveix per determinar de manera fiable el grau 

d'incapacitat física derivat de la lumbàlgia inespecífica i és útil per identificar aquells 

casos en què el grau d'incapacitat és exageradament alt o persistent  (63) (Annex II). 

És important assenyalar que el QR-M no serveix per mesurar la intensitat del 

dolor, ni tan sols de manera indirecta, ja que dolor i incapacitat no es correlacionen bé; 

hi ha pacients amb lumbàlgia molt intensa i poca incapacitat, i viceversa (64–69). Per 

això es complementa bé amb una escala de dolor com l’EVA. 

Va ser dissenyat inicialment per al seu ús en investigació i ha esdevingut de gran 

utilitat a la pràctica clínica. Va ser validat inicialment al Regne Unit a l'entorn de l'AP i, 

posteriorment, ha mostrat la seva validesa en altres àmbits i països. En l’actualitat el 

qüestionari té versions validades en 12 idiomes (70). 

Aquesta escala deriva del qüestionari de l’estat de salut Sickness Impact Profile 

(SIP) (71), i n’adopta alguns ítems relacionats amb les funcions físiques afectades  

habitualment pel dolor lumbar (caminar, doblegar l’esquena, romandre assegut...). No 

avalua problemes psicològics o socials, i en determinades situacions ha de ser combinat 

amb altres qüestionaris específics. Té una consistència interna de Cronbach superior a 

0’90 en diverses estimacions (71) i una validesa de constructe adequada, amb bones 

correlacions amb les subescales físiques del qüestionari SF-36, el SIP (72), el Quebec 

Back Scale (73) i el Oswestry Disability Questionnaire (QDO) (74). La seva 

reproductibilitat és també elevada amb correlacions test-retest de 0’91 (mateix dia) i 

0’88 (interval d'una setmana), una mica més baixa en pacients amb dolor lumbar crònic 

(71). 

La validació de la versió espanyola del QR-M es va publicar al 2002 a la revista 

Spine. La versió espanyola té bona comprensibilitat, consistència interna i fiabilitat, i és 

un instrument adequat i útil per a l’avaluació de la discapacitat causada per dolor 

lumbar (75).  

És un qüestionari autoadministrat encara que també es pot administrar per 

telèfon. Consta de 24 ítems referits a l'estat del pacient en el moment de respondre’l. Per 

establir el grau d'incapacitat amb aquest qüestionari, només cal comptar el nombre de 

frases assenyalades pel pacient i aquest serà el resultat, obtenint puntuacions en un 

interval de 0 (absència d'incapacitat per lumbàlgia) a 24 (màxim grau d'incapacitat). Per 
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sota de 4 punts es catalogaria com una incapacitat lleu i en la seva aplicació a pacients 

amb lumbàlgia es consideren clínicament significatives variacions entre 2’5 i 5 punts, 

que es redueixen a 1-2 punts en pacients amb poca discapacitat i ascendeixen a 7-8 en 

pacients que refereixen gran discapacitat (70,75). 

 

2.4.3 Qüestionari de discapacitat d’Oswestry en versió espanyola (QDO) 

Aquest qüestionari va ser dissenyat i utilitzat per John O’Brien, al 1976, per 

avaluar l’impacte del dolor lumbar en les activitats diàries dels pacients (71). A 

diferència del QR-M, el QDO serveix per mesurar el grau de lumbàlgia, és a dir, la 

discapacitat associada a problemes lumbars, i determina el percentatge d'incapacitat 

produïda per aquest dolor (76). És important aquesta avaluació perquè la discapacitat és 

un dels aspectes consecutius més importants de les lesions de columna vertebral (77,78) 

(Annex III).  

Es tracta d’un instrument desenvolupat amb finalitats clíniques, però la seva 

fiabilitat i validesa fa que sigui una eina molt utilitzada en investigació (77,78). El seu 

índex, el Oswestry low back pain disability index (ODI), s'utilitza tant per avaluació 

com a seguiment dels resultats del tractament. Està disponible en 9 idiomes (71). 

En ODI, el grau de consistència interna de Cronbach varia entre 0’7 i 0’87, en 

diferents estudis (71). La seva correlació amb l'escala analògica visual del dolor (65) i el 

McGill Pain Questionnaire és moderada (r = 0’62) (79). Millors correlacions s'observen 

amb les proves de capacitat funcional, excepte per a l'arc de moviment. Té capacitat de 

predicció del retorn a la feina, de la capacitat de desenvolupament dels protocols 

isocinètics i de la resistència isomètrica. La seva reproductibilitat és elevada en 

l'avaluació test-retest, r = 0’99 (a les 24 hores) i r = 0’83 (a la setmana). Les variacions 

clínicament significatives es fixen en modificacions entre 4 i 15 punts, segons diferents 

estudis (71). 

Al 1995 es va realitzar l’adaptació transcultural del QDO a la població 

espanyola i es va publicar a la revista Rehabilitación. La versió en castellà ha demostrat 

la seva validesa, consistència interna i fiabilitat, i és un instrument adequat i útil per a 

l’avaluació de la discapacitat causada per dolor lumbar (80). 

El QDO consisteix en un qüestionari autoadministrat encara que també es pot 

administrar per telèfon. Consta de 10 ítems relacionats amb la intensitat del dolor, cura 
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personal, aixecar pes, caminar, romandre assegut, romandre dempeus, dormir, activitat 

sexual, vida social i viatjar. Cada dimensió consta de 6 opcions de resposta de fàcil 

comprensió que el pacient ha de respondre en relació a la darrera setmana. La puntuació 

és de zero si es marca la primera opció i de 5 si es marca la darrera. Si es marca més 

d'una opció per ítem s’ha de prendre el valor més alt de puntuació. La puntuació final es 

calcula com: puntuació total / (5 × nombre de preguntes contestades) × 100%, com més 

gran és el percentatge final, més gran és la discapacitat (71). El resultat dels 

percentatges segons Fairbank, Couper, Davies i O’Brien són (81): 

• < 20%: Discapacitat mínima  

• 20-39%: Discapacitat moderada 

• 40-59%: Discapacitat intensa 

• 60-79%: Discapacitat severa 

• 80-100%: Discapacitat màxima 

 

L’elecció d'aquestes escales és justificable donat el següent: El QDO s'ha 

comparat amb QR-M en diversos estudis amb un total de n = 500 i una correlació de  

0’77. ODI tendeix a puntuacions més altes pel que es considera que té un efecte sostre 

més alt que QR-M. L'efecte sostre succeeix quan el pacient segueix empitjorant malgrat 

haver obtingut la màxima puntuació i, per tant, l'escala no detecta els canvis. El QDO sí 

que detectarà aquests canvis amb puntuacions elevades, de fet encara serà capaç 

d’identificar canvis quan les puntuacions siguin màximes al QR-M però, per contra, 

serà menys sensible en pacients menys incapacitats a causa del seu efecte terra baix. 

L'efecte terra succeeix quan el pacient segueix millorant tot i haver obtingut la mínima 

puntuació i, per tant, l'escala no detecta els canvis (82). Per tant, el QDO pot discriminar 

millor pacients amb elevat nivell de discapacitat per l’alt efecte sostre i baix efecte terra, 

mentre que en pacients amb discapacitat lleu o moderada, la discriminació és millor 

amb el QR-M per l’alt efecte terra i baix efecte sostre (71). 

Una revisió sistemàtica recent ha avaluat diferents qüestionaris fiables i vàlids 

d'avaluació disponibles a l'idioma espanyol. Tots ells desenvolupats originalment en 

anglès. Conclou que els instruments d’avaluació de la discapacitat més útils per als 

pacients amb lumbàlgia són el QDO i el QR-M (83). Una altra revisió analitza la 

prevalença de diferents tipus d'escales validades d'incapacitat física en estudis clínics 
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aleatoritzats i altres documents científics i conclou que l'escala més utilitzada en la 

valoració de la discapacitat en pacients amb lumbàlgia inespecífica és el QR-M (60). 

 

2.5 Abordatge terapèutic 

En quant al tractament dels pacients amb lumbàlgia inespecífica crònica, la 

versió espanyola de la Guia de Pràctica Clínica del Programa Europeu COST B13 (46), 

que té com objectiu definir el maneig clínic i la prevenció dels usuaris amb lumbàlgia 

inespecífica (tenint en compte la cronicitat i gravetat), estableix les següents 

recomanacions:  

• Educació sanitària al pacient	

• Evitar el repòs al llit	

• Mantenir el major grau d’activitat física.	

• Fàrmacs de primera línia: analgèsics, antiinflamatoris i miorelaxants	

• Intervenció neuroreflexoteràpica 

• Exercici físic i/o escola d’esquena	

• Fàrmacs de segona línia: antidepressius.	

• Tractaments psicològics (cognitiu-conductual)	

• Apòsit adhesiu de capsaïcina	

• Fàrmacs de tercera línia: opiacis majors	

• Programes multidisciplinaris	

• Neuroestimulació elèctrica percutània (PENS)	

• Cirurgia (si està indicada)	

	

S’observa que moltes d’aquestes recomanacions van encaminades al moviment, 

l’activitat o exercici físic i l’evitació del repòs. Pel que fa al nivell d’evidència utilitzat 

en la guia COST B13, aquest està vinculat directament al nombre d’estudis en que es 

fonamenta, a la seva qualitat metodològica i a la consistència dels seus resultats (46). Es 

descriuen quatre nivells d’evidència (“A”, “B”, “C” o “D”) basats en els del sistema 

utilitzat originalment per la Guia AHCPR en el 1994 i en els nivells d’evidència 

recomanats pel Grupo de Espalda de la Colaboración Cochrane al 2003 (84).  
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A l’Annex IV, es mostra una taula resum dels diferents tractaments amb el nivell 

d'evidència i el grau de recomanació d'aquest envers la lumbàlgia crònica. 

A Catalunya, els metges dels serveis d’Atenció Primària de l’Institut Català de la 

Salut segueixen la Guia de pràctica clínica i material docent per patologia de la columna 

lumbar en l’adult del 2004, escrita per Bordas et al (85). En ella es recomana en cas de 

lumbàlgia crònica: 

• Estar actiu en la mesura del possible (Recomanació A)  

• Evitar el repòs en llit (Recomanació A)  

• Educació del pacient individual (Recomanació A) 

• Escola d’esquena (Recomanació B) 

• Teràpia conductual (Recomanació A). No especifica quin és el tipus de teràpia 

més adequat 

• Tractament multidisciplinari en dolor lumbar crònic sever (Recomanació A). Al 

nostre entorn l’accessibilitat és molt limitada 

• Exercicis específics i aeròbics, dos o tres cops per setmana, de forma gradual 

(Recomanació C). En aquest sentit recomana incloure exercicis de resistència i 

manteniment de la forma física així com estiraments. Tot i això,  no recomana 

cap pauta concreta i específica i conclou que degut a la heterogeneïtat del 

programes utilitzats no s’ha pogut demostrar quina és la millor tècnica 

• Farmacologia. S’especifica clarament que cap fàrmac demostra efectivitat a llarg 

termini 

 

Davant tot això sembla clar que el fisioterapeuta és un professional d’especial 

rellevància en el tractament de la lumbàlgia inespecífica crònica junt amb el metge i el 

psicòleg.  

Cal, per tant, aprofundir en quin és el tipus d’exercici terapèutic més adient per 

als pacients que presenten aquesta patologia i quin és el programa d’implementació més 

adient.
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"- Voldria aprendre, voldries ensenyar-me? - va dir el deixeble.  

- No crec que sàpigues com cal aprendre - va dir el mestre.  

- Pots ensenyar-me a aprendre?  

- Pots tu aprendre a deixar-me que t’ensenyi?  

El fet d’ensenyar només és possible quan també és possible aprendre.  

El mestre no és el guia, sinó el que t'ajuda a que et descobreixis a tu mateix i 

descobreixis, des de tu, la realitat.” 

La oración de la rana 

Anthony de Mello 
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Subsistema	
Neuromuscular	

Subsistema	
Actiu	

Subsistema	
Passiu	

3.1 Inestabilitat lumbar 

L’estabilitat de la columna ve donada per la seva correcta funcionalitat. Panjabi al 

1992 ja va relacionar les característiques de les estructures passives osteolligamentoses 

de la columna amb el sistema actiu neuromuscular. La hipòtesi es basa en que la funció 

d’estabilitat mecànica recau sobre el sistema neuromuscular, a fi de mantenir la 

columna vertebral estable, durant l’activitat, per evitar lesions (86,87). 

Tres subsistemes són els que contribueixen a l'estabilització lumbar: el subsistema 

d’estabilització passiu, l’actiu i el subsistema neuromuscular (86) (figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Sistema d’estabilització lumbar segons Panjabi. Adaptat de Panjabi (1992) (86,87) 

 

En primer lloc el subsistema d’estabilització passiu, format per les vèrtebres, els 

discos intervertebrals, els lligaments, les càpsules articulars i la tensió passiva del 

sistema musculotendinós (86,88–91).  

En segon lloc el subsistema d'estabilització actiu, format pels músculs i tendons, 

capaços de suportar grans càrregues (86,88–91). Els músculs proporcionen l’estabilitat 

mecànica i tenen un paper fonamental en la funció d'estabilització lumbar degut a la 

major àrea de secció transversal que tenen i a majors braços de palanca que els dels 

lligaments i discos intervertebrals (92).  

Els principals estabilitzadors són els multífids i el TrA: els multífids aporten dos 

terços de la rigidesa activa en L4-L5, on les fibres profundes són les anatòmica i 

biomecànicament millor situades i proporcionen tant la funció propioceptiva de 

retroalimentació de la posició de la columna dorsal, com l’estabilització a tota la 

columna vertebral (89,93) i el TrA té una funció similar a la d'una cotilla, que en 

contracció augmenta la tensió de la fàscia toraco-lumbar i la pressió intraabdominal, a 
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més de ser el primer en activar-se davant del moviment de qualsevol extremitat com a 

sistema estabilitzador de la columna (89).  

Com a estabilitzadors secundaris es troben: les fibres anteriors de l’OI que tenen 

una funció sinèrgica amb el TrA, els erectors espinals (iliocostals i longuísimus) com 

músculs superficials multisegmentaris, el quadrat lumbar que contribueix a l'estabilitat 

lateral de la columna i el psoes ilíac com estabilitzador dels plans frontal i transversal 

(89). La rotació és el moviment potencialment més lesiu a nivell espinal. Com ja s’ha 

comentat, els principals músculs que produeixen la rotació del tòrax són els músculs 

oblics (27). Les seves fibres més horitzontals produeixen la rotació axial de la columna 

vertebral lumbar. No obstant això, els músculs abdominals oblics també tenen fibres 

amb un component vertical. Si es contrauen per produir una rotació, també produeixen 

una flexió del tronc, i per tant, de la columna vertebral lumbar. Per contrarestar aquesta 

flexió i mantenir la rotació axial pura, es recluten els extensors de la columna lumbar. 

D'aquesta manera, els multífids es veuen compromesos en la rotació. El paper dels 

multífids no és produir la rotació en sí mateixa, sinó oposar-se al moment flexor dels 

músculs abdominals (32).  

El resultat d’un reclutament inadequat dels multífids durant la rotació de tronc 

dona lloc a un moviment aberrant consistent en la flexió involuntària produïda pels 

músculs abdominals (32). 

En tercer i últim lloc el subsistema neuromuscular, format pels nervis i el sistema 

nerviós central, amb una funció propioceptiva respecte als sistemes passius i actius. La 

seva funció és la coordinació i l'ajust de la tensió dels músculs estabilitzadors depenent 

de l'acció que s'estigui duent a terme (86,88,89). 

En circumstàncies normals, dins dels rangs fisiològics dels moviments de la 

columna, i contra càrregues normals, els tres subsistemes estan altament coordinats i 

optimitzats (86).  

 La columna és flexible envers càrregues baixes i augmenta la seva rigidesa quan 

la càrrega augmenta. El pendent de la curvatura de rigidesa de la columna varia amb la 

càrrega i ve determinada per dos paràmetres principals: el recorregut de moviment i la 

zona neutra (87). La zona neutra o zona lliure de dolor és l'interval de graus de 

moviment on hi ha una resistència mínima per al moviment intervertebral i correspon 

aproximadament al terç mitjà de la mobilitat total (87,92–94) (figura 8).  



CAPÍTOL 3. Control motor 

 33 

 

Figura 8: Corba desplaçament/càrrega d’un segment intervertebral en el moviment de flexo-extensió. Extret de 

Panjabi (2003) (92) 

 

 La mobilitat intervertebral té un cost energètic mínim dins de la zona neutra i 

augmenta exponencialment a mesura que ens allunyem d’ella (89). 

L'estabilitat necessària per a la columna lumbar s'aconsegueix amb un mínim de co-

activació dels músculs paravertebrals i abdominals, ja que per mantenir l'estabilitat 

durant les tasques de la vida diària no és necessària una gran força muscular. Tan sols es 

necessita una petita activació abdominal (5% de la màxima activació voluntària per a 

tasques diàries i un 10% per a tasques més rigoroses) per mantenir una bona rigidesa en 

els segments lumbars (95). Això mostra que més enllà de la força muscular, el control 

motor és un aspecte fonamental en l'estabilització de la columna.  

El manteniment de l'estabilitat en tasques dinàmiques és molt més complex que la 

simple producció de força muscular, ja que aquests músculs han d'estar coordinats en el 

moment just i amb una correcta combinació de forces (93). El sistema de pre-activació 

de la musculatura dona lloc a ajustos posturals d’anticipació que posicionen el cos 

davant les pertorbacions que es donen durant qualsevol moviment (96). Aquests ajustos 

asseguren l’estabilitat proximal per permetre la mobilitat distal, de manera que amb el 

moviment de les extremitats (estructura distal), la musculatura del tronc (estructura 

proximal) s'activa primer i així evita que el moviment desestabilitzi la columna (97). 
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Una altra estructura important a tenir en compte, tant a l’estabilitat passiva com 

a l’activa, és la fàscia toraco-lumbar. La seva funció consisteix en la transmissió de 

forces entre els diferents sistemes i proporciona informació de caire propioceptiu al 

sistema nerviós central (98). 

Quan existeix un dèficit de qualsevol dels tres sistemes estabilitzadors, apareix 

la  “inestabilitat” lumbar (86,89). La inestabilitat ha estat definida per diferents autors i 

s’entén com la pèrdua d’habilitat de la columna vertebral per mantenir un patró de 

desplaçament normal, sota càrregues fisiològiques i sense l’aparició de dèficit 

neurològic, deformitat important o dolor incapacitant (88,99,100). Ocorre quan es perd 

el control de la zona neutra intervertebral dins dels límits neurofisiològics, i consisteix 

en l’augment de l'amplitud d'aquesta zona produïda per degeneració, lesions o 

disminució de la funció dels músculs estabilitzadors (89–91).  

La inestabilitat de la columna es pot classificar en dues categories, inestabilitat 

estructural i inestabilitat funcional (101–103). 

El concepte d’inestabilitat lumbar segmentària estructural va ser proposat per 

primera vegada per Knutsson (104) com un retrodesplaçament de les vèrtebres lumbars 

observat en les radiografies laterals en posicions de flexió i extensió de la columna. La 

inestabilitat estructural és la que reflecteix una marcada alteració de les funcions de les 

estructures osteolligamentoses passives, que ja no limiten el rang segmentari al final de 

moviment (101–103). És una afectació en la que el diagnòstic radiogràfic s’ha 

considerat tradicionalment quantificable mitjançant l’avaluació de la translació vertebral 

en el recorregut final de moviment de la columna vertebral, fent servir els graus de 

flexió-extensió visibles a la radiografia lateral lumbar (105). No obstant això, no 

existeix un consens clar pel que fa als criteris diagnòstics radiològics per aquest tipus 

d’inestabilitat estructural (106–109). Un dels problemes és que moltes troballes 

radiològiques considerades anormals, també s'observen comunament en la població 

sense dolor o discapacitat (110).  

Posteriorment a la definició d’inestabilitat estructural, White i Panjabi (111) van 

definir el concepte d'inestabilitat lumbar segmentària funcional com la pèrdua de la 

capacitat de la columna vertebral per a mantenir el seu patró de desplaçament sota les 

càrregues fisiològiques normals. La inestabilitat clínica o funcional presenta un 

diagnòstic difícil i no es correspon amb troballes a nivell radiològic (89). Aquesta 

inestabilitat clínica sembla estar relacionada amb una pèrdua de la capacitat 
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neuromotora per controlar el moviment segmentari de rang mitjà dels segments espinals 

durant el moviment, donant lloc a un moviment aberrant (112). Per reconèixer aquesta 

inestabilitat funcional es fan servir tests que valoren l'estabilitat lumbar durant 

moviments actius o passius o tests que mesuren la resistència de la musculatura lumbar 

(103,113). L'evidència actual però, mostra una falta de consens sobre quins tests són 

fiables per mesurar l'estabilitat de la columna lumbar. Denteneer et al (103) en una 

revisió publicada al 2017 van revisar els tests clínics disponibles en la literatura per 

diagnosticar la inestabilitat funcional, i la fiabilitat interobservador va ser adequada en 

tres tests: Prone instability test, Aberrant movement pattern, i Beighton Scale (detallats 

a l’Annex V), mentre que la fiabilitat intraobservador no va poder ser estudiada. 

Actualment segueix sent difícil establir criteris diagnòstics per a la inestabilitat clínica 

(113–116). 

S’ha relacionat la inestabilitat com una important causa de dolor d’esquena, 

especialment a la zona lumbar (88). En pacients amb lumbàlgia, l’activació anticipada 

del TrA es veu disminuïda, per la qual cosa es suggereixen problemes de control motor 

en aquest múscul. En estudis electromiogràfics s'ha observat també la disminució de la 

capacitat de contracció del múscul multífid en pacients amb dolor lumbar (18,117). 

Cada vegada està més acceptada la relació entre deficiències en el control motor i una 

estabilització ineficient per part de la musculatura profunda del tronc en pacients amb 

dolor lumbar (118–120), entenent que una funció deficient muscular comporta una 

major càrrega en les estructures de la columna lumbar (92).  

Radebold et al (121) van demostrar que els pacients amb dolor crònic lumbar 

tenen pitjor control postural de la columna lumbar i una resposta d'activació dels 

músculs del tronc més lenta que els subjectes sans. Encara que són diversos els músculs 

descrits com estabilitzadors de la columna lumbar, el transvers abdominal sembla ser el 

més estudiat i el que té una contribució més gran a l'estabilitat (97,122). L'habilitat de 

contraure el múscul multífid està relacionada amb l'habilitat de contraure el TrA i una 

pobra contracció del multífid també està relacionada amb una pobra contracció del TrA 

(18). 

Per altra banda, quan hi ha una disfunció en el sistema d'estabilització lumbar, 

apareix una hiperactivitat muscular de la musculatura superficial com a estratègia de 

compensació (91,123). La pèrdua del control motor anticipatiu de la musculatura 

profunda del tronc, amb el conseqüent augment de la rigidesa de la columna a través de 
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l'activitat augmentada de grans músculs superficials, compensa les demandes de la 

funció espinal (86,123). Això pot ser degut, segons el model d'adaptació al dolor, 

perquè en cas de dolor l'alteració en el control motor limita el moviment, implicant una 

disminució de l'activitat del múscul agonista i un augment de l'activitat antagonista per 

limitar la velocitat, la força i l'abast del moviment (123). La co-activació dels músculs 

superficials pot comportar una altra complicació ja que l'augment de l'activitat d'aquests 

músculs en persones amb dolor pot conduir al compromís de la funció respiratòria 

(123), i s’ha observat que els pacients amb dolor lumbar són més propensos a la fatiga 

diafragmàtica que els subjectes sans (124). 

La conseqüència, per tant, de la hiperactivitat de la musculatura superficial i 

disminució d’activitat de la musculatura profunda és una major rigidesa en el tronc, de 

manera que els pacients amb lumbàlgia crònica mouen menys la seva columna i tenen 

una tensió muscular excessiva juntament amb una respiració sostinguda (123). 

 

3.2 Mesurament de l’activitat muscular  

Existeixen diferents eines utilitzades comunament a les investigacions 

científiques per mesurar l’activitat de la musculatura relacionada amb la lumbàlgia 

crònica. A continuació es citen les més importants: 

 

3.2.1 Unitat de pressió per retroalimentació 

La Unitat de pressió per retroalimentació (Biofeedback Pressure Unit – PBU) és 

un transductor de pressió senzill que consisteix en un coixí de pressió amb tres càmeres 

plenes d'aire, i connectat a un esfigmomanòmetre. El coixí de pressió té 16’7 × 24 cm 

de mida i està feta de material inelàstic. L'escala que es pot mesurar a 

l’esfigmomanòmetre va de 0 mmHg a 200 mmHg, amb intervals de 2 mmHg. El 

moviment o canvi de posició provoca canvis de volum en la borsa de pressió, que es 

poden enregistrar amb aquest dispositiu. El seu principal avantatge respecte a altres 

eines de mesura és el cost, i que és un aparell no invasiu que es pot fer servir fàcilment a 

la pràctica clínica (125–127). 
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La PBU (figura 9) s’utilitza per obtenir informació de l’efecte d’una contracció 

muscular envers el canvi de pressió rebut pel coixí com a conseqüència, amb l’objectiu 

de testar el resultat d’aquesta contracció (126,127). 

 

Figura 9: Unitat de pressió per retroalimentació STABILIZER de Chattanooga Group. Extret de 

Chattanooga Group of Encore Medical (2005) (127) 

 

Així, per un costat, ofereix informació quantitativa de la capacitat i la intensitat 

d’activació de la musculatura de qualsevol part del cos i, per un altre costat, es pot 

utilitzar com a eina de retroalimentació i motivació en l’entrenament de l’esmentada 

musculatura oferint informació del resultat dels exercicis duts a terme i ajudant a 

millorar el seu control actiu (125–127). 

La contracció del TrA produeix el desplaçament de la paret abdominal. Es 

mesura el canvi de pressió rebut per l’esfigmomanòmetre, amb el pacient en diferents 

postures, quan aquest activa el seu múscul amb el coixí de pressió col·locat 

estratègicament (25). Les persones que pateixen lumbàlgia no contreuen correctament el 

TrA, no desplacen suficientment la paret abdominal i en conseqüència no redueixen 

significativament la pressió en la PBU (128). 

S’ha presentat controvèrsia respecte a la validesa de la PBU com instrument 

d’avaluació diagnòstica. Una revisió sistemàtica a 2011 va mostrar la baixa qualitat dels 

estudis revisats i, per tant, la necessitat de continuar estudiant el tema (129). Aquests 

mateixos autors van publicar un any més tard el seu propi estudi d’intervenció on van 

concloure que l'acord intra-examinador i l'acord inter-examinador estaven dins dels 

límits de concordança en el 95% de les ocasions. A més van concloure que la 

reproductibilitat de PBU en el mesurament de l'activitat muscular del TrA en pacients 

amb lumbàlgia inespecífica crònica va variar de ser satisfactòria a excel·lent (130). Tot i 
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que no existeix una revisió sistemàtica més actual, són molts els estudis que han mostrat 

al llarg dels anys resultats positius d’aquest aparell com a eina avaluativa (131,132). 

 

3.2.2 Electromiografia de superfície  

L’electromiografia de superfície (EMGs) (figura 10) és un mètode de registre de 

l’activitat electricofisiològica duta a terme durant la contracció muscular. Esdevé, per 

tant, un mètode d’avaluació quantitatiu, no invasiu, que permet captar els potencials 

d’acció que produeixen la contracció dels músculs situats a la zona explorada. Aquest 

senyal elèctric és captat per un o varis elèctrodes que es situen estratègicament, damunt 

de la pell, i l’envien a un aparell receptor pel seu processament, obtenint una freqüència 

i una intensitat que permeten interpretar el que està passant a nivell muscular en 

diferents situacions de repòs i activitat  (133–135). 

Figura 10: Electromiògraf de superfície bioPLUX wireless System. Extret de 

http://www.ergo.plux.info/solution_hardware_EN.html (14 d’abril de 2017) (136) 

                                                                 

Els elèctrodes de superfície que s’utilitzen normalment tenen uns 10 mm de 

diàmetre i s’han de col·locar a la zona cutània adjacent a la musculatura que es vol 

avaluar. Es mesuren freqüències que oscil·len entre 20 i 500 Hz. Les limitacions més 

importants que poden presentar són l’aparició freqüent d’artefactes a la imatge, que 

poden alterar les dades, l’emissió de senyals de baixa resolució i que només es pot 

analitzar musculatura superficial (135). 

Els paràmetres més importants que es poden extreure són la temporització i la 

intensitat de l’activació muscular així com la fatiga muscular. Es pot registrar activitat 

muscular voluntària, involuntària i induïda externament (133,134). 
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La tècnica més directa utilitzada per l’avaluació electromiogràfica del TrA no és 

superficial, implica la inserció guiada per ultrasò d’elèctrodes d’agulla a l’interior 

muscular (137,138). Aquesta tècnica és complexa d’utilitzar en la pràctica clínica diària 

a l’hora de valorar la contracció muscular durant l’execució d’exercicis actius (97). 

Degut a això, l’electromiografia de superfície ha esdevingut l’instrument més utilitzat 

per valorar l’activació muscular durant la realització d’exercici (139). 

En el cas concret de la lumbàlgia el seu objectiu consisteix en verificar, per un 

costat, la contracció del TrA i dels multífids i, per un altre, establir la pre-activació 

d’aquesta musculatura en relació a l’activació muscular funcional d’una extremitat. 

Tanmateix, es pot utilitzar com un element de retroalimentació i motivació en 

l’entrenament muscular (134,135). 

Urquhart et al (140), en un estudi sobre l’activació dels diferents músculs 

abdominals, conclouen que el decúbit supí és la posició en que s’obté una activació més 

independent del TrA respecte a la resta de músculs abdominals, podent tenir això una 

repercussió a l’hora d’escollir exercicis per enfortir i reeducar el TrA en fases inicials. 

 

3.2.3 Ecografia 

Un ecògraf  és un aparell de diagnòstic per imatge no invasiu amb una sonda o 

transductor piezoelèctric de freqüència variable que emet ultrasons (figura 11). 

Aquestes ones sonores travessen els teixits del cos i en funció de la velocitat de 

propagació dels teixits transformen les senyals que arriben en impulsos elèctrics que es 

poden visualitzar després a una pantalla en forma d’imatges (141–143).  

En funció de la freqüència de la sonda, variarà la profunditat d’estudi en els 

teixits, així com la resolució de la imatge. Per arribar a teixits més profunds, la 

freqüència del transductor ha de ser més baixa, i la resolució serà també més baixa 

(141,143). Les freqüències utilitzades en medicina amb finalitat diagnòstica van entorn 

de 2-30 MHz (143). 
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Figura 11: Ecògraf Mindray Z5. Extret de http://www.mindray.com/es/product/Z5_GI.html (consultat el 

14 d’abril de 2017) (144) 

                                   

Durant el seu ús l’explorador pot escollir entre diferents tècniques ecogràfiques: 

ecografia en mode A, B, M o Doppler (141–143). 

El mode A presenta l’amplitud del senyal ecogènic mitjançant una gràfica, el 

mode B mostra una imatge en escala de grisos amb diferent nivell de brillantor segons 

el tipus de teixit o profunditat, el mode M enregistra el moviment en relació al temps i 

és útil per observar estructures que es mouen i el Doppler és una tècnica emprada 

principalment per observar el flux sanguini (141,143). 

Koppenhaver et al (145) van realitzar una revisió sistemàtica que avaluava la 

validesa de l’ecògraf com a instrument de mesura de la musculatura de tronc. Aquest 

estudi va concloure que és vàlid utilitzar l'ecògraf per mesurar el grossor o la secció 

transversal (ST) de la musculatura del tronc i la seva activació durant contraccions 

submàximes isomètriques i que, a més, les mesures de grandària dels músculs del tronc 

i de la seva activació semblen sensibles a canvis tant positius com negatius. 

A més, en quant al mode d’utilització de l’ecògraf, s’ha fet servir molt el mode 

B, tot i que en aquesta revisió s’observa que els estudis més moderns han fet servir el 

mode M i / o Doppler tractant d’investigar la capacitat de l'ecògraf per mesurar l’inici 

de l'activitat muscular (145). Diversos estudis posteriors a la revisió han fet servir el 

mode B com a una tècnica fiable per valorar grossor i contracció de la musculatura del 

tronc (146–149), per tant es pot considerar qualsevol d’aquestes tècniques com a vàlida.  
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A la revisió de Koppenhaver (145) també es van comparar les mesures dels 

ultrasons amb les de l’EMG mostrant en alguns casos una concordança de moderada a 

bona entre l'ecografia i EMG. Tots els articles que van revisar coincidien en que 

existeix un retard sistemàtic al mesurar l'inici de contracció amb l’ecògraf comparat 

amb l’EMG, retard que es troba al voltant de 2-20 ms (145). Un estudi molt més 

modern a aquesta revisió ha demostrat que l’avaluació mitjançant l’ecògraf presenta una 

excel·lent fiabilitat intra i inter-ratio en combinació amb l’EMG de superfície, tant en 

posició de repòs com de contracció abdominal, i promouen l’ús d’aquests dos aparells 

com a sistema d’avaluació no invasiu perfectament fiable en la valoració de la 

musculatura abdominal (150).  

En els darrers 5 anys són molts els estudis de treball de musculatura abdominal 

que han fet servir l’ecògraf com a eina de mesura dels canvis en el grossor de la 

musculatura abdominal amb bons resultats (151–155) i, a més, ja són molts els estudis 

moderns que han estudiat la validesa d’aquest aparell d’ultrasons com a eina útil per 

valorar canvis en el grossor del múscul, relacionant l’augment del grossor amb una 

millor capacitat de contracció muscular (146,151,156–158). S’han observat sempre 

millors resultats fent servir només un examinador (151,158) ja que augmenta la fiabilitat 

dels resultats.  

És cert que en alguns articles no han vist una diferència clara entre el grossor o 

la capacitat de contracció del TrA en subjectes amb dolor lumbar comparat amb 

subjectes sans, o que en tot cas existeix controvèrsia entre diferents autors 

(146,151,156–158), però un estudi molt interessant va demostrar que si als subjectes 

sans els hi injectaven una solució salina que generava dolor, la capacitat de contracció 

abdominal disminuïa significativament (159). Aquest resultat concorda amb l’esmentat 

a l’anterior capítol, ja que justificaria que el dolor lumbar s’associa a una menor 

capacitat de contracció muscular i, per tant, a una disminució del grossor de la 

musculatura abdominal que serà progressiva amb el temps. 

L’abordatge realitzat és important no sols en quant a ubicació del transductor 

sinó també a la pressió realitzada amb el mateix sobre els teixits, donat que la diferència 

en magnitud produïda per forces de diferent intensitat és significativa. És per això que 

quan s'utilitza una tècnica que consisteix en un transductor de mà, l'examinador ha 

d'intentar mantenir la pressió constant cap a l'interior del transductor durant l’exploració 

per quantificar el grossor dels músculs abdominals (160).  
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En quant a la musculatura avaluada, la més important a mesurar és el TrA 

perquè és la relacionada amb els multífids. Respecte a la resta de musculatura 

abdominal la seva avaluació no resultarà de tanta rellevància perquè no està relacionada 

amb els multífids. A més, en un estudi van comprovar que amb el tipus de contracció 

demanada durant la valoració els canvis provocats en el grossor muscular de l’OE no 

eren correlatius a la seva activitat elèctrica, per tant no té sentit mesurar aquesta 

musculatura obliqua que ni tan sols oferiria uns resultats rellevants (161). 

Respecte al mesurament realitzat al TrA, el transductor de l’ecògraf de 7’5 MHz 

(146,149,151,162) es col·loca transversalment al costat dret del cos, amb el centre 

posicionat en un punt 25 mm anterior a la línia mitjana axil·lar, en el punt mig entre 

l'última costella i la cresta ilíaca (161–163), i amb el pacient en posició de quadrupèdia. 

S’han acceptat com a fiables diferents posicions del pacient (146,158,164) però segons 

un estudi que va fer una comparativa per veure quina era la millor posició, es va 

concloure que en quadrupèdia és el punt on es poden obtenir imatges de forma 

simultània i més clarament diferenciada del TrA, l’OI i l’OE (162).  

S’ha comprovat que les mesures als dos costats del cos tenen la mateixa 

fiabilitat, per tant no cal avaluar els dos costats, de manera que a la majoria d’estudis es 

mesura només el costat dret (147,148). 

Donat que el ritme respiratori pot variar lleugerament el grossor de la 

musculatura (162), està indicat congelar la imatge de l’ecògraf sempre al final de 

l’espiració del pacient. 

És millor captar tres imatges del múscul avaluat i fer la mitjana dels resultats, ja 

que s’ha demostrat que augmenta significativament la fiabilitat del test, convertint-lo en 

òptim (147,158,164,165). 

 

3.3 Exercicis d'estabilització 

Els exercicis d’estabilització lumbar es troben sota diferents noms a la literatura: 

exercicis d'estabilització del core (el nucli), exercicis d'estabilització segmentària, 

exercicis d’estabilització espinal o exercicis de control motor (166). 

Segons Richardson et al (25), que són autors referents en aquest tema, els 

exercicis d'estabilització lumbar són aquells que busquen facilitar la co-contracció dels 
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músculs profunds de la columna vertebral, amb l'activació del transvers abdominal i 

multífids. La intervenció s'aconsegueix amb l'entrenament de la pre-activació d'aquests 

músculs dins d'una progressió cap a tasques més complexes i funcionals. 

Els exercicis d'enfortiment o estabilització del core busquen augmentar 

l'eficiència del moviment, que es troba disminuït amb patrons compensatoris, a més 

d’un reentrenament motor dels músculs inhibits així com el seu enfortiment en pacients 

amb dolor lumbar. Un programa d'exercicis de core bàsic està compost per etapes amb 

progressió gradual, comencen amb l'activació de la musculatura estabilitzadora 

profunda i avancen a moviments funcionals que promoguin l'equilibri i la coordinació. 

La meta dels exercicis d'estabilització avançada del core és entrenar moviments 

funcionals més que músculs individuals (167,168). 

Aquests programes per treballar l’estabilització del tronc poden ajudar a 

disminuir el dolor i a millorar la funció en usuaris afectes per lumbàlgia inespecífica 

crònica. No obstant això, els estudis són limitats i alguns mostren resultats 

contradictoris. Per tant, són necessaris més estudis per demostrar si els seus efectes en el 

tractament i la prevenció lumbar són millors en comparació amb altres programes 

d’entrenament físic (166,168,169). La darrera revisió Cochrane per Saragiotto et al 

(167) a l’any 2016 no mostra diferències significatives entre exercicis de control motor 

versus mínima intervenció, teràpia manual o altres tipus d’exercici general en quant a la 

disminució del dolor, de la discapacitat, o la prevenció de la recurrència. Argumenten 

que les investigacions existents són de baixa qualitat com per obtenir uns resultats 

fiables. Per altra banda, l’anterior revisió sobre control motor de Macedo et al (17) a 

l’any 2009 remarca la importància d’assenyalar els paràmetres dels exercicis, i en 

definitiva definir millor l’òptima implementació d’aquests.  

En quant als exercicis d’estabilització descrits, els més destacables serien 

Abdominal Hollowing i Abdominal Bracing (170): 

 

3.3.1 Abdominal Hollowing	

Aquesta tècnica pertany a les escoles australianes, amb autors de referència com 

Richardson, Hodges, Jull o Hides, (18,25,126,128,171) i consisteix en l'activació 

selectiva de la musculatura profunda del tronc mitjançant la maniobra anomenada 

drawing-in que significa ficar l’abdomen endintre. Es busca d’aquesta manera la 
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contracció selectiva del TrA i dels multífids amb una mínima activació de la 

musculatura superficial, com el recte abdominal (25). S’ha de realitzar aquest moviment 

activament per part del pacient, on sentirà un augment de la pressió en la columna 

lumbar. El cap i la part superior del tronc s’ha de mantenir estable i no es recomana 

flexionar el cap endavant (172). 

Amb la maniobra de drawing-in s'observa un augment significatiu del grossor 

del TrA i de l’OI, però a més, l’Abdominal hollowing busca restablir la tonicitat i la pre-

activació del TrA i dels multífids (25). 

 

3.3.2 Abdominal Bracing	

Kennedy va descriure aquesta tècnica al 1980 (173,174), i consisteix en 

l'activació de la musculatura profunda i superficial del tronc. Es basa en l’augment de 

pressió intraabdominal per donar estabilitat a la zona lumbar, i a part de la contracció 

del TrA i els multífids, l'Abdominal bracing activa també la musculatura de l’OI, l’OE, 

el recte abdominal i els erectors espinals. Durant la seva realització es demana 

eixamplar la part lateral de l’abdomen, sense flexionar el cap o l’esquena endavant, 

aixecar les costelles inferiors, sobresortir o endinsar l’abdomen o fer força amb els peus 

(174–176). 

Amb aquesta maniobra es produeix un enduriment de la paret abdominal i 

musculatura erectora de tronc alhora que es disminueix el perímetre de la cintura. 

L’Abdominal bracing pretén, per tant, restablir la tonicitat i la pre-activació de tota la 

musculatura abdominal i paravertebral (177). És un exercici tolerable per pacients amb 

lumbàlgia i inestabilitat lumbar, però no és necessari considerar-ho com una aplicació 

genèrica en programes basats en exercicis per augmentar l’estabilitat del core. De fet, en 

els resultats d’un estudi publicat al 2011, es mostra que l’addició del bracing als 

exercicis d’estabilitat no és necessària (ja que no va mostrar diferències) en l’exercici en 

pacients amb lumbàlgia inespecífica crònica o mecànica (178). 

 

3.4 Justificació dels paràmetres de la intervenció 

Són molts els estudis realitzats per diferents autors (179–184) que no concreten 

els tipus d’exercicis realitzats, així com tampoc els paràmetres utilitzats, ni la 
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justificació del nombre de setmanes de tractament. La manca d’aquesta informació 

disminueix la qualitat de l’evidència, a més a més, la falta d’individualització dels 

exercicis en funció de les característiques de cada pacient pot minvar la millora de la 

simptomatologia. Per tal d’escollir el millor programa, s’han de tenir en compte certes 

variables com la càrrega, el percentatge sobre la resistència muscular màxima, els 

segons de contracció i descans, el nombre de sèries i repeticions, i el nombre de sessions 

setmanals. 

Analitzant el tipus de musculatura lumbar, aquesta està formada 

predominantment per fibres vermelles tipus I, que tenen un paper més tònic-postural i 

per tant responen bé davant d’estímuls poc intensos i de llarga durada (185). Així doncs, 

a l'hora de plantejar exercicis per al seu condicionament, s'ha de respectar la 

predominança de les seves fibres i enfocar l’exercici cap a contraccions lentes, 

mantingudes estàticament i preferiblement amb càrregues baixes, per provocar estímuls 

i situacions similars a les que desenvolupen en l'organisme (186). A més a més, s’ha 

demostrat que l’entrenament anomenat “súper lent” és un mètode eficaç per a que els 

adults d’edat mitjana i avançada augmentin la força (187). Aquest fet justifica que tant 

la contracció com la relaxació haurien de ser lentes per optimitzar el guany de força. 

Richardson et al (188) descriuen en el seu estudi dos tipus de fibres trobades a la 

musculatura abdominal: 

• Fibres de contracció lenta (slow-twitch), localitzades a la musculatura 

abdominal profunda amb una funció principal de controlar el moviment 

segmentari de la columna lumbar, són fibres més estabilitzadores. 

• Fibres de contracció ràpida (fast-twitch), localitzades principalment a 

oblics intern i extern, recte abdominal, erector espinal i part lateral del 

quadrat lumbar, amb una funció més mobilitzadora i no tant 

estabilitzadora. 

Es pot extreure, per tant, que l’entrenament lent de la contracció i la relaxació és 

capaç d’augmentar la força principalment a la musculatura profunda (TrA i Multífids), 

amb una funció més estabilitzadora.  

Tanmateix, s’ha vist que la contracció de la musculatura del sol pelvià afavoreix 

l’activació de la musculatura del TrA durant la maniobra de drawing-in, de manera que 

augmenta el grossor muscular, per tant permet realitzar una major contracció del TrA 
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(189). A més, aquesta contracció del sol pelvià també està indicada per evitar que la 

musculatura perineal es debiliti a causa de l’augment de pressió abdominal perquè, 

sobretot en el cas de les dones, s’ha vist a diversos estudis que l’augment ràpid de 

pressió abdominal pot facilitar la debilitat muscular del sol pelvià i com a conseqüència 

afavorir la incontinència urinària (190–192). Fent una comparativa anatòmica entre 

homes i dones, Rho et al (193) van mostrar al 2013 que realitzant una valoració 

ecogràfica tant del TrA com del OI, els homes presentaven un major grossor en repòs 

que les dones, però que no hi havien diferències significatives durant la contracció, i 

després de realitzar exercicis amb la maniobra de drawing-in, les dones presentaven un 

major guany al grossor muscular que els homes. Per tant l’objectiu no és una qüestió 

només de grossor sinó de guanyar capacitat d’activació de la musculatura 

estabilitzadora. A més s’ha vist que, en el cas del control motor, no és necessària una 

activitat que persegueixi una hipertròfia dels músculs lumbars degut que aquesta 

hipertròfia no és imprescindible per a l’augment de força ni tampoc serveix per a la 

prevenció de lesions a la zona lumbar (186). Així doncs, s’hauria de focalitzar la 

intervenció en un entrenament de força-resistència, i que a més inclogui la contracció 

perineal. 

Borde et al (194) en la revisió sistemàtica realitzada al 2015, conclouen quins 

són els millors paràmetres per l’entrenament de la resistència en adults. En aquest cas la 

mitjana d’edat revisada és de 65 anys, però fins al coneixement dels autors, no existeix 

una revisió similar per adults més joves. Tot i això, es considera que aquesta informació 

és extrapolable a la població d’estudi, donat que són adults no entrenats, amb dolor i 

discapacitat funcional. Per això seria interessant extrapolar aquests paràmetres com a 

referència i comprovar la seva efectivitat en adults més joves. Segons els resultats de la 

revisió de Borde et al (194), tenen efectes significatius en l’augment de la força: 

treballar en intensitats al voltant de 70-79% d’1RM, realitzar 6 segons de contracció 

amb 4 segons de descans, fer de 7 a 9 repeticions en un treball de 2 a 3 sèries, amb 

descans de 60 segons entre sèries, i realitzant 2 sessions setmanals. 

El temps de duració de la sessió no està estipulat i per això en aquest estudi va 

ser individualitzat, variant en funció del que trigués cada pacient en fer les seves sèries 

d’entrenament. Aproximadament, amb els paràmetres anteriorment establerts, el temps 

que triga un pacient en fer cada exercici està al voltant d’un mínim de 3’5 minuts i un 
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màxim de 6’5 minuts. Fent 4 exercicis diferents per sessió es troben amb un temps 

d’execució d’exercicis que pot variar entre els 14 i els 26 minuts.  

En quant a les setmanes de tractament adient, la gran majoria d’estudis es 

decanten per 8 setmanes (181,184,195–198), però altres han fet 6 (179,182,199) o 10 

setmanes (200,201). No obstant això, cap dels estudis argumenta el perquè del nombre 

de setmanes i altres autors han comprovat com a les 4 setmanes ja existeixen beneficis i, 

aquests es mantenen parcialment als 6 mesos de seguiment (25,202,203). En aquesta 

investigació es va decidir tenir en compte aquestes reflexions i valorar si els resultats 

podien ser igualment efectius en 4 setmanes. D’aquesta manera es pot avaluar si 

existeixen canvis en la simptomatologia del pacient i contracció muscular en aquest 

període de temps. 

Per tal d’obtenir uns resultats més òptims al control motor, en aquest estudi s’ha 

optat per establir uns paràmetres individualitzats a cada pacient. Com ja s’ha demostrat 

a molts estudis de control motor cervical, el fet d’utilitzar paràmetres individualitzats 

segons les capacitats dels pacients ofereix resultats significatius en la millora del dolor, 

discapacitat i força o capacitat de contracció de la musculatura profunda estabilitzadora 

(204–207). Aquest mètode d’entrenament individualitzat ha estat descrit a diversos 

articles on s’ha fet servir la PBU com a element de valoració i retroalimentació 

(204,205,208). Traslladant el procediment a la musculatura lumbar, juntament amb els 

paràmetres ideals d’entrenament de resistència descrits per Borde et al (194), es pot 

mesurar amb la PBU la capacitat màxima que és capaç de desenvolupar el pacient amb 

una contracció abdominal, mesurada en mmHg, i calcular el 70-79% de la seva 1RM. 

Amb aquest 70-79% es valora la resistència inicial que té cada pacient, és a dir, els 

segons que és capaç d’aguantar una contracció abdominal fins a un màxim de 6 segons. 

Amb aquests segons es valora el nombre de repeticions que és capaç de fer, fins a un 

màxim de 9 repeticions, i així es marca la pauta d’entrenament inicial per a aquest 

pacient. Es fan com a màxim 3 sèries, seguint els paràmetres de Borde et al (194), de 

manera que s’optimitza la capacitat de cada pacient i s’evita la fatiga. 

Per tal de guiar al pacient, es fa servir la PBU, donat que s’ha demostrat que és 

un aparell que es pot fer servir no sols com a instrument de valoració sinó a més a més 

com a retroalimentació durant l’entrenament. S’ha observat que per facilitar la 

contracció d’aquesta musculatura del TrA i aprendre a integrar el moviment, és 

important l’ús d’algun element de bio-retroalimentació (125). Tanmateix, una revisió 
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sistemàtica recent realitzada per Sangyong et al (209) conclou que la retroalimentació és 

important en l’entrenament del control motor, i s’ha demostrat que mitjançant l’ús de 

l’ecògraf s’augmentava la contracció del TrA. La mateixa revisió conclou també que 

falten estudis que valorin els canvis en el grossor muscular del TrA i que facin servir la 

PBU com a element de retroalimentació al mateix temps que es donen instruccions orals 

al pacient. Segons Richardson et al (25), aquesta retroalimentació ajuda a assegurar la 

precisió en l'exercici i guia de manera lògica en la progressió. A més a més, en tots els 

programes d’entrenament de control motor cervical, la PBU és l’element estàndard de 

retroalimentació (205–208,210). Per aquest motiu es va fer servir en aquesta 

intervenció. 

En quant al tipus de contracció muscular, Richardson et al (128) indiquen que 

l’exercici isomètric es més beneficiós per reeducar el rol estabilitzador de la 

musculatura profunda del raquis lumbar, però amb la progressió de les setmanes, 

aquests exercicis isomètrics es poden combinar amb exercicis dinàmics i funcionals. 

Pel que fa a la posició del pacient, Urquhart et al (140) van concloure que el 

decúbit supí és la posició en que s’obté una activació més independent del TrA respecte 

a la resta de músculs abdominals, per això té sentit escollir aquest tipus d’exercicis per 

enfortir i reeducar el TrA i es considera adequada per treballar en fases inicials 

(25,140). 

Per altra banda, el decúbit pro és una posició d’elecció per fer servir en primeres 

sessions, on el major avantatge, mostrat amb EMGs, és que sembla inhibir a la 

musculatura superficial, com és el recte anterior de l’abdomen (128). 

A més a més, treballar la musculatura en posicions de sedestació i bipedestació 

s’ha evidenciat com un requisit necessari per l’entrenament postural i per reeducar la 

posició que després es farà servir en activitats més funcionals del pacient (25,128). La 

bipedestació es pot entendre també com una manera de progressió, per això seria 

coherent inicialment realitzar exercicis en bipedestació recolzats a la paret, i cada cop 

anar progressant a menys recolzament i, per tant, a posicions més inestables (25).  

L’objectiu del tractament és la integració de la funció motora cap a tasques 

estàtiques i funcionals normals, és per això que s’ha d’anar graduant la càrrega des de 

tasques més senzilles cap a altres que impliquin més força i control (25). Començar amb 

exercicis que augmentin la càrrega des de les extremitats inferiors té avantatges 
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importants, ja que són sistemes que treballen sinèrgicament en comú en el manteniment 

del rol de suport estàtic (211,212). A més, s’ha evidenciat que el control lumbar s’hauria 

de mantenir amb la musculatura del dorsal ample elongada, per tant també és interessant 

treballar moviments que impliquin l’augment de càrrega des del moviment de les 

extremitats superiors cap a la flexió glenohumeral (25). 

Per tot l’anterior esmentat, es considera que el programa d’exercicis 

d’estabilització lumbo-pèlvica ideal ha de ser detallat en quant a paràmetres i 

dosificació, progressiu de més estàtic a més funcional, i configurat en funció de la 

màxima evidència científica disponible. 
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“És tan important per als que viuen amb dolor crònic d'establir una bona comunicació 

tant amb els seus professionals de la salut com amb els seus cuidadors. La comunicació clara 

sobre el dolor és vital per a rebre un diagnòstic adequat i un tractament eficaç” 

Naomi Ju 
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Hipòtesis 

1.- La reeducació fisioterapèutica basada en la pre-activació del transvers 

abdominal és efectiva en la millora del dolor, discapacitat i capacitat d’activació 

muscular, en pacients adults amb lumbàlgia inespecífica crònica procedents d’Atenció 

Primària. 

 

2.- La reeducació fisioterapèutica basada en la pre-activació del transvers 

abdominal és més efectiva que el tractament convencional per l’abordatge de la 

lumbàlgia inespecífica crònica, en la millora del dolor, discapacitat i capacitat 

d’activació muscular, en pacients adults amb lumbàlgia inespecífica crònica procedents 

d’Atenció Primària. 
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Objectiu general 

 Determinar l´efectivitat d'un programa d'exercicis de reeducació fisioterapèutica 

mitjançant la pre-activació del transvers abdominal en pacients adults procedents 

d’Atenció Primària amb lumbàlgia inespecífica crònica, en quant a dolor, discapacitat i 

capacitat d’activació muscular, en comparació amb el tractament convencional. 

Objectius específics 

Primaris: 

1.- Analitzar les variacions en quant a dolor, discapacitat i capacitat d’activació 

muscular abans i després de la instauració d'un programa d'exercicis de reeducació de la 

pre-activació del transvers abdominal en pacients adults amb lumbàlgia inespecífica 

crònica. 

2.- Analitzar les variacions del dolor, discapacitat i capacitat d’activació 

muscular, experimentades per un grup de pacients adults amb lumbàlgia inespecífica 

crònica sotmesos a un tractament de reeducació fisioterapèutica de la pre-activació del 

transvers abdominal, respecte als canvis experimentats per un altre grup que ha rebut 

tractament convencional en consulta d'Atenció Primària. 

 

Secundaris: 

1.- Analitzar si existeix diferència entre subgrups en funció del sexe en quant a 

dolor, discapacitat i capacitat d’activació muscular abans o després de la intervenció. 
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El protocol de l’estudi va ser enregistrat a www.ClinicalTrials.gov en data 18 de 

març de 2017 amb l’identificador NCT03097497. 

El lloc web ClinicalTrials.gov és una base de dades de registre de protocols i de 

resultats d’estudis clínics realitzats en humans a nivell mundial i  compta  amb suport 

públic i privat. Proporciona informació actualitzada sobre els estudis clínics de recerca 

als pacients, les seves famílies i cuidadors, professionals de la salut i el públic en 

general. Cada registre d'estudis inclou un resum del protocol d'estudi, incloent el 

propòsit, l'estat de selecció de participants i personal que intervé, realitzats criteris 

d'elegibilitat, llocs d'estudi i informació de contacte específica. La informació sobre el 

ClinicalTrials.gov és proporcionada i actualitzada per l'investigador principal de l'estudi 

clínic. El Clinicaltrials.gov és un servei gratuït de la Biblioteca Nacional de Medicina 

(NLM), localitzat a Bethesda (Maryland), que forma part del National Institutes of 

Health (NIH), U.S. Department of Health and Human Services (HHS) (213). 

 

1 Disseny de l’assaig 

Atès que es volia demostrar l'efectivitat es va realitzar un estudi experimental. 

Per donar resposta a les hipòtesis plantejades, el disseny va consistir en un assaig clínic 

controlat i aleatoritzat a simple cec. L'estudi, per tant, va ser prospectiu longitudinal.  

Per l’elaboració del guió d’aquest assaig clínic s’ha tingut en compte la 

Declaració Consort del 2010 (214,215). 

 

2 Subjectes d’estudi 

Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya, de l’any 2016, Lleida té una 

població de 138.144 habitants, 68.284 homes i 69.860 dones. Aproximadament 92.000 

es troben en el rang d’edat comprès entre 18 i 65 anys (216).  Tenint en compte que la 

prevalença de lumbàlgia crònica és d’un 7’7% (3), i d’aquesta un 80-85% són 

lumbàlgies inespecífiques (3,9–11), s’estima que la població diana estaria en torn als 

5.667 subjectes. 
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2.1 Criteris de selecció 

Es va efectuar una reunió amb el personal mèdic d'Atenció Primària de Lleida 

per tal de facilitar-los els criteris d'inclusió i exclusió i iniciar la captació de pacients per 

a l'estudi. 

 

S'estableixen com a criteris d'inclusió: 

1. Estar diagnosticat, per un metge d’AP, de lumbàlgia inespecífica de 3 o més 

mesos d'evolució. 

2. Tenir una edat compresa entre 18 i 65 anys. 

3. Acceptar i signar el consentiment informat. 

 

S'estableixen com a criteris d'exclusió: 

1. Pacients amb lumbàlgia d’etiologia coneguda. 

2. Pacients en estat de reagudització de la seva lumbàlgia. 

3. Pacients amb problemes cognitius diagnosticats que impedeixin la 

comprensió del procediment o la participació en l'estudi. 

4. Pacients amb presència de red flags (patologia greu associada incompatible 

amb el tractament a realitzar) (9): 

• Edat d´inici de la lumbàlgia < 20 o > 55 anys 

• Dolor d´origen no mecànic (no relacionat amb el temps o l´activitat) 

• Dolor toràcic 

• Historia prèvia de carcinoma, ús d’esteroides, o infecció per VIH 

• Sensació de malestar 

• Pèrdua de pes 

• Símptomes neurològics generalitzats 

• Deformitat estructural de la columna 

5. Pacients en estat de gestació o postpart inferior a tres mesos. 

6. Dificultat per entendre o parlar espanyol o català. 
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2.2 Procés de captació 

Els subjectes d'estudi es van obtenir d'una mostra de la població d'estudi, 

obtinguda de pacients adults diagnosticats pel metge de família, de lumbàlgia 

inespecífica crònica, amb un mínim de 3 mesos d'evolució, ja sigui per un historial obert 

amb aquesta patologia o  de nou diagnòstic mèdic, en els serveis d'Atenció Primària de 

l’Institut Català de la Salut de Lleida. L'equip investigador es va reunir amb la Direcció 

Gerència de l'AP per demanar autorització per fer l'estudi i va contactar amb la Unitat 

de Recerca de l’IDIAP Jordi Gol a Lleida per aconseguir la base de dades. L'extracció la 

va fer un tècnic expert en la base de dades ECAP seguint les instruccions dels criteris 

d'inclusió. La base de dades actualment és una eina de Big Data molt útil en recerca. El 

llistat dels centres participants per ordre alfabètic van ser: 

• CAP Balàfia-Pardinyes 

• CAP Bordeta-Magraners 

• CAP Cappont 

• CAP Eixample 

• CAP Primer de Maig 

• CS Rambla de Ferran 

 

El procés de captació queda resumit en el següent organigrama a la figura 12: 

Figura 12: Organigrama del procés de captació dels pacients 

 



MATERIAL I MÈTODES 
 

 62 

2.3 Mida de la mostra 

El càlcul de la grandària de la mostra es va basar en la revisió sistemàtica de 

Kuczynski et al (217), de 2012. A partir d'aquest estudi s'assumeix que en els pacients, a 

nivell basal, el mesurament del dolor serà al voltant de 5’0, amb una desviació 

estàndard de 1’8 en una escala de 0 a 10. Assumim que una reducció de l'escala del 

dolor d'un 30% seria suficient per a considerar l’efectivitat del tractament, el que 

implica detectar una reducció de 1’5 punts de l'escala. 

Acceptant un risc alfa de 0.05 (95% confiança) i un risc beta inferior al 0.2 

(potència estadística del 80%) i utilitzant un contrast bilateral, caldria 27 individus per 

grup (54 pacients en total). Aquesta mida de mostra seria la mínima per detectar una 

diferència de 1’5 punts assumint una desviació estàndard de 1’8 unitats, una correlació 

entre observacions de zero (situació més restrictiva) i una taxa de pèrdues de pacients 

del 15%. 

Tot i així es va optar per la realització inicial d’un estudi pilot, en una primera 

fase, que permetés realitzar els ajustos necessaris per abordar una segona fase de 

l’estudi amb les màximes garanties. Considerant que l’estudi es planteja a gran escala 

amb seguiment a mig i llarg termini, és millor assegurar que tant el càlcul mostral, com 

les estimacions estadístiques, l’adequació dels instruments i de les tècniques de mesura i 

la viabilitat de l’estudi siguin correctes (218). 

Per l’assignació dels pacients es va fer servir una estratègia de mostreig 

probabilístic aleatòria simple sense reemplaçament, a fi d’assegurar representativitat de 

la mostra respecte a la població diana.  

 

3 Intervenció 

La intervenció de l’estudi va tenir una duració de 4 setmanes i es va dur a terme 

a la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida, ciutat de Lleida. 

Dues fisioterapeutes pertanyents a la Facultat van ser acuradament instruïdes en la 

intervenció a realitzar i van ser sotmeses a una prova pràctica per garantir els seus 

coneixements i capacitació. El fet de comptar amb dues fisioterapeutes es justifica per la 

necessitat de cobrir un horari ampli per facilitar l’assistència del màxim nombre de 
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pacients possible, de manera que una d’elles oferia un horari de matins i l’altra de 

tardes.  

En quant a la intervenció realitzada, va ser diferent en funció del grup al que es 

va assignar cada pacient: 

 

3.1 Grup control 

Els pacients assignats en aquest grup van seguir el tractament convencional 

pautat en la consulta d'AP pel metge de família corresponent, seguint les pautes, 

basades en l'evidència, incloses en la guia “Patologia de la columna lumbar en l’adult. 

Guies de pràctica clínica i material docent en l’Atenció Primària” de l’Institut Català de 

la Salut, Generalitat de Catalunya (85). Això permetia que aquests pacients no 

haguessin d’assistir presencialment durant el període d’intervenció. El tractament 

majoritari recomanat consistia en educació respecte a símptomes lumbars, recomanació 

de mantenir-se actius i prescripció farmacològica amb Paracetamol i AINE com a 

fàrmacs de primera elecció. 

 

3.2 Grup Intervenció 

Els pacients assignats en aquest grup van seguir el tractament convencional més  

un programa d'exercicis de reeducació fisioterapèutica de la pre-activació del transvers 

abdominal, pautat amb dificultat progressiva i controlat en tot moment per una 

fisioterapeuta experta, que es va efectuar arran de dues sessions setmanals 

d’aproximadament 30 minuts de durada cadascuna. Les sessions es van realitzar de 

manera individual, per assegurar l’atenció i la individualització dels exercicis. 

Cada sessió d’intervenció estava distribuïda en 2 parts: escalfament i treball de 

transvers abdominal. 

L'escalfament: 

Es va començar amb un treball de dissociació de columna-pelvis. Des de la 

primera sessió es va ensenyar als pacients a realitzar moviments de dissociació que van 

anar progressant cada setmana en dificultat. Se’ls hi va demanar que sense desenganxar 

el sacre, realitzessin petits moviments controlats de la columna lumbar cap a la 
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inclinació esquerra-dreta, la rotació esquerra-dreta, i la anteversió-retroversió. El temps 

aproximat va ser de 3-5 minuts. Els moviments van ser els següents: 

A.  Decúbit supí: rotacions, inclinacions i anteversió / retroversió 

B. Bipedestació amb suport paret: rotacions, inclinacions i anteversió / 

retroversió 

C.  Sedestació: rotacions, inclinacions i anteversió / retroversió 

D. Bipedestació sense suport amb petita flexió de genolls i maluc: rotacions, 

inclinacions i anteversió / retroversió 

 

El treball de transvers abdominal: 

En la primera sessió es va començar amb els exercicis més bàsics. A més de la 

seva senzillesa, van servir per comprovar que els pacients efectivament havien comprès 

el gest de contracció abdominal que havien de fer. 

Per facilitar la contracció de la musculatura profunda del tronc, se’ls hi va 

col·locar la PBU per donar informació de retroalimentació, i se'ls va donar l’ordre de 

portar l'abdomen cap a dins i amunt, és a dir, fer la maniobra de drawing-in. 

La fisioterapeuta va comprovar que realitzessin aquesta acció correctament, 

sense compensar amb retroversió pelviana, rotacions de tronc o contracció d’alguna 

musculatura propera. Per això els va observar, va palpar el seu abdomen i els hi va 

donar les ordres verbals corresponents per corregir el moviment. 

A més a més, per facilitar l'acció d'aquesta musculatura abdominal, al pacient se 

li va demanar que fes contracció també de la musculatura del sol pelvià. En aquest cas 

l'ordre que se li va donar va ser 'estreny el cul', 'fica el cul cap a dins', 'aguanta com si 

t’estiguessis orinant'. 

Una vegada van aprendre correctament la contracció, es va demanar la màxima 

contracció isomètrica voluntària (MCIV). Aquesta informació, mesurada amb la PBU, 

es va apuntar en un full d’Excel 2011, i es va determinar el 75% de la seva Repetició 

Màxima (1RM), que és la màxima força desenvolupada per un pacient amb una sola 

repetició i no més. Llavors demanant una contracció al 75% de la 1RM, amb 

retroalimentació de la PBU, es va calcular quants segons era capaç d’aguantar. Es va 
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donar una ordre verbal i ajuda tàctil per tal d’intentar que arribessin a 6 segons de 

contracció, però en cas de que no arribessin, es va treballar amb el temps que cadascú 

fos capaç de fer; en tot cas el màxim temps de contracció per cada pacient sempre va ser 

de 6 segons. Es va descansar 4 segons i es va tornar a repetir la contracció per veure 

quantes repeticions era capaç de realitzar, fins a un màxim de 9 repeticions, i una 

recomanació i motivació per arribar almenys a 7 repeticions. Van descansar 60 segons i 

es va fer una altra sèrie amb els mateixos segons de contracció i les mateixes 

repeticions. Màxim es van fer 3 sèries per cada pacient, intentant arribar a un mínim de 

2 sèries per cada exercici.  

Els exercicis a treballar amb aquests paràmetres van ser 4 diferents en cada 

sessió, progressant cada setmana en grau de càrrega i dificultat. En cada sessió es va 

valorar inicialment la capacitat de contracció màxima del pacient i es va treballar al 

75% de la seva 1RM. 

Els exercicis proposats van ser els següents: 

I. Decúbit pro bàsic: Pacient en decúbit pro, amb la PBU a la zona baixa de 

l'abdomen, a l'altura del melic, entre les crestes ilíaques, i amb una pressió inicial de 70 

mmHg. Es demana que contregui el perineu i l’abdomen, i això hauria de provocar una 

disminució de la pressió entre uns 6-8 mmHg. 

 

II. Decúbit supí bàsic: Pacient en decúbit supí amb els genolls flexionats i la 

PBU a la zona lumbar, entre la caixa toràcica i el sacre, amb una pressió inicial de 40 

mmHg. Es demana que contregui el perineu i l’abdomen, i això hauria de provocar un 

augment de la pressió entre 0-4 mmHg. S'observa que no es desenganxi la zona lumbar 

del terra i que mantingui la pressió de la PBU. 

 

III. Sedestació bàsic: Pacient en sedestació en cadira amb l'esquena recolzada 

en el respatller i la PBU a la zona lumbar, entre la caixa toràcica i el sacre, amb una 

pressió inicial de 40 mmHg. Es demana que contregui el perineu i l’abdomen, i això 

hauria de provocar un augment de la pressió entre 0-4 mmHg. S'observa que no es 

desenganxi la zona lumbar del respatller i que mantingui la pressió de la PBU. 
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IV. Bipedestació bàsic: Pacient en bipedestació amb l'esquena en contacte amb 

la paret i la PBU a la zona lumbar, entre la caixa toràcica i el sacre, amb una pressió 

inicial de 40mmHg. Es demana que contregui el perineu i l’abdomen, i això hauria de 

provocar un augment de la pressió entre 0-4 mmHg. S'observa que no es desenganxi la 

zona lumbar de la paret i que mantingui la pressió de la PBU. 

 

V. Decúbit pro amb moviment de MMSS i MMII: Progressió de l'exercici I. 

Pacient en decúbit pro. Es demana que contregui el perineu i l’abdomen. A continuació 

se li demana que porti un membre superior cap a la flexió màxima d'espatlla, intentant 

mantenir la pressió i controlant que les seves curvatures raquídies estiguin neutres i que 

no variïn durant el moviment. Portarà un braç, després l'altre, a continuació portarà un 

membre inferior a la flexió de genoll amb lleu extensió de maluc, i després l'altre, sense 

perdre la neutralitat de la columna. Es repetirà tota la seqüència altra vegada fins arribar 

a les repeticions adequades. 

 

VI. Decúbit supí amb moviment de MMSS i MMII: Progressió de l'exercici 

II. Pacient en decúbit supí amb els genolls flexionats. Es demana que contregui el 

perineu i l’abdomen. S'observa que no es desenganxi la zona lumbar del terra i que 

mantingui la pressió de la PBU. A continuació se li demana que porti un membre 

superior cap a la flexió màxima d'espatlla. Portarà un braç, després l'altre, a continuació 

portarà un membre inferior cap a l'extensió de genoll amb flexió de maluc, i després 

l’altre, sense perdre la neutralitat de la columna. Es repetirà tota la seqüència altra 

vegada fins arribar a les repeticions adequades. 

 

VII. Sedestació amb moviment de MMSS i MMII: Progressió de l'exercici III. 

Pacient en sedestació en cadira amb l'esquena recolzada en el respatller. Es demana que 

contregui el perineu i l’abdomen. S'observa que no es desenganxi la zona lumbar del 

respatller i que mantingui la pressió de la PBU. A continuació se li demana que porti un 

membre superior cap a la flexió màxima d'espatlla. Portarà un braç, després l'altre, a 

continuació portarà un membre inferior cap a l'extensió de genoll amb flexió de maluc, i 

després l’altre, sense perdre la neutralitat de la columna. Es repetirà tota la seqüència 

altra vegada fins arribar a les repeticions adequades. 
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VIII. Bipedestació amb suport d’avantbraços: Progressió de l'exercici IV. 

Pacient en bipedestació amb els avantbraços recolzats a la paret, de manera que els peus 

quedin separats de la paret un mínim de 30 cm. Es demana contracció el perineu i 

l’abdomen. 

 

IX. Quadrupèdia amb moviment de MMSS i MMII: Progressió de l'exercici 

V. Pacient estarà col·locat en quadrupèdia (genolls i malucs flexionats a 90o i palmells 

de les mans recolzades). Es demana que contregui el perineu i l’abdomen. A 

continuació se li demana que porti un membre superior cap a la flexió màxima 

d'espatlla, intentant mantenir la pressió i controlant que les seves curvatures raquídies 

estiguin neutres i que no variïn durant el moviment. Portarà un braç, després l'altre, a 

continuació portarà un membre inferior a la extensió de genoll amb lleu extensió de 

maluc, i després l'altre, sense perdre la neutralitat de la columna. Es repetirà tota la 

seqüència altra vegada fins arribar a les repeticions adequades. 

 

X. Supí amb enrotllament superior: Progressió de l'exercici VI. Pacient en 

decúbit supí amb els genolls flexionats. Es demana que contregui el perineu i 

l’abdomen. A continuació es demana que realitzi una inspiració, i que vagi a poc a poc 

enlairant les espatlles del terra mentre deixa anar l'aire. Aquest gest serà com un petit 

enrotllament de tronc, en el qual s’haurà d’observar que el pacient no arribi a enlairar 

l'escàpula completament, i que tampoc forci la flexió cervical. Pot posar els braços en 

creu o col·locar les mans al clatell amb els dits entrellaçats per sostenir el cap. 

 

XI. Sedestació amb inestabilitat, moviment de MMSS i MMII: Progressió de 

l'exercici VII. Pacient en sedestació en cadira sense recolzar-se en el respatller i amb els 

dos peus recolzats en un plat de Freeman (inestable). Es demana que contregui el 

perineu i l’abdomen. A continuació es demana que porti un membre superior cap a la 

flexió màxima d'espatlla. Portarà un braç, després l'altre, a continuació portarà un 

membre inferior cap a l'extensió de genoll amb flexió de maluc, i després l’altre, sense 

perdre la neutralitat de la columna. Es repetirà tota la seqüència altra vegada fins arribar 

a les repeticions adequades. 
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XII. Bipedestació lateral: Progressió de l'exercici VIII. Pacient en bipedestació 

lateral a la paret, recolzant un avantbraç a la paret, de manera que els peus quedin 

separats de la paret un mínim de 30 cm i intentant mantenir el raquis neutre. Es demana 

que contregui el perineu i l’abdomen. Farà una sèrie de cada costat, en cas de que es 

facin 3 sèries, la darrera farà la meitat de repeticions en cada costat. 

 

XIII. Decúbit pro inestable: Progressió de l'exercici IX. Pacient en decúbit pro, 

recolzant les puntes dels peus a terra i els avantbraços, i si cal el tòrax, sobre un “bosu”, 

intentant mantenir el raquis neutre. Se li demana que contregui el perineu i l’abdomen 

aguantant la posició. 

 

XIV. Decúbit supí amb enrotllament inferior: Progressió de l'exercici X. 

Pacient en decúbit supí amb els genolls flexionats al màxim contra el pit. Es demana 

que contregui el perineu i l’abdomen. A continuació es demana que realitzi una 

inspiració, i que vagi a poc a poc enlairant les natges del terra mentre deixa anar l'aire. 

Aquest gest serà com un petit enrotllament de tronc, en el qual s’haurà d’observar que el 

pacient no arribi a enlairar el sacre completament. 

 

XV. Sedestació inestable amb moviment MMSS i MMII: Progressió de 

l'exercici XI. Pacient en sedestació sobre una pilota de fitball (inestable). Es demana 

que contregui el perineu i l’abdomen. A continuació es demana que porti un membre 

superior cap a la flexió màxima d'espatlla. Portarà un braç, després l'altre, a continuació 

portarà un membre inferior cap a l'extensió de genoll amb flexió de maluc, i després 

l’altre, sense perdre la neutralitat de la columna. Es repetirà tota la seqüència altra 

vegada fins arribar a les repeticions adequades. 

 

XVI. Bipedestació lateral inestable: Progressió de l'exercici XII. Pacient en 

bipedestació lateral a la paret, recolzant un avantbraç sobre una pilota (inestable) i 

aguantant-la contra la paret, de manera que els peus quedin separats de la paret un 

mínim de 30 cm i intentant mantenir el raquis neutre. Es demana que contregui el 

perineu i l’abdomen. Farà una sèrie de cada costat, en cas de que es facin 3 sèries, la 

darrera farà la meitat de repeticions en cada costat. 
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3.3 Progressió setmanal dels exercicis 

La progressió setmanal d’exercicis queda reflectida a la taula 2. 

Taula 2: Progressió setmanal dels exercicis 

Nº 
setmana Tipus d’exercici Representació gràfica 

1ª setmana 

Escalfament A. Decúbit supí 

 

1. Decúbit pro bàsic 

 

2. Decúbit supí bàsic 

 

3. Sedestació bàsic 

 

4. Bipedestació bàsic 
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2ª setmana 

Escalfament B. 
Bipedestació amb suport 

paret 

 

5. Decúbit pro amb 
moviment de MMSS i 

MMII 
 

6. Decúbit supí amb 
moviment de MMSS i 

MMII 

 

7. Sedestació amb 
moviment de MMSS i 

MMII 

 

8. Bipedestació amb suport 
d’avantbraços 
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3ª setmana 

Escalfament C. Sedestació 

 

9. Quadrupèdia amb 
moviment de MMSS i 

MMII 

 

10. Decúbit supí amb 
enrotllament superior 

 

11. Sedestació amb 
inestabilitat, moviment de 

MMSS i MMII 

 

12. Bipedestació lateral 
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4ª setmana 

Escalfament D. 
Bipedestació sense suport 

 

13.  Decúbit pro inestable 

 

14. Decúbit supí amb 
enrotllament inferior 

 

15. Sedestació inestable 
amb moviment de MMSS i 

MMII 

 

16. Bipedestació lateral 
inestable 
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3.4 Efectes secundaris que es poden derivar de la intervenció 

En el grup control els efectes secundaris que es poden produir són estrictament 

mèdics, deguts al tractament farmacològic, per tant són els metges de capçalera els que 

responen a aquestes complicacions. 

En el grup d'intervenció es poden presentar, a més dels anteriors, alguns efectes 

secundaris esporàdics, individuals i de poca gravetat, a causa de diferents factors, com 

ara falta d'entrenament dels pacients, debilitat muscular, intensitat de l'exercici... 

Destaquem com a més importants els següents: 

• Aparició de cruiximents 

• Reagudització de la lumbàlgia 

• Aparició de rampes musculars 

• Aparició de contractura muscular 

 

A causa de l'estricte control d'execució al que van ser sotmesos els pacients 

durant la intervenció i a la progressió d'implementació del programa es va procurar 

reduir-los al mínim. 

 

4 Variables d’estudi i Instrumental 

 

4.1 Variables primàries 

4.1.1 Dolor. Variable de resultat quantitativa 

Escala Visual Analògica en centímetres. Considerant com a resultats: 

• De 0-0’4 cm: sense dolor  

• De 0’5-4’4 cm: dolor lleu 

• De 4’5-7’4 cm: dolor moderat 

• De 7’5-10 cm: dolor intens 
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4.1.2 Discapacitat. Variable de resultat quantitativa. 

Qüestionari de discapacitat de Roland-Morris en la seva versió espanyola, amb 

 els resultats de 0-24 punts. Considerant com a resultats: 

• 0 punts: absència d'incapacitat  

• < 4 punts: incapacitat lleu 

• 24 punts: màxim grau d'incapacitat  

• Variacions entre 2’5 i 5 punts post-intervenció: clínicament significatives  

Qüestionari de discapacitat d’Oswestry també en la seva versió espanyola. 

 Considerant com a resultats: 

• < 20%: Discapacitat mínima  

• 20-39%: Discapacitat moderada 

• 40-59%: Discapacitat intensa 

• 60-79%: Discapacitat severa 

• 80-100%: Discapacitat màxima 

 

4.1.3 Capacitat d’activació del múscul transvers abdominal. Variable de resultat 

quantitativa. 

Unitat de pressió per retroalimentació per mesurar la intensitat de contracció del 

 múscul transvers abdominal, en mmHg (mil·límetres de mercuri). Considerant 

 com a resultats: 

• >4 mmHg: Resposta normal (128,219) 

• 2-4 mmHg: Mig recorregut, resposta incerta 

• <2 mmHg: Resposta anormal associada amb la incidència de lumbàlgia 

(128) 

Electromiografia de superfície per mesurar la capacitat elèctrica, en mV 

 (mil·livolts). 

Ecografia per valorar el grossor muscular, en mm (mil·límetres). Es mesura en 

 repòs,  en contracció i la diferència entre ambdues. 
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4.2 Variables secundàries 

Variables sociodemogràfiques i epidemiològiques a fi d'establir millor el perfil 

de la mostra i descriure-la, així com comprovar la seva homogeneïtat prèvia en els 

grups, ja que podrien influir en els resultats (Annex VI). 

Per a això es recolliran:  

• Edat (en anys complets) 

• Sexe (home o dona) 

• Pes (en kg) 

• Altura (en cm) 

• Hores de treball a la setmana 

• Tipus de treball 

• Hàbits esportius 

• Nombre de baixes laborals i duració de les mateixes (en dies) 

 

4.3 Procediment 

Una fisioterapeuta es va familiaritzar en l'aplicació dels qüestionaris de valoració 

i es va instruir en la valoració ecogràfica, EMGs i la utilització de la PBU. Va ser 

sotmesa a una prova pràctica per garantir els seus coneixements i capacitació. La seva 

funció va consistir en la valoració dels pacients a l’inici i al final de la intervenció, 

valorant les variables primàries i secundàries a la primera sessió i només les variables 

primàries a la darrera. 

Els pacients van ser citats de manera individual i durant la valoració inicial van 

omplir el full amb les variables sociodemogràfiques i epidemiològiques, després el 

qüestionari de Roland-Morris, el qüestionari d'Oswestry i van respondre l'Escala Visual 

Analògica.  

A partir d'aquí es va iniciar la valoració del transvers de l'abdomen amb la PBU, 

l’electromiògraf i l’ecògraf. 
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Mesurament amb la PBU: 

Es va col·locar al pacient en decúbit supí sobre una llitera, els genolls en flexió 

de 90º i un coixí sota les cervicals per mantenir una postura còmoda i neutra. 

Es va ficar la PBU sota de la columna lumbar del subjecte, entre la caixa 

toràcica i el sacre, en la zona corresponent a la fàscia toraco-lumbar. Es va inflar a una 

pressió inicial de 40 mmHg (figura 13).  

Figura 13: Mesurament de la capacitat d’activació del TrA. 

                    

Abans de la prova, tots els participants van ser instruïts per fer la maniobra de 

contracció abdominal intentant focalitzar l’acció sobre el transvers abdominal i no sobre 

el recte o oblics abdominals. Es van permetre diversos assajos de contracció abans de 

que es prengués l’enregistrament, fins que la fisioterapeuta considerés que el rendiment 

era òptim. Es va deixar un temps de repòs prudencial de 2 minuts perquè la fatiga no 

intervingués en el resultat de la valoració, trobant-se el mínim en 30-60 segons 

(194,220). 

Per enregistrar el resultat de la prova, es va demanar la maniobra de contracció 

abdominal drawing-in i es va tenir en compte el pic de canvi de pressió amb un registre 

de 10 segons de contracció. El resultat es va calcular mitjançant la identificació del punt 

màxim de contracció mantingut durant més d’1 segon, i després es va restar de la 

pressió de base. Es van utilitzar tres assajos per a les anàlisis estadístiques, obtenint la 

mitjana de les tres contraccions com a resultat. Aquestes dades es van enregistrar en un 

full d’Excel 2011. 
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Mesurament amb l’electromiògraf: 

Es va fer servir l'electromiògraf de superfície bioPlux amb el seu software 

corresponent i uns elèctrodes de superfície bipolars TIGA-MED gold.  Al programa 

informàtic es va crear una fitxa per cada pacient dins de l'apartat de "Pacientes" i dins 

de l'apartat de "Protocolos" es va accedir al protocol "Biofeedback Genérico", el qual 

permet fins a 4 canals d'electromiografia. Una vegada dins d'aquest protocol es va 

procedir a iniciar l'electromiografia de superfície mitjançant el canal 1. 

Abans de col·locar els elèctrodes, les superfícies de detecció es van netejar 

adequadament, i quan va ser necessari es va afaitar, seguint les recomanacions de la 

ISEK (Societat Internacional d'Electrofisiologia i Kinesiologia) i SENIAM 

(electromiografia de superfície per avaluació no invasiva dels músculs) (221,222) per 

permetre una baixa impedància entre la pell i els elèctrodes.  

En primer lloc es va col·locar l'elèctrode de referència o elèctrode terra al 

turmell, a sobre del mal·lèol extern dret, ja que és un dels llocs amb més baixa activitat 

elèctrica del cos. Aquest elèctrode es va connectar al canal G del dispositiu bioPlux, i es 

va esperar 30 segons. L'elèctrode de referència recull el senyal elèctric basal, el qual 

està sempre present en la superfície de la pell i no és resultat de l'activitat muscular. 

Seguidament es van col·locar els dos elèctrodes del canal 1 sobre l'àrea corresponent als 

músculs TrA/OI, situat a 2 cm des de l’espina ilíaca antero-superior (221–225) i amb 

una distància també de 2 cm entre els seus centres (figura 14). 

Figura 14: Posicionament dels elèctrodes per mesurar l’activitat del TrA/OI. 
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Per assegurar un bon contacte dels elèctrodes amb la pell del pacient, es va 

pressionar amb fermesa el centre i les vores de les zones de detecció dels elèctrodes. 

Inicialment es va realitzar un mesurament del to basal del pacient durant 30 segons. Una 

vegada anotat el resultat es va demanar la MCIV del TrA d'acord amb les normes del 

SENIAM per obtenir el pic màxim de força. Es van demanar 3 contraccions de 5 segons 

cadascuna amb 3 segons de descans entre les repeticions. Es van fer 2 repeticions més 

de tota la seqüència amb un descans de 60 segons entre cada seqüència. A l’enregistrar 

un senyal de molt baixa intensitat i estar barrejat amb altres d’indesitjables, el senyal es 

va amplificar x1000 i es va filtrar el pas de banda de 20 a 450 Hz, quantificant-la a 

posteriori. Es van enregistrar tots aquests resultats i el dispositiu bioPlux va calcular la 

mitjana oferint com a resultat els valors en mV de la prova de força.  

Finalment es van demanar 10 segons de contracció màxima del TrA per valorar 

la resistència del múscul, aquesta contracció es va enregistrar com a resultat de la prova 

de resistència també amb mV. Totes aquestes dades es van enregistrar en un full 

d’Excel 2011. La informació relativa al software de l’electromiògraf es pot trobar a 

l’Annex VII.  

Mesurament amb l’ecògraf: 

Pel mesurament del TrA mitjançant l'ecografia, el pacient es va col·locar en 

quadrupèdia a sobre de la llitera. Es va aplicar el gel conductor a un transductor a 7’5 

MHz i aquest es va situar transversalment al costat dret del cos, amb el centre posicionat 

en un punt 2’5 cm anterior a la línia mitjana axil·lar, en el punt mig entre l'última 

costella i la cresta ilíaca (figura 15).  

Figura 15: Posicionament de la sonda ecogràfica per mesurar el TrA. 
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Una vegada es va obtenir una imatge clara del TrA es va realitzar un 

mesurament d'aquest en repòs, congelant la imatge al final de l’espiració del pacient i 

mesurant l'amplada pel seu punt més ample (figura 16). Seguidament se li va demanar 

al pacient que realitzés una MCIV abdominal i es va tornar a congelar la imatge al final 

de l’espiració del pacient per mesurar-lo. En total es van captar 3 imatges del TrA en 

contracció i es va fer la mitjana de les mesures del grossor muscular en mil·límetres. 

Totes aquestes dades es van guardar a un full d'Excel 2011. 

Figura 16: Mesurament del grossor muscular del TrA. 

 

 

5 Aleatorització 

Una persona aliena a la valoració i intervenció es va encarregar de la selecció i 

aleatorització dels pacients.  

En primer lloc va rebre un llistat de la “Unitat de Suport a la Recerca” amb els 

pacients d’AP que presentaven lumbàlgia inespecífica crònica i que eren potencials per 

a la realització de l’estudi i va procedir a tenir una entrevista telefònica on es va 

confirmar si complien els criteris d’inclusió i exclusió. A aquells subjectes que eren 

vàlids per l’estudi, se’ls va citar de manera individual per explicar detalladament en què 

consistia la investigació, entregar el full d’informació (Annex VIII) i que signessin el 

consentiment informat (Annex IX), oferint-los la possibilitat de realitzar les preguntes 
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que creguessin oportunes i resolent qualsevol dubte que els pogués sorgir. Una vegada 

van acceptar formar part d’aquest estudi, se’ls va citar per realitzar la valoració inicial. 

En segon lloc i després de complir amb la primera valoració, els pacients van ser 

aleatoritzats en grup control o grup intervenció. Per l’assignació dels pacients es va fer 

servir una taula de nombres aleatoris. 

El mètode d’aleatorització es va fer amb el programa d’Excel 2011 (versió 

14.0.0) agafant el llistat dels pacients ja numerats es va procedir a aplicar la fórmula 

d’aleatori, oferint la possibilitat d’estar en el grup 1 (intervenció) o grup 2 (control). La 

fórmula es va executar de la següent manera: 

=ALEATORIO.ENTRE(1;2) 

 

Segons els resultats obtinguts a l’aleatorització, la persona responsable de 

l’assignació de pacients, els va trucar per telèfon per tornar a citar-los. En cas de formar 

part del grup intervenció, se’ls hi va pautar un horari setmanal per començar els 

exercicis amb la fisioterapeuta, i una altra cita per revalorar una vegada finalitzada la 

intervenció; en cas d’estar al grup control, només se’ls hi va marcar una cita a 4 

setmanes vista, per tornar-los a valorar. En tot moment es va evitar el contacte entre la 

responsable de l’assignació dels pacients i les fisioterapeutes responsables de la 

valoració i la intervenció. 

 

6 Cegament i Emmascarament 

Tant els pacients com les fisioterapeutes que participaven a la intervenció 

coneixien el tractament que s'estava administrant. Els subjectes del grup Intervenció 

havien de presentar-se dos cops per setmana per la realització dels exercicis, i els 

subjectes del  grup Control eren conscients de que no estaven realitzant cap exercici, pel 

que va resultar impossible cegar la intervenció en aquest aspecte. 

No obstant això, es va aplicar el principi de cegament a la fisioterapeuta que 

valorava l'estat dels pacients al principi i al final de cada un dels tractaments. Aquesta 

fisioterapeuta no va participar en la fase d'execució de l'estudi i per tant no coneixia 

l'assignació dels pacients als grups, això assegurava que l’avaluació dels resultats no 
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estigués condicionada i per tant es va evitar un biaix de valoració. A més a més, es va 

garantir que els pacients no passessin informació a l’avaluadora, de forma voluntària ni 

involuntària, que pogués trencar el cegament. Per assegurar això, l'investigador 

principal va tornar a informar als pacients i els hi va recordar abans de cada valoració.  

Per evitar el risc de biaix que pot introduir l’investigador en la selecció dels 

subjectes i la seva assignació als grups es va realitzar l’emmascarament introduint una 

persona aliena a la investigació que es va encarregar d’aquesta tasca, codificant les 

dades. 

 

7 Anàlisi estadístic  

L’anàlisi estadístic es va fer per una persona aliena a l’estudi amb una base de 

dades anonimitzada. Per tant no coneixia la informació personal dels pacients, tot i que 

va ésser informat prèviament sobre les característiques generals de l’estudi.  

Les anàlisis estadístiques es van dur a terme per intenció de tractar i es van 

calcular mitjançant el programa estadístic SPSS versió 22. Tots els resultats es van 

acompanyar de l'interval de confiança al 95% i el nivell de significació estadística 

(acceptant un p-valor inferior a 0’05 per considerar-lo estadísticament rellevant).  

Previ a l'anàlisi dels resultats, es va comprovar la distribució normal de les 

variables quantitatives mitjançant la prova Kolmogorov-Smirnov amb la correcció de 

Lilliefors, tant per al conjunt de la mostra com grup a grup. Es van trobar diverses 

variables que no seguien una distribució normal i, tenint en compte la moderada mida 

mostral, es van utilitzar proves no paramètriques a l’anàlisi posterior. 

Per comprovar l'homogeneïtat prèvia dels grups respecte a les variables 

sociodemogràfiques i epidemiològiques es va utilitzar la prova khi-quadrat de Pearson 

per a variables qualitatives i la U de Mann-Whitney per a variables quantitatives. 

Un cop recollides les dades de la pre i la post-intervenció en cadascun dels 

grups, es va crear una nova variable que era la diferència percentual entre ells. La 

diferència percentual es va calcular com: (Diferència X 100 / Valoració Pre). El resultat 

quantifica el percentatge de canvi de cada un dels pacients, una evolució negativa 

implica una reducció i una evolució positiva, un augment. 
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Es va realitzar una anàlisi descriptiva i, a fi de descartar la hipòtesi nul.la es van 

utilitzar proves de contrast d’hipòtesis. Per l’anàlisi intragrup es va utilitzar la prova 

dels Rangs de Wilcoxon i per a l’anàlisi intergrups la prova de la U de Mann-Whitney. 

El nivell de significació es va establir en 0’05. 

En el cas de les variables de resultats que a nivell basal mostraven diferències 

estadísticament significatives entre grups, no es va utilitzar la U de Mann-Whitney 

perquè no es podia assegurar que la diferència final entre grups no estigués influenciada 

per la diferència inicial entre grups. En aquest cas es va utilitzar una anàlisi univariant, 

amb un factor fix (grup) i amb el valor inicial de la variable com covariant. 

A més es va calcular la potència estadística per la diferència entre grups, per a 

totes les variables quantitatives, amb la calculadora de grandària mostral GRANMO 

versió 7.12. 

 

8 Maneig de la informació 

El full de consentiment informat de tots els participants va ser recollit i arxivat 

per l’investigador principal. 

La fisioterapeuta avaluadora va recollir els fulls de les dades 

sociodemogràfiques i epidemiològiques dels pacients, així com de les variables de 

resultats avaluades. A més va traspassar tota la informació resultant de les proves de 

valoració a un full d’Excel 2011. Tota aquesta informació es va centralitzar, codificant 

les dades per garantir l’emmascarament, en l’investigador principal. 

Les fisioterapeutes participants en la intervenció van recollir diàriament la 

informació relativa als paràmetres que es van utilitzar per cada pacient durant les 

sessions, i les van traspassar a un full d’Excel 2011. Tota aquesta informació es va 

centralitzar després en l’investigador principal. 

Finalitzada la darrera valoració, l’investigador principal va enviar totes les dades 

resultat a l’expert estadístic, per ser analitzades.  

La custòdia de les dades incumbia en tot cas a l'investigador principal, que va 

prendre totes les mesures oportunes per salvaguardar la confidencialitat i la seguretat de 

les mateixes. Com no es va crear cap fitxer informàtic que contingués dades personals 
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dels subjectes, no va ser necessari declarar-la a l'Agència de Protecció de Dades. Tots 

els fulls en format paper i els arxius d’Excel es van guardar codificats i sota clau. 

 

9 Consideracions ètiques 

L'estudi es va realitzar seguint els principis de la Declaració d'Hèlsinki (226) i 

les NORMES DE BONA PRÀCTICA CLÍNICA (CPMP/ICH/135/95) (227). 

L'estudi va ser aprovat pel Comitè Ètic d'Investigació Clínica de l'IDIAP Jordi 

Gol en data 05/08/2014 amb el codi P14/089 (Annex X). 

Tots els pacients van participar voluntàriament i sense compensació econòmica, 

rebent de forma individual els aspectes que detallem al protocol i signant el 

consentiment informat. 

Qualsevol efecte advers que es detectés durant el tractament havia de ser 

informat a l'investigador principal amb la màxima rapidesa possible per que aquest 

determinés la magnitud de l'efecte i les mesures a seguir. 

En quant a les dades dels pacient per a la investigació, es va tenir en compte el 

que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 

de desembre (228) així com la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de 

l'autonomia del pacient (229). 

L'investigador principal declara no tenir cap conflicte d'interessos en la 

realització d’aquest estudi. 

 

10 Calendari d’implementació de l’estudi  

L'estudi es va iniciar al setembre de 2014 i es va finalitzar al març de 2017 amb 

la següent organització: 
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Fase I. Elaboració i redacció del projecte: 

• Cerca bibliogràfica sobre l’estat actual del tema i redacció del marc 

teòric. Aproximadament d’octubre de 2013 a febrer de 2014. 

• Elaboració del protocol de l’estudi. Aproximadament de març a juliol de 

2014. 

• Cerca dels recursos humans i instrucció dels mateixos. Aproximadament 

de gener a juny de 2015. 

• Contactes amb els centres d’Atenció Primària de Lleida. 

Aproximadament de octubre de 2015 a gener de 2016. 

• Selecció i preparació d’espais i materials necessaris. Aproximadament 

durant el mes de febrer de 2016. 

 

Fase II. Treball de camp: 

• Obtenció de la mostra d’estudi pilot i signatura de consentiment 

informat. Aproximadament de març a juliol de 2016. 

• Valoració i recollida de dades inicial. Aproximadament de setembre a 

octubre de 2016. 

• Intervenció de l’estudi pilot. Aproximadament d’octubre a novembre de 

2016. 

• Valoració i recollida de dades post-intervenció. Aproximadament de 

novembre a desembre de 2016. 

 

Fase III. Anàlisi de resultats: 

• Anàlisi estadístic de l’estudi pilot. Aproximadament durant el mes de 

gener de 2017. 

• Elaboració dels resultats. Aproximadament de gener a febrer de 2017. 

• Redacció de la discussió i conclusions. Aproximadament de febrer a abril 

de 2017. 
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Fase IV. Treball de camp (ampliació de l’estudi): 

• Obtenció de la mostra d’estudi total i signatura de consentiment 

informat. Aproximadament de gener a maig de 2017. 

• Valoració i recollida de dades inicial. Aproximadament de maig a juny 

de 2017. 

• Intervenció de l’estudi total. Aproximadament de juny a juliol de 2017. 

• Valoració i recollida de dades post-intervenció. Aproximadament de 

juliol a agost de 2017. 

• Valoració i recollida de dades als 6 mesos post-intervenció. 

Aproximadament de gener a febrer de 2018. 

• Valoració i recollida de dades als 12 mesos post-intervenció. 

Aproximadament de juliol a agost de 2018. 

 

Fase V. Anàlisi de resultats (ampliació de l’estudi): 

• Anàlisi estadístic. Aproximadament durant el mes de setembre de 2018. 

• Elaboració dels resultats. Aproximadament d’octubre a novembre de 

2018. 

• Redacció de la discussió i conclusions. Intent de publicació de l’estudi. 

Aproximadament de desembre de 2018 a maig de 2019. 

 

El cronograma d’implementació de l’estudi es pot trobar a l’Annex XI. 

 

11 Recursos  

Humans: 

• La persona encarregada de la selecció i assignació de pacients pertany a 

la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida i va 

realitzar el seu treball de forma gratuïta a canvi de participar en l'estudi. 
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• La Fisioterapeuta que va participar en la fase de valoració pertany a la 

Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida i va 

realitzar el seu treball de forma gratuïta a canvi de participar en l'estudi.  

• Les dues Fisioterapeutes que van participar en la fase d'intervenció 

pertanyen a la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de 

Lleida i van realitzar el seu treball de forma gratuïta a canvi de participar 

en l'estudi. 

• L’estadístic va ser un professor de fisioteràpia de la Universitat 

Internacional de Catalunya, contactat a través del Director de la Tesi, i 

aliè per tant a l’estudi.  

• La participació dels subjectes en l'estudi va ser gratuïta. Atès que la 

intervenció es va realitzar en un àmbit proper als seus domicilis no es va 

contemplar el pagament de transport o dietes als mateixos. 

 

Espais: 

• Les valoracions dels pacients es van efectuar en un despatx de la Unitat 

Docent Universitària. 

• El tractament del grup Intervenció es va dur a terme a una sala de la 

Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia,  condicionada  per a aquest fi. 

• Per l’anàlisi estadístic es va fer servir el lloc de treball habitual del 

professional. 

 

Materials: 

• Electromiògraf de superfície bioPlux investigación. 

• Ecògraf Mindray Z5. 

• Unitat de pressió per retroalimentació.  

• Elèctrodes TIGA-MED gold (6 per subjecte). 

• Gel d’ultrasò, cotons i alcohol: cedit per la Facultat d'Infermeria i 

Fisioteràpia. 

• Cronòmetre. 
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• Fotocòpies dels documents de l’estudi (qüestionaris, consentiments 

informats i fulls d'informació) i material d’oficina. 

• Per la intervenció es va comptar amb 2 màrfegues, pilotes de reeducació, 

un bosu i un plat de Freeman.  

 

La Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia va oferir tot el seu  recolzament a l’estudi 

i va cedir gratuïtament els espais i el material per a la realització de l'estudi (Annex 

XII). 
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1 Flux de participants 

271 subjectes potencials, amb lumbàlgia inespecífica crònica diagnosticats pels 

metges d’Atenció Primària, van ser seleccionats inicialment per participar a l’estudi i 

van ser llistats, en funció dels criteris d’inclusió, per un tècnic expert en la base de 

dades ECAP.  

Una persona responsable de la selecció i aleatorització dels pacients va fer el 

cribratge inicial mitjançant una entrevista telefònica.  

Del total de subjectes potencials, 155 van resultar impossibles de contactar, i 78 

van ser descartats després de l’entrevista telefònica: 22 van rebutjar la participació a 

l’estudi per falta d’interès o de disponibilitat, i 56 van ser exclosos per no complir amb 

els criteris (28 perquè ja no presentaven dolor, 3 per superar els 65 anys, 20 per tenir 

altre diagnòstic incompatible, 2 per red flags, 1 per tenir problemes cognitius que 

impedien la realització de l’estudi, 1 per embaràs, 1 per no entendre el català ni 

castellà). 

Finalment van quedar 38 pacients que van ser aleatoritzats en grup Control o 

grup Intervenció, on 19 pacients van entrar al grup Intervenció, i 19 al grup Control. 

Dels 38 pacients que van iniciar l’estudi, el 92’1% el van finalitzar i van completar les 

valoracions pre i post-tractament (figura 17). Al càlcul de la mostra ja es va comptar 

fins a un 15% de pèrdues esperades, per tant es considera que és un resultat satisfactori, 

ja que no arriba ni al 8% de pèrdues. En total només va haver-hi tres abandonaments, 

que es van produir al grup Intervenció, i va ser degut a la falta de disponibilitat per anar 

dos cops per setmana a realitzar el tractament. Per la implicació horària que exigeix 

estar al grup Intervenció en relació al grup Control, era més probable que les pèrdues es 

produïssin en aquest grup. 
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Figura 17: Diagrama de flux de l’estudi. 

                     

2 Dades basals 

El present estudi va ser finalitzat per 35 subjectes, del quals 16 estaven al grup 

Intervenció i 19 al grup Control. 

2.1 Dades sociodemogràfiques i epidemiològiques 

Del total de participants, 18 eren dones i 17 eren homes. La mitjana d’edat de 

tots els subjectes era de 43’5 anys, i la mediana de 45 anys, ja que la majoria de pacients 

es trobava en el rang d’edat dels 40-48 anys (20 dels 35 subjectes).  
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En quant a aspectes físics, el total de subjectes es trobava en un Índex de Massa 

Corporal (IMC) de 24’8 kg/m2 de mitjana, el que representa una situació de sobrepès 

segons la OMS (230) però el 31% dels subjectes no realitzava cap activitat física, i els 

que la realitzaven eren majoritàriament activitats de baixa càrrega com és caminar i amb 

poca freqüència setmanal (1 o 2 cops/setmana).  

A nivell laboral, el 94% dels pacients es trobava en actiu i treballant una mitjana 

de 37 hores setmanals, situant-se el 86% amb una càrrega igual o superior a 30 hores 

setmanals. Els tipus de feina realitzades eren molt variables, i no es va trobar cap relació 

entre intensitat de dolor i tipus d’activitat laboral; però el 34% del total de subjectes 

havia agafat la baixa laboral alguna vegada degut al seu dolor lumbar, sent la durabilitat 

d’aquesta baixa variable en quant al temps entre menys d’una setmana o fins a 7 mesos.  

En quant a la lumbàlgia, es va preguntar als pacients pel temps transcorregut des 

de l’inici del primer episodi del dolor lumbar, on la mitjana era d’11 anys, i la mediana 

de 10 anys, tot i que hi havia variabilitat en aquesta dada en funció del pacient, sent el 

dolor més antic de 30 anys enrere, i el més recent de 6 mesos. 

A l’anàlisi inicial dels grups (taula 3), la U de Mann-Whitney va mostrar que no 

hi havia cap diferència significativa a les característiques demogràfiques quantitatives, 

com són l’edat, l’IMC i l’inici del primer episodi de lumbàlgia. Per la variable 

qualitativa sexe, es va trobar que al grup control hi havia un percentatge de 61% 

d’homes respecte al 39% de dones, mentre que al grup d’intervenció el percentatge 

d’homes era només del 29%, però aquesta diferència tampoc era significativa segons la 

prova khi-quadrat de Pearson (p=0’23). 

 

2.2 Variables primàries 

Pel que fa a les variables primàries com són dolor, discapacitat (mesurada amb 

el QR-M) o capacitat d’activació del TrA, no es va trobar una diferència significativa en 

cap d’aquestes variables comparant els grups Intervenció i control en la valoració 

inicial. No obstant això, la discapacitat (mesurada amb l’ODI) mostrava a l’inici 

diferències significatives entre els dos grups (taula 3). En aquest cas, per analitzar la 

diferència final entre grups, es va utilitzar una anàlisi univariant, amb un factor fix 

(grup) i amb el valor inicial de la variable com covariant. 
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Taula 3: Característiques basals dels subjectes 

  Total (n=35) Control (n=19) 
Intervenció 

(n=16) 
Control vs 

Intervenció *(p) 
Sexe 18 D, 17 H 8 D, 11 H 10 D, 6 H .229 
Edat (anys) 43.5 (6.7) 43.3 (4.3) 43.8 (8.8) .486 
Índex Massa Corporal (kg/m2) 24.8 (3.7) 25.9 (4) 23.5 (3) .069 
Inici lumbàlgia (anys) 11.1 (7.4) 9.9 (5.6) 12.5 (9.1) .517 
EVA inicial (0-10) 5 (2.5) 4.6 (2.7) 5.4 (2.3) .529 
QR-M (0-24) 7.5 (4.8) 6.8 (4.9) 8.3 (4.7) .238 
ODI (0-100) 22.6 (13.3) 20.2 (10.7) 25.4 (15.8) .012* 
Contracció TrA - PBU (mmHg) 2.3 (2.25) 2.7 (2.71) 1.9 (1.5) .641 
Activitat elèctrica TrA - EMGs  

        Força (mV) 0.053 (0.056) 0.043 (0.029) 0.065 (0.076) .829 
     Resistència 10s (mV) 0.053 (0.06) 0.045 (0.03) 0.064 (0.08) .75 
Grossor TrA - ecògraf  

        ST en repòs (mm) 3.76 (1.61) 3.87 (1.77) 3.63 (1.45) .728 
     ST en contracció (mm) 6.19 (1.99) 6.51 (2.33) 5.81 (1.49) .436 
     Guany de ST (mm) 2.42 (1.25) 2.63 (1.24) 2.18 (1.25) .389 

 
 

   NOTA. Els valors es presenten com a mitjana (desviació estàndard) 
Abreviatures: D dones; H homes. 
*Valors p per comparar grup Control i grup Intervenció; nivell significativitat α<.05 

 

2.2.1 Dolor 

Segons els resultats sobre dolor amb l’escala EVA, pel total de subjectes tant la 

mitjana com la mediana es trobaven en 5 cm sobre 10, considerat com a “dolor 

moderat”. El grup Intervenció representava 5’4 cm de mitjana i el grup Control 4’7 cm, 

i no es van trobar diferències estadísticament significatives per les valoracions inicials 

de l’escala EVA (p=0’529) (taula 3). 

 

2.2.2 Discapacitat 

Pel que fa a la discapacitat, el QR-M va mostrar una puntuació mitjana de 7’5 

punts sobre 24 pel total de subjectes d’estudi, i una mediana de 7 punts, el que 

representa una “incapacitat moderada”. Al qüestionari ODI es va obtenir una mitjana de 

23’6 punts sobre 100, el que representa també una “discapacitat moderada”. 

Comparant els valors de discapacitat entre els dos grups d’estudi, s’observa que 

no hi havien diferències significatives als resultats inicials pel QR-M, però en quant a 

l’ODI, el grup Intervenció va començar amb un major grau de discapacitat, de 25’4 
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punts, respecte al grup Control que va obtenir una mitjana de 21’9 punts. Aquesta 

diferència va resultar significativa a l’inici (p=0’012) (taula 3). 

 

2.2.3 Capacitat d’Activació del TrA 

Analitzant els resultats inicials en relació a l’activació del TrA, s’observa que 

amb la PBU la pressió mitjana exercida pel total de subjectes és de 2’3 mmHg i de 

només 1’7 mmHg de mediana, considerant que una puntuació inferior a 2 mmHg 

representa una resposta anormal associada amb la lumbàlgia.  

Al grup Intervenció la mitjana de pressió era inferior que al grup Control (1’9 

mmHg i 2’7 mmHg respectivament) essent aquest resultat estadísticament no 

significatiu (p=0’641) (taula 3).  

Valorant el mesurament del TrA ofert per l’electromiògraf es troba que pel total 

de subjectes l’activitat elèctrica mitjana és de 0’053 mV, tant de força com de 

resistència als 10 segons. Entre grups d’estudi les diferències en l’activitat elèctrica 

inicial no eren significatives, trobant-se en la prova de força en 0’065 mV pel grup 

Intervenció i en 0’043 mV pel grup Control (p=0’829). Els resultats en la prova de 

resistència eren molt semblants, obtenint un valor de 0’064 mV el grup Intervenció i de 

0’045 mV el grup Control, tampoc van resultar significatius (p=0’750) (taula 3). 

En quant al grossor muscular del TrA valorat amb l’ecògraf, la mesura del 

múscul en repòs era de 3’76 mm de mitjana pel total de subjectes, no trobant-se 

diferència estadísticament significativa entre els grups d’estudi a nivell inicial (3’63 mm 

al grup Intervenció i 3’87 mm al grup Control) amb una potència estadística de 

p=0’728. Realitzant una contracció voluntària màxima, els resultats per la ST del 

múscul TrA era de 6’19 mm de mitjana per tots els subjectes. Es va obtenir una mesura 

de 5’81 mm al grup Intervenció i de 6’51 mm al grup Control, diferència 

estadísticament no significativa (p=0’436) (taula 3).   

 

3 Resultats intra i intergrups 

A continuació es detallen els resultats intra i intergrups de les diferents variables 

primàries analitzades. 
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3.1 Dolor 

La intensitat del dolor va ser avaluada mitjançant l’escala EVA pre i post 

tractament a cadascun dels grups, per analitzar si les diferències en ambdós resultats 

eren significatives transcorregudes 4 setmanes.  

Anàlisi al grup Intervenció 

Coincidint amb el que es va plantejar a les hipòtesis de l’estudi, al grup 

Intervenció es va trobar una disminució en la variable dolor després de les 4 setmanes 

de tractament. La mitjana de la puntuació final a l’escala EVA era de 3’3 cm, mostrant 

una disminució de fins a 2’1 cm (IC 95%: 1’1 a 3’1). Analitzant la diferència pre-post 

tractament, es mostra que aquests canvis són significatius en quant al dolor per al grup 

Intervenció, amb un millora relativa del 42’3% i una potència estadística de p=0’001. 

La informació relativa a aquests resultats es poden observar a la taula 4. 

Taula 4: Dolor, discapacitat i capacitat d’activació del TrA: diferència pel grup 
Intervenció pre-post tractament i valor p 

Intervenció (n=16) 
    Pre-tractament Post-tractament Millora relativa p 

EVA (0-10) 5.4 (2.3) 3.3 (2.5) 42.3% .001* 
QR-M (0-24) 8.3 (4.7) 4.5 (2.9) 40.8% .002* 
ODI (0-100) 25.4 (15.8) 14.8 (13.7) 27.4% .024* 
Contracció TrA - PBU (mmHg) 1.9 (1.5) 4.4 (1.44) 265.4% .001* 
Activitat elèctrica TrA - EMGs 

  
 

      Força (mV) 0.065 (0.076) 0.068 (0.070) 17.3% .102 
     Resistència 10s (mV) 0.064 (0.080) 0.073 (0.078) 43.5% .048* 
Grossor TrA - ecògraf 

  
 

      ST en repòs (mm) 3.63 (1.45) 3.68 (1.61) 6.6% .950 
     ST en contracció (mm) 5.81 (1.49) 6.59 (1.84) 15% .098 
     Guany de ST (mm) 2.18 (1.25) 2.91 (1.34) 92.2% .005* 

     NOTA. Els valors es presenten com a mitjana (desviació estàndard) 
*Diferència estadísticament significativa 

 

Anàlisi al grup Control 

Al grup Control s’aprecia una lleu disminució del dolor comparant la valoració 

de l’escala EVA abans i després de les 4 setmanes. La disminució passa d’una mitjana 

inicial de 4’6 cm a un resultat final de 4’5 cm, el que representa una disminució de 0’1 

cm (IC 95%: -0’5 a 0’7) i una millora relativa del 1’2%, però representa segons la prova 

de Wilcoxon una diferència estadísticament no significativa (p=0’743) (Taula 5). 
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Taula 5: Dolor, discapacitat i capacitat d’activació del TrA: diferència pel grup Control pre-
post tractament i valor p 

 
Control (n=19) 

   Pre-tractament Post-tractament Millora relativa p 
EVA (0-10) 4.6 (2.7) 4.5 (2.6) 1.2% .743 
QR-M (0-24) 6.8 (4.9) 7.5 (4.4) -78.7% .644 
ODI (0-100) 20.2 (10.7) 20.5 (14.8) -0.4% .775 
Contracció TrA - PBU (mmHg) 2.7 (2.71) 2.1 (2.37) -9.4% .176 
Activitat elèctrica TrA - EMGs 

         Força (mV) 0.043 (0.029) 0.045 (0.034) 1.8% .758 
     Resistència 10s (mV) 0.045 (0.030) 0.044 (0.034) -2.3% .493 
Grossor TrA - ecògraf 

         ST en repòs (mm) 3.87 (1.77) 3.68 (1.61) -2.4% .266 
     ST en contracció (mm) 6.51 (2.33) 6.10 (1.85) -3.4% .099 
     Guany de ST (mm) 2.63 (1.24) 2.41 (1.28) -6.9% .177 

     NOTA. Els valors es presenten com a mitjana (desviació estàndard) 

 

Anàlisi intergrups 

Considerant els resultats anteriors, la variable dolor pre-post intervenció mostra 

una disminució en ambdós grups, però només resulta significativa per al grup 

Intervenció. Si es fa una comparativa de les mitjanes de millora entre grups, s’observa 

una millora significativa al grup Intervenció respecte al grup Control, amb una 

significació estadística de p=0’001. Aquesta diferència entre grups s’observa a la Taula 

6. 

Taula 6: Resultats. Mitjana de millora (diferència pre-post tractament per grup) i valor p 
  Control (n=19) Intervenció (n=16) p 

EVA (0-10) 0.1 (1.2) 2.1 (1.9) .001* 
QR-M (0-24) -0.6 (3.4) 3.8 (3.6) .001* 
ODI (0-100) -0.3 (9.5) 10.6 (16.7) .012* 
Contracció TrA - PBU (mmHg) -0.6 (1.8) 2.5 (1.4) .001* 
Activitat elèctrica TrA - EMGs  

       Força (mV) 0.001 (0.011) 0.002 (0.027) .054 
     Resistència 10s (mV) -0.001 (0.012) 0.009 (0.055) .005* 
Grossor TrA - ecògraf  

       ST en repòs (mm) -0.19 (0.57) 0.04 (1.24) .550 
     ST en contracció (mm) -0.41 (1.07) 0.78 (1.47) .028* 
     Guany de ST (mm) -0.22 (0.75) 0.74 (0.88) .002* 

    NOTA. Els valors es presenten com a mitjana (desviació estàndard) 
*Diferència estadísticament significativa 
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3.2 Discapacitat 

La discapacitat va ser avaluada mitjançant els qüestionaris QR-M i QDO pre i 

post tractament a cadascun dels grups, per analitzar si les diferències en ambdós 

resultats eren significatives transcorregudes 4 setmanes (taules 4 i 5).  

Els resultats finals mostren per al grup Intervenció una disminució en la 

puntuació tant de QR-M com en l’ODI, el que representa una disminució de la 

discapacitat generada pel dolor lumbar, però no mostren per al grup Control cap millora 

en la discapacitat. 

Anàlisi al grup Intervenció 

Analitzant aquestes variables en detall, tenim que per al grup Intervenció la 

puntuació de QR-M va arribar a un resultat de 4’5 punts al finalitzar l’estudi, el que 

suposa una disminució de fins a 3’8 punts (IC 95%: 1’8 a 5’7). Aquesta disminució 

representa una millora relativa del 40’8% i resulta estadísticament significativa, amb 

una p=0’002. A més a més, la variació de 3’8 punts en la interpretació de l’escala QR-

M es considera també clínicament significativa.  

 Tenint en compte els resultats pel qüestionari ODI al grup Intervenció, la 

puntuació transcorregudes les 4 setmanes de tractament era de 14’6 punts. La 

disminució és favorable i mostra una millora en la funcionalitat dels subjectes de 10’6 

punts (IC 95%: 1’7 a 19’5) i una millora relativa del 27’4%, per tant fent l’anàlisi a 

nivell estadístic representa una disminució significativa per aquesta variable (p=0’024). 

Aquesta puntuació en ODI, inferior a 20, es considerada com a “discapacitat mínima” 

(taula 4). 

 

Anàlisi al grup Control 

Pel que respecte al grup Control, els resultats per QR-M mostren una mitjana 

resultant de 7’5 punts, per tant s’observa que no hi ha cap disminució en els resultats, i 

que inclús en aquest cas, la millora relativa és negativa (-78’7%) resultant en -0’6 punts 

(IC 95%: -2’3 a 1) el que indica que augmenta la mitjana de discapacitat. No obstant 

això, tampoc es pot considerar aquesta variació negativa com a significativa, ni a nivell 

clínic, ni tampoc a nivell estadístic (p=0’644). 
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Un resultat semblant es va mostrar a l’ODI pel grup Control, on es va obtenir 

una puntuació de 20’5 punts en la valoració final. La diferència és de -0’3 punts (IC 

95%: -4’9 a 4’3) respecte a la valoració inicial, el que representa una millora relativa 

negativa d’un -0’4%, tot i que aquest empitjorament no és estadísticament significatiu 

(p=0’775). El nivell de discapacitat final per aquest grup en ODI encara és considerat 

com a una “discapacitat moderada” (taula 5). 

 

Anàlisi intergrup 

Resumint les dades anteriors, els resultats per la variable discapacitat són 

favorables i significatius per al grup intervenció tant en QR-M com en ODI. En el grup 

Control es mostren pitjors resultats que a l’inici tot i que no és consideren significatius 

ni en QR-M ni en ODI. 

Fent una comparativa entre les millores produïdes en un i altre grup, s’observa 

una millora significativa per al grup Intervenció respecte al grup Control en les dues 

mesures de discapacitat, representant en QR-M una potència estadística de p=0’001 i en 

ODI una p=0’012 (taula 6). 

 

3.3 Capacitat d’activació del TrA 

Els resultats relatius a la capacitat d’activació del TrA van ser mesurats amb la 

PBU per valorar la pressió exercida, amb l’EMGs per valorar l’activació elèctrica i amb 

l’ecògraf per valorar el grossor muscular transcorregudes les 4 setmanes (taules 4 i 5).  

En general s’observen millors resultats en quant a la capacitat d’activació del 

TrA per al grup Intervenció respecte al grup Control.  

 

3.3.1 Mesura amb la PBU 

Anàlisi al grup Intervenció 

Fent una anàlisi detallada, al grup Intervenció la mitjana de capacitat de 

contracció del TrA inicial mesurada amb la PBU estava en 1’9 mmHg i després de la 

intervenció, aquest grup va ser capaç de desenvolupar una mitjana de 4’4 mmHg, per 

tant una diferència de 2’4 mmHg (IC 95%: 1’8 a 3’3) que és més del doble de capacitat, 
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i representa per tant una millora relativa del 265’4% que és estadísticament significativa 

(p=0’001) (taula 4).  

 

Anàlisi al grup Control 

Al grup Control no es va observar una diferencia significativa pel que respecte a 

aquesta variable en la PBU, amb un resultat final de 2’1 mmHg a les 4 setmanes, la 

millora relativa va ser lleugerament negativa, representant el -9’4% (p=0’176) (taula 5). 

 

Anàlisi intergrup 

Fent una comparativa entre les millores produïdes en un i altre grup per la 

pressió exercida, s’observa un guany significatiu per al grup Intervenció respecte al 

grup Control, representant una potència estadística de p<0’001 (taula 6). 

 

3.3.2 Mesura amb l’EMGs 

Una altra mesura que defineix la capacitat muscular del TrA és la seva activitat 

elèctrica, valorada amb l’EMGs.  

Anàlisi al grup Intervenció 

El grup Intervenció presentava una força mitjana de 0’068 mV al finalitzar 

l’estudi, el que representa un augment de només 0’002 mV (IC 95%: -0’012 a 0’017) i, 

per tant, una millora relativa del 17’3%, la qual no és una diferència significativa a 

nivell estadístic (p=0’102). Si valorem la resistència, el resultat final va ser 

lleugerament superior, fins a 0’073 mV d’activitat i un augment de 0’009 mV (IC 95%: 

-0’02 a 0’039), que representa una millora relativa del 43’5%. Aquesta sí que arriba a 

ser una diferència estadísticament significativa (p=0’048) (taula 4). 

 

Anàlisi al grup Control 

Al grup Control tant la força com la resistència es van mantenir pràcticament en 

els mateixos valors, amb una mitjana de 0’045 mV en força i de 0’044 mV en 

resistència, per tant no hi va haver cap milloria significativa. La mesura de força va 

mostrar un lleuger augment de 0’001 mV (IC 95%: -0’004 a 0’007) el que representa 
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una millora relativa d’un 1’8% (p=0’758) i a la mesura de resistència els valors finals 

van ser lleugerament pitjors, de -0’001 (IC 95%: -0’006 a 0’005), el que suposa una 

millora relativa negativa de -2’3% (p=0’493) (taula 5). 

 

Anàlisi intergrup 

Fent una comparativa entre les millores produïdes en un i altre grup per 

l’activitat elèctrica, s’observa una millora per al grup Intervenció respecte al grup 

Control, que en el cas de la mesura de força no arriba a ser significativa (p=0’054) però 

sí que ho és per la mesura de resistència (p=0’005) (taula 6). 

 

3.3.3 Mesura amb l’ecògraf 

Per últim, pel resultat del grossor muscular del TrA es va utilitzar l’ecògraf. En 

aquest cas es va mesurar tant la ST del múscul en repòs, com la ST en contracció, així 

com el guany de ST. Aquest últim resultat és la diferència que presentava cada pacient 

entre la mesura en repòs i la mesura en contracció, i oferia la possibilitat de veure si els 

pacients eren capaços de desenvolupar més grossor amb la contracció del que podien 

desenvolupar inicialment. 

 

Anàlisi al grup Intervenció 

El grossor del TrA va mostrar un augment considerable pel grup Intervenció: no 

es va observar un augment significatiu en la ST del múscul en repòs, trobant-se la 

mitjana de ST final en 3’68 mm, el que representa una diferència de menys de 0’1 

mil·límetres respecte al valor inicial (p=0’950). Analitzant el resultat de la ST en 

contracció es troba una mitjana final de 6’59 mm, per tant un augment més considerable 

de fins a 0’78 mm (IC 95%: -0’002 a 1’56). Tot i així, aquest augment no arriba a ser 

estadísticament significatiu (p=0’098). Focalitzant ara en el guany de ST del TrA, sí que 

es va trobar un augment significatiu de la ST muscular quan es feia la diferència entre el 

grossor en contracció i el grossor en repòs. Els resultats mitjans finals per aquest guany 

de ST van ser de 2’91 mm pel grup Intervenció, i això representa un augment 

significatiu de fins a 0’74 mm (IC 95%: 0’27 a 1’20), una millora relativa del 92’2% 

amb una potència estadística de p=0’005 (taula 4). 
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Anàlisi al grup Control 

Pel que fa al grup control, els resultats no van ser favorables en cap de les 

mesures realitzades. La ST en repòs va resultar en una mitjana de 3’68 mm com a 

mesura final, el que representa una variació negativa de -0’19 mm (IC 95%: -0’47 a 

0’09) per al grup control, però aquesta diferencia no resulta estadísticament significativa 

(p=0’266). En quant a la ST en contracció el resultat final era de 6’10 mm de mitjana, 

mostrant també una variació de -0’41 mm (IC 95%: -0’93 a 0’11) que no és 

estadísticament significativa (p=0’099). El guany de ST en cas del grup control també 

va ser lleugerament negatiu, amb una mitjana resultant de 2’41 mm, el que representa 

una variació de -0’22 mm (IC 95%: -0’59 a 0’14), que tampoc és estadísticament 

significativa (p=0’177) (taula 5).  

 

Anàlisi intergrup 

Fent una comparativa entre les millores produïdes en un i altre grup pel grossor 

muscular, no s’observa una millora significativa per a la ST en repòs (p=0’550) al grup 

Intervenció respecte al grup Control, però sí que es mostra una millora significativa tant 

per a la ST en contracció (p=0’028) com per al guany de ST (p=0’002) (taula 6). 

4 Anàlisi per subgrup en funció del sexe 

4.1 Dades sociodemogràfiques i epidemiològiques 

Fent una anàlisi per subgrups en el que es contemplaven les variables 

sociodemogràfiques es va trobar que no existeix cap diferència estadísticament 

significativa en quant a l’edat entre homes i dones. La mitjana d’edat en el conjunt 

d’homes era de 43’4 anys i en el de dones de 43’7 anys, trobant-se tant la persona més 

jove (22 anys) com la més gran (55 anys) al grup de dones. 

En quant als aspectes físics, es va comparar l’IMC entre homes i dones, i només 

s’observa una diferència de 3 punts superior al conjunt d’homes (26’3 kg/m2 ) respecte 

al de dones (23’4 kg/m2). Però segons la OMS, el grup d’homes es trobaria en sobrepès 

i no seria el cas al grup de dones. 
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Analitzant en funció de la càrrega laboral, la mitjana d’hores setmanals 

treballada era de 40 per als homes i de menys de 35 per a les dones. Tant al grup 

d’homes com al de dones hi havia una persona a l’atur. En quant al tipus de feina no es 

va trobar cap relació entre intensitat de dolor i tipus d’activitat laboral, però el 

percentatge de baixes agafades en el subgrup d’homes era superior al de dones 

representant un 47% i 28% respectivament. 

4.2 Variables primàries  

Es fa una anàlisi de les variables primàries a cada subgrup de sexe per valorar si 

hi havia diferència a les dades inicials entre homes i dones, també comparant homes 

segons grup d’intervenció assignat i dones segons grup d’intervenció assignat. I per 

últim diferència als resultats després de la intervenció, entre homes i dones del mateix 

grup d’assignació i entre subgrups d’homes i subgrups de dones. 

4.2.1 Dolor 

Anàlisi inicial entre dones i homes 

A les dades basals, el dolor mesurat amb l’EVA mostrava que el subgrup 

d’homes tenia una puntuació mitjana de 4’5 cm mentre que les dones presentaven una 

puntuació mitjana de 5’5 cm. Aquesta diferència no resulta significativa a nivell 

estadístic (p=0’276) (taula 7).  

Taula 7: Característiques basals en funció de la variable sexe 

 Total 
 

  Dona (n=18) Home (n=17) p 
EVA (0-10) 5.5 (2.2) 4.5 (2.8) .276 
QR-M (0-24) 6.3 (4.2) 8.7 (5.1) .208 
ODI (0-100) 22.0 (12.0) 23.2 (14.9) .829 
Contracció TrA - PBU (mmHg) 1.5 (1.2) 3.2 (2.8) .055 
Activitat elèctrica TrA - EMGs    
     Força (mV) 0.042 (0.050) 0.065 (0.060) .085 
     Resistència 10s (mV) 0.046 (0.067) 0.061 (0.051) .094 
Grossor TrA - ecògraf    
     ST en repòs (mm) 3.23 (1.25) 4.32 (1.80) .025* 
     ST en contracció (mm) 5.25 (1.56) 7.18 (1.96) .002* 
     Guany de ST (mm) 2.02 (1.24) 2.86 (1.14) .033* 
 
NOTA. Els valors es presenten com a mitjana (desviació estàndard) 
*Diferència estadísticament significativa 
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Anàlisi entre dones i homes segons grup d’assignació 

Analitzant les diferències que havia entre les dones i els homes que pertanyien al 

grup Control, a nivell basal no presentaven cap diferència significativa per la mesura 

d’intensitat de dolor valorada amb l’EVA (p=1’00).  

Analitzant ara les variacions de dolor que existien entre les dones i els homes 

que pertanyien al grup Intervenció, a nivell basal tampoc presentaven cap diferència 

estadísticament significativa (p=0’786) (taula 8).  

Taula 8: Característiques basals en funció de la variable sexe al grup control 
 Control  Intervenció  

   Dona (n=8) Home (n=11) p Dona (n=10)	 Home (n=6)	 p	
EVA (0-10) 6 (2.7) 3.7 (2.4) 1.00 5.1 (1.8)	 6.1 (2.9)	 .786	
QR-M (0-24) 5.5 (2.9) 7.8 (5.8) .672 7 (5.1)	 10.3 (3.2)	 .122	
ODI (0-100) 17.8 (5.5) 24.9 (18.6) .157 25.4 (14.9)	 25.33 (18.8)	 .828	
Contracció TrA - PBU (mmHg) 1.3 (1.4) 3.7 (3) .158 1.7 (1.1)	 2.2 (2)	 .870	
Activitat elèctrica TrA - EMGs    	 	 	
     Força (mV) 0.039 (0.027) 0.047 (0.032) .339 0.044 (0.064)	 0.099 (0.087)	 .231	
     Resistència 10s (mV) 0.043 (0.036) 0.046 (0.028) .343 0.049 (0.086)	 0.088 (0.075)	 .057	
Grossor TrA - ecògraf    	 	 	
     ST en repòs (mm) 2.93 (0.72) 4.56 (2.01) .025* 3.48 (1.54)	 3.88 (1.39)	 .128	
     ST en contracció (mm) 4.86 (1.42) 7.7 (2.16) .076 5.56 (1.67)	 6.23 (1.12)	 .044*	
     Guany de ST (mm) 1.94 (1.25) 3.14 (1.00) .679 2.08 (1.29)	 2.34 (1.29)	 .212	
    
NOTA. Els valors es presenten com a mitjana (desviació estàndard) 
*Diferència estadísticament significativa 

 

Anàlisi pre-post intervenció entre homes al grup Control i al grup Intervenció 

Finalitzat el tractament es va trobar que el subgrup d’homes que pertanyia al 

grup Control va passar d’un EVA inicial de 3’7 cm a un EVA final de 3’4 cm, el que 

representa una variació de 0’3 cm (IC 95%: -0’7 a 1’3) però no mostra una diferència 

estadísticament significativa (p=0’959).  

Al subgrup d’homes que pertanyia al grup Intervenció es va passar d’un EVA 

inicial de 6’1 cm a un EVA final de 4 cm, el que representa una variació de 2’1 punts 

(IC 95%: 0’5 a 3’6) i en aquest cas sí que va resultar una diferència estadísticament 

significativa (p=0’027). Les diferències entre subgrups d’homes es pot trobar a la taula 

9. 
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Taula 9: Diferències al subgrup d’homes pre-post intervenció i valor p 

 Control (n=11) Intervenció (n=6) 

  
Pre-

intervenció 
Post-

intervenció p 
Pre-

intervenció 
Post-

intervenció p 

EVA (0-10) 3.7 (2.4) 3.4 (2.2) .959 6.1 (2.9) 4.0 (3.1) .027* 
QR-M (0-24) 7.8 (5.8) 8.7 (5.2) .811 10.3 (3.2) 5.0 (3.3) .026* 
ODI (0-100) 22.0 (13.3) 22.2 (19.5) .593 25.3 (18.8) 17.3 (17.8) .173 
Contracció TrA - PBU (mmHg) 3.7 (3.0) 2.6 (2.9) .103 2.2 (2.0) 4.7 (2.0) .046* 
Activitat elèctrica TrA - EMGs       
     Força (mV) 0.047 (0.032) 0.050 (0.036) .646 0.099 (0.087) 0.112 (0.090) .075 
     Resistència 10s (mV) 0.046 (0.028) 0.048 (0.037) .914 0.088 (0.075) 0.122 (0.105) .026* 
Grossor TrA - ecògraf       
     ST en repòs (mm) 4.56 (2.01) 4.15 (1.94) .026* 3.88 (1.39) 4.50 (2.18) .138 
     ST en contracció (mm) 7.70 (2.16) 6.97 (1.60) .051 6.23 (1.12) 7.95 (1.50) .028* 
     Guany de ST (mm) 3.14 (1.00) 2.82 (1.03) .284 2.34 (1.29) 3.45 (1.57) .028* 

    
   

NOTA. Els valors es presenten com a mitjana (desviació estàndard)   
*Diferència estadísticament significativa 

 
   

 

Relacionant les dades entre els homes del grup Control i els homes del grup 

Intervenció tenim que a nivell inicial els valors no mostraven diferències significatives a 

l’EVA, però que al finalitzar el tractament, els homes del grup Intervenció van millorar 

notablement més que els homes al grup Control. Tot i així aquesta diferència no és 

estadísticament significativa (p=0’615) (taula 10). 

Taula 10: Comparació de resultats en subgrups d’homes en funció del grup d’aleatorització i valor p 

 Pre-tractament Post-tractament 

  
Control 
(n=11) 

Intervenció 
(n=6) p Control (n=11) 

Intervenció 
(n=6) p 

EVA (0-10) 3.7 (2.4) 6.1 (2.9) .070 3.4 (2.2) 4 (3.1) .615 
QR-M (0-24) 7.8 (5.8) 10.3 (3.2) .174 8.7 (5.2) 5 (3.3) .130 
ODI (0-100) 22.0 (13.3) 25.3 (18.8) .801 22.2 (19.5) 17.3 (17.8) .481 
Contracció TrA - PBU (mmHg) 3.7 (3) 2.2 (2) .365 2.7 (2.9) 4.7 (2) .070 
Activitat elèctrica TrA - EMGs       
     Força (mV) 0.047 (0.032) 0.099 (0.087) .314 0.05 (0.036) 0.112 (0.090) .097 
     Resistència 10s (mV) 0.046 (0.028) 0.088 (0.075) .336 0.048 (0.037) 0.122 (0.105) .106 
Grossor TrA - ecògraf       
     ST en repòs (mm) 4.56 (2.01) 3.88 (1.39) .481 4.15 (1.94) 4.50 (2.18) .511 
     ST en contracció (mm) 7.70 (2.16) 6.23 (1.12) .119 6.97 (1.60) 7.95 (1.50) .174 
     Guany de ST (mm) 3.14 (1.00) 2.34 (1.29) .228 2.82 (1.03) 3.45 (1.57) .315 

    
   

NOTA. Els valors es presenten com a mitjana (desviació estàndard)   
*Diferència estadísticament significativa 
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Anàlisi pre-post intervenció entre dones al grup Control i al grup Intervenció 

Comparant aquests resultats amb els trobats al subgrup de dones s’observa que 

les dones que pertanyien al grup control van passar d’un EVA inicial de 6 cm a un EVA 

final de 6’1 cm, el que representa una variació negativa de -0’1 cm (IC 95%: -0’5 a 0’3) 

que no es estadísticament significativa (p=0’89).  

Al subgrup de dones que pertanyia al grup Intervenció es va passar d’un EVA 

inicial de 5’1 cm a un EVA final de 2’9 cm, el que representa una millora de 2’2 cm (IC 

95%: 0’6 a 3’7) i en aquest cas una diferència estadísticament significativa (p=0’013). 

Les diferències entre subgrups de dones es pot trobar a la taula 11. 

Taula 11: Diferències al subgrup de dones pre-post intervenció i valor p 

 Dona control (n=8) Dona intervenció (n=10) 

  
Pre-

tractament 
Post-

tractament p 
Pre-

tractament 
Post-

tractament p 

EVA (0-10) 6 (2.7) 6.1 (2.5) .888 5.1 (1.8) 2.9 (2.1) .013* 
QR-M (0-24) 5.5 (2.9) 5.8 (2.4) .705 7 (5.1) 4.2 (2.8) .040* 
ODI (0-100) 17.75 (5.5) 18.25 (3.28) .722 25.4 (14.9) 13.3 (11.4) .066 
Contracció TrA - PBU (mmHg) 1.3 (1.4) 1.4 (1.2) .665 1.7 (1.1) 4.3 (1.1) .005* 
Activitat elèctrica TrA - EMGs       
     Força (mV) 0.039 (0.027) 0.038 (0.033) .235 0.044 (0.064) 0.041 (0.039) .573 
     Resistència 10s (mV) 0.043 (0.036) 0.039 (0.031) .083 0.049 (0.086) 0.044 (0.04) .496 
Grossor TrA - ecògraf       
     ST en repòs (mm) 2.93 (0.72) 3.05 (0.67) .478 3.48 (1.54) 3.18 (0.97) .373 
     ST en contracció (mm) 4.86 (1.42) 4.89 (1.52) .944 5.56 (1.67) 5.77 (1.56) .959 
     Guany de ST (mm) 1.94 (1.25) 1.84 (1.43) .440 2.08 (1.29) 2.59 (1.14) .074 

    
   

NOTA. Els valors es presenten com a mitjana (desviació estàndard)   
*Diferència estadísticament significativa 

 
   

 

Relacionant les dades entre les dones que pertanyien al grup Control i les del 

grup Intervenció tenim que a nivell inicial no es mostraven diferències significatives a 

la intensitat de dolor mesurada amb l’EVA, però que al finalitzar el tractament, les 

dones que pertanyien al grup Intervenció van millorar significativament més que les 

dones del grup Control, amb una potència estadística de p=0’023 (taula 12). 
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Taula 12: Comparació de resultats en subgrups de dones en funció del grup d’aleatorització i valor p 

 Pre-tractament Post-tractament 

  Control (n=8) 
Intervenció 
(n=10) p Control (n=8) 

Intervenció 
(n=10) p 

EVA (0-10) 6.0 (2.7) 5.1 (1.8) .131 6.1 (2.5) 2.9 (2.1) .023* 
QR-M (0-24) 5.5 (2.9) 7.0 (5.1) .475 5.8 (2.4) 4.2 (2.8) .347 
ODI (0-100) 17.8 (5.5) 25.4 (14.9) .326 18.2 (3.28) 13.3 (11.4) .032* 
Contracció TrA - PBU (mmHg) 1.3 (1.4) 1.7 (1.1) .417 1.4 (1.2) 4.3 (1.1) .001* 
Activitat elèctrica TrA – EMGs       
     Força (mV) 0.039 (0.027) 0.044 (0.064) .503 0.038 (0.033) 0.041 (0.039) .821 
     Resistència 10s (mV) 0.043 (0.036) 0.049 (0.086) .582 0.039 (0.031) 0.044 (0.040) .855 
Grossor TrA – ecògraf       
     ST en repòs (mm) 2.93 (0.72) 3.48 (1.54) .688 3.05 (0.67) 3.18 (0.97) .623 
     ST en contracció (mm) 4.86 (1.42) 5.56 (1.67) .398 4.89 (1.52) 5.77 (1.56) .197 
     Guany de ST (mm) 1.94 (1.25) 2.08 (1.29) .563 1.84 (1.43) 2.59 (1.14) .045* 

    
   

NOTA. Els valors es presenten com a mitjana (desviació estàndard)   
*Diferència estadísticament significativa 

 
   

 

Anàlisi de la millora entre dones i homes al grup Intervenció 

Comparant les millories mostrades al subgrup de dones i subgrup d’homes que 

pertanyien al grup Intervenció, es troba que com la millora al cas de les dones era de 2’2 

cm i al cas dels homes de 2’1 cm, no s’observa cap diferència significativa per a la 

variable dolor. És a dir, els homes i les dones van respondre de manera semblant a la 

intervenció d’exercicis, en quant a variació del dolor (p=0’786) (taula 13). 

Taula 13: Mitjana de millora al grup intervenció en funció del subgrup de 
sexe i valor p 

  Dona (n=10) Home (n=6) p 

EVA (0-10) 2.2 (2.2) 2.1 (1.5) .786 

QR-M (0-24) 2.8 (3.8) 5.3 (2.9) .122 
ODI (0-100) 12.1 (18.1) 8 (15.3) .786 
Contracció TrA - PBU (mmHg) 2.6 (1.4) 2.4 (1.6) .870 
Activitat elèctrica TrA - EMGs    
     Força (mV) -0.004 (0.033) 0.013 (0.011) .231 
     Resistència 10s (mV) -0.005 (0.061) 0.033 (0.035) .057 
Grossor TrA - ecògraf    
     ST en repòs (mm) -0.3 (1.29) 0.62 (0.97) .128 
     ST en contracció (mm) 0.21 (1.42) 1.72 (1.06) .044* 
     Guany de ST (mm) 0.51 (0.80) 1.11 (0.94) .212 

    
NOTA. Els valors es presenten com a mitjana (desviació estàndard) 
*Diferència estadísticament significativa 
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4.2.2 Discapacitat 

Anàlisi inicial entre dones i homes 

Si es fa una comparativa del grau de discapacitat inicial entre homes i dones 

s’observa que els homes puntuen més alt en QR-M (8’7 punts) i ODI (23’2 punts) 

respecte a les dones (6’3 i 22 punts respectivament), no obstant aquests resultats no 

representen una diferència significativa a nivell estadístic (p=0’208 pel QR-M i 

p=0’829 per l’ODI) (taula 7).  

 

Anàlisi entre dones i homes segons grup d’assignació 

Analitzant les variacions al QR-M que hi havia entre les dones i els homes que 

pertanyien al grup Control, a nivell basal no presentaven cap diferència significativa 

(p=0’672). Observant els valors inicials a l’ODI tampoc es mostren diferències 

significatives (p=0’157).  

Analitzant ara les variacions al QR-M que hi havia entre les dones i els homes 

que pertanyien al grup Intervenció, a nivell basal tampoc presentaven cap diferència 

significativa (p=0’122) i observant els valors inicials a l’ODI tampoc es mostren 

diferències significatives (p=0’828) (taula 8). 

 

Anàlisi pre-post intervenció entre homes al grup Control i al grup Intervenció 

Finalitzat el tractament es va trobar que el subgrup d’homes que pertanyia al 

grup Control va passar d’un QR-M inicial de 7’8 punts a un QR-M final de 8’7 punts, el 

que representa una variació negativa de -0’9 punts (IC 95%: -3’9 a 2’1) que no és 

estadísticament significatiu (p=0’811). Un resultat similar va succeir als valors d’ODI, 

on la puntuació inicial era de 22 punts i al finalitzar era de 22’2 punts. Existeix una 

variació negativa de -0’2 punts (IC 95%: -8’5 a 8’1) que no arriba a ser estadísticament 

significativa (p=0’593). 

 Pel que fa al subgrup d’homes que pertanyia al grup Intervenció es va passar 

d’un QR-M inicial de 10’3 punts a un QR-M final de 5 punts, el que sí que representa 

una diferència significativa (p=0’026). I pel que fa a l’ODI, es va obtenir un resultat 

inicial de 25’3 punts i un resultat final de 17’3 punts, el que no representa, en aquest 

cas, una diferència significativa, amb una potència estadística p=0’173 (taula 9). 
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Relacionant les dades entre els homes del grup Control i els homes del grup 

Intervenció tenim que a nivell inicial els valors no mostraven diferències significatives 

al QR-M (p=0’174) ni a l’ODI (p=0’801), al finalitzar el tractament els homes del grup 

Intervenció van millorar notablement més que els homes al grup Control, amb un nivell 

que no és estadísticament significatiu de p=0’130 al QR-M i de p=0’481 per l’ODI 

(taula 10). 

 

Anàlisi pre-post intervenció entre dones al grup Control i al grup Intervenció 

Comparant aquests resultats amb els trobats al subgrup de dones s’observa que 

les dones que pertanyien al grup control van passar d’un QR-M inicial de 5’5 punts a un 

QR-M final de 5’8 punts, el que representa una variació negativa de -0’3 punts (IC 

95%: -1’3 a 0’8) però un empitjorament que no és estadísticament significatiu (p=0’71). 

El resultat a ODI va ser molt semblant, on amb una valoració inicial de 17’8 punts, va 

quedar en una valoració final de 18’3 punts. La variació negativa de -0’5 punts (IC 

95%: -3’8 a 2’8) tampoc va resultar una diferència estadísticament significativa 

(p=0’72). 

Si s’analitza al subgrup de dones que pertanyia al grup Intervenció es va passar 

d’un QR-M inicial de 7 punts a un QR-M final de 4’2 punts, el que representa una 

variació de 2’8 punts (IC 95%: 0’1 a 5’5) i una diferència estadísticament significativa 

(p=0’04). A l’ODI la valoració inicial era de 25’4 punts i la final de 13’3 punts, i 

malgrat que la variació es de 12’1 punts (IC 95%: -0’8 a 25’1), en aquest cas, no arriba 

a ser una diferència estadísticament significativa (p=0’066) (taula 11).  

Relacionant les dades entre les dones que pertanyien al grup Control i les del 

grup Intervenció tenim que a nivell inicial no es mostraven diferències significatives ni 

al QR-M (p=0’475) ni a l’ODI (p=0’326), però que al finalitzar el tractament, les dones 

del grup Intervenció van millorar notablement més que les dones de grup Control, amb 

una diferència estadísticament no significativa pel QR-M (p=0’347) però sí que era 

significativa per l’ODI (p=0’032) (taula 12). 

 

 

 



RESULTATS 

 110 

Anàlisi de la millora entre dones i homes al grup Intervenció 

Comparant les millories mostrades al subgrup de dones i subgrup d’homes que 

pertanyien al grup Intervenció, es troba que com la millora pel QR-M, per les dones, va 

ser de 2’8 punts i pels homes de 5’3 punts, existeix una variació de millora considerable 

entre els subgrups però, en aquest cas, no és una diferència estadísticament significativa 

(p=0’122). En quant a l’ODI, els resultats es van invertir: mentre que la millora pel 

subgrup de dones era de 12’1 punts, en el dels homes era de 8 punts. La variació és més 

favorable per al conjunt de dones però, en aquest cas, la diferència tampoc és 

estadísticament significativa (p=0’786).  

Per tant, s’observa que al grup Intervenció els homes van tenir millor resposta en 

discapacitat pels valors de QR-M, i les dones van obtenir millors resultats en l’ODI. No 

obstant això, cap dels dos resultats representen una diferència estadísticament 

significativa (taula 13). 

 

4.2.3 Capacitat d’activació del TrA 

4.2.3.1 Mesura amb la PBU 

Anàlisi inicial entre dones i homes 

Si s’analitzen els resultats per la capacitat d’activació muscular mesurada amb la 

PBU, s’observa que les puntuacions inicials són notablement més elevades pels homes 

(3’2 mmHg) que per les dones (1’5 mmHg) ja que eren capaços de desenvolupar més 

del doble de pressió. Malgrat aquesta diferència inicial, no arribava a ser 

estadísticament significativa (p=0’055) (taula 7). 

 

Anàlisi entre dones i homes segons grup d’assignació 

Analitzant les variacions en els resultats de PBU que hi havia entre les dones i 

els homes que pertanyien al grup Control, a nivell basal, no presentaven cap diferència 

estadísticament significativa (p=0’158). I analitzant les variacions a la pressió que hi 

havia entre les dones i els homes que pertanyien al grup Intervenció, a nivell basal, 

tampoc presentaven cap diferència significativa (p=0’870) (taula 8). 
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Anàlisi pre-post intervenció entre homes al grup Control i al grup Intervenció 

Finalitzat el tractament es va trobar que el subgrup d’homes que pertanyia al 

grup Control va passar d’una pressió inicial de 3’7 mmHg a una pressió final de 2’6 

mmHg, el que representa una variació negativa de -1’1 mmHg (IC 95%: -2’6 a 0’4) 

disminució no significativa a nivell estadístic (p=0’103). Per altra banda, al subgrup 

d’homes que pertanyia al grup Intervenció es va passar d’una pressió inicial de 2’2 

mmHg a una pressió final de 4’7 mmHg, representant, en aquest cas, una millora de la 

capacitat d’activació que resulta estadísticament significativa (p=0’046) (taula 9).  

Relacionant les dades entre els homes del grup Control i els homes del grup 

Intervenció tenim que a nivell inicial els valors no mostraven diferències significatives 

als valors de PBU (p=0’365), però que al finalitzar el tractament, els homes del grup 

Intervenció van millorar notablement més que els homes al grup Control. Tot i així, la 

potència estadística no arriba a ser significativa (p=0’07) (taula 10). 

 

Anàlisi pre-post intervenció entre dones al grup Control i al grup Intervenció 

Comparant aquests resultats amb els trobats al subgrup de dones s’observa que 

les dones que pertanyien al grup Control van passar d’una pressió inicial de 1’3 mmHg 

a una pressió final de 1’4 mmHg, el que representa una variació només de 0’1 mmHg 

(IC 95%: -0’4 a 0’5) i, per tant, cap diferència estadísticament significativa (p=0’67).  

Però al subgrup de dones que pertanyia al grup Intervenció es va passar d’una 

pressió inicial de 1’7 mmHg a una pressió final de 4’3 mmHg, el que representa una 

variació notable de 2’6 mmHg (IC 95%: 1’6 a 3’6) i, per tant, una diferència 

estadísticament significativa (p=0’005) (taula 11).  

Relacionant les dades entre les dones que pertanyien al grup Control i les del 

grup Intervenció tenim que a nivell inicial no es mostraven diferències significatives al 

valors de PBU (p=0’417), però que al finalitzar el tractament, les dones del grup 

Intervenció van millorar notablement més que les dones del grup Control, amb un nivell 

de significativitat de p=0’001 (taula 12). 
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Anàlisi de la millora entre dones i homes al grup Intervenció 

Comparant les millories mostrades al subgrup de dones i subgrup d’homes que 

pertanyien al grup Intervenció, es troba que per a la variable capacitat d’activació del 

TrA mesurat amb la PBU, tant la millora al subgrup de dones com al subgrup d’homes 

va ser significativa, i no existeix una diferència entre els subgrups de sexe que sigui 

estadísticament significativa (p=0’870). Per tant, aquests resultats mostren que el treball 

d’entrenament del TrA funciona igualment bé per a homes que per a dones, i encara que 

els homes partien d’una capacitat basal superior, finalment les dones van desenvolupar 

una mica més de capacitat motora, aconseguint tots dos grups uns resultats finals de 

capacitat superiors a 4 mmHg i, per tant, considerats dintre de la normalitat (taula 13). 

4.2.3.2 Mesura amb l’EMGs 

Anàlisi inicial entre dones i homes 

Si s’analitza la capacitat del TrA mitjançant la seva activitat elèctrica mesurada 

amb l’EMGs, ens trobem que al subgrup d’homes l’activació és lleugerament superior 

(0’065 mV de força i 0’061 mV de resistència) que al conjunt de dones (0’042 mV de 

força i 0’046 mV de resistència). Això corrobora que els homes desenvolupen més 

activitat muscular a nivell basal que les dones, com ja s’ha vist amb la PBU, però 

aquestes diferències inicials no són estadísticament significatives (p=0’85 per la mesura 

de força i p=0’94 per la mesura resistència) (taula 7). 

 

Anàlisi entre dones i homes segons grup d’assignació 

Analitzant les variacions a la mesura de força que existia entre les dones i els 

homes que pertanyien al grup Control, a nivell basal no presentaven cap diferència 

significativa (p=0’339), i observant els valors inicials a la mesura de resistència tampoc 

es van mostrar diferències significatives (p=0’343).  

Analitzant les variacions a la mesura de força que existia entre les dones i els 

homes que pertanyien al grup Intervenció, a nivell basal tampoc presentaven cap 

diferència significativa (p=0’231), i observant els valors inicials a la mesura de 

resistència tampoc es mostren diferències significatives (p=0’057) (taula 8). 

 



RESULTATS 

 113 

Anàlisi pre-post intervenció entre homes al grup Control i al grup Intervenció 

Finalitzat el tractament es va trobar que el subgrup d’homes que pertanyia al 

grup Control va passar d’una activitat elèctrica inicial de 0’047 mV de força i 0’046 mV 

de resistència a una activitat elèctrica final de 0’050 mV de força i 0’048 mV de 

resistència, el que representa una variació de 0’003 mV i 0’002 mV respectivament, per 

tant no significativa a nivell estadístic (p=0’65 en força i p=0’91 en resistència). 

Analitzant el subgrup d’homes que pertanyia al grup Intervenció es va passar 

d’una activitat elèctrica inicial de 0’099 mV per la prova de força a una final de 0’112 

mV, el que representa una millora de 0’013 mV (IC 95%: 0’001 a 0’024) que no és 

estadísticament significativa (p=0’075). Pel que fa a la prova de resistència, es va passar 

d’una activitat elèctrica inicial de 0’088 mV a una final 0’122 mV, mostrant així una 

millora considerable de 0’033 mV (IC 95%: -0’003 a 0’070) que va resultar 

estadísticament significativa (p=0’026) (taula 9). 

Relacionant les dades entre els homes del grup Control i els homes del grup 

Intervenció tenim que a nivell inicial els valors no mostraven diferències significatives 

ni a la mesura de força (p=0’314) ni a la de resistència (p=0’336), però al finalitzar el 

tractament, els homes del grup Intervenció van millorar notablement més que els homes 

al grup Control. No obstant això, aquesta millora no representa una diferència 

estadísticament significativa (p=0’97 per la mesura de força i p=0’106 per la mesura de 

resistència) (taula 10). 

 

Anàlisi pre-post intervenció entre dones al grup Control i al grup Intervenció 

Comparant aquest resultats amb els trobats al subgrup de dones s’observa que 

les dones que pertanyien al grup Control van passar d’una activitat elèctrica inicial de 

0’038 mV de força i 0’043 mV de resistència a una activitat elèctrica final de 0’038 mV 

de força i 0’039 mV de resistència, el que representa pràcticament el mateix resultat per 

la mesura de força i un lleuger empitjorament per la mesura de resistència, de -0’001 

mV (IC 95%: -0’001 a 0’001). Les diferències no són en cap cas significatives (p=0’235 

per força i p=0’083 per resistència).  

Analitzant al subgrup de dones que pertanyia al grup Intervenció es va passar 

d’una activitat elèctrica inicial de 0’045 mV per la prova de força a una final de 0’041 

mV, el que mostra una variació negativa de -0’004 mV (IC 95%: -0’027 a 0’019) que 
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no és estadísticament significativa (p=0’573). Pel que fa a la prova de resistència, es va 

passar d’una activitat elèctrica inicial de 0’049 mV a una final de 0’044 mV, per tant 

també va haver-hi un lleuger empitjorament de -0’005 mV (IC 95%: -0’049 a 0’039). 

La diferència tampoc va resultar estadísticament significativa (p=0’496) (taula 11).  

Relacionant les dades entre les dones que pertanyien al grup Control i les del 

grup Intervenció tenim que a nivell inicial no es mostraven diferències significatives ni 

a la mesura de força (p=0’503) ni a la de resistència (p=0’582). Al finalitzar el 

tractament, les dones del grup Intervenció van millorar lleugerament més que les dones 

de grup Control, però amb una diferència no significativa de p=0’821 per la mesura de 

força i de p=0’855 per la mesura de resistència (taula 12). 

 

Anàlisi de la millora entre dones i homes al grup Intervenció 

Comparant les millories mostrades al subgrup de dones i subgrup d’homes que 

pertanyien al grup Intervenció, es troba que les variacions a les proves de força i 

resistència amb l’EMGs van resultar negatives, mentre que al cas dels homes va suposar 

una millora per les dues mesures, i significativa per la prova de resistència. Tot i així, no 

es troba una diferència estadísticament significativa per aquest resultat entre subgrups 

de sexe (p=0’23 per la mesura de força i p=0’057 per la mesura de resistència).  

Per tant, aquests resultats mostren que el treball d’entrenament del TrA no 

provoca diferències significatives entre homes i dones pel que fa als valors d’activitat 

elèctrica, mesurat amb l’EMGs mitjançant una prova de contracció màxima del TrA i 

una prova de contracció mantinguda durant 10 segons (taula 13). 

4.2.3.3 Mesura amb l’ecògraf 

Anàlisi inicial entre dones i homes 

Si s’analitza la capacitat muscular del TrA, fent una comparativa per subgrups 

de sexe, s’observa que els homes puntuen més alt en quant a la ST del TrA a les 

valoracions inicials, tant en repòs (4’32 mm) com en contracció (7’18 mm), si es 

compara amb el resultat al subgrup de dones (3’23 mm en repòs i 5’25 mm en 

contracció). Aquestes diferències resulten significatives (p=0’025 per la mesura en 

repòs i p=0’002 per la mesura en contracció) (taula 7). 
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Anàlisi entre dones i homes segons grup d’assignació 

Analitzant les variacions a la ST en repòs que hi havia entre les dones i els 

homes que pertanyien al grup Control, a nivell basal presentaven una diferència 

significativa, trobant-se els homes amb més grossor muscular de base (p=0’025). 

Observant els valors inicials de la ST en contracció s’observa que els homes tenien una 

ST més gran, però això no suposava una diferència significativa a nivell basal entre 

homes i dones (p=0’076). Pel que fa al guany de ST al grup Control, també resultava 

major pel conjunt d’homes que el de dones a nivell basal, però sense ser estadísticament 

significatiu (p=0’679).  

Analitzant ara la ST en repòs que hi havia entre les dones i els homes que 

pertanyien al grup Intervenció, a nivell basal es va veure que eren semblants i no 

presentaven cap diferència significativa (p=0’128), però observant els valors inicials de 

la ST del TrA en contracció sí que es va mostrar que pel conjunt d’homes el grossor era 

major, essent una diferència estadísticament significativa a les dades basals, amb una 

potència de p=0’044. Pel que fa al guany de ST al grup Intervenció, es va trobar 

lleugerament superior al subgrup d’homes respecte a les dones, però sense mostrar 

diferències significatives (p=0’212) (taula 8). 

 

Anàlisi pre-post intervenció entre homes al grup Control i al grup Intervenció 

Finalitzat el tractament es va trobar que el conjunt d’homes que pertanyia al 

grup Control va passar d’una ST de TrA en repòs inicial de 4’56 mm a un resultat final 

de 4’15 mm, el que representa una lleugera disminució o empitjorament que sí que és 

significatiu a nivell estadístic (p=0’026). A la ST en contracció es mostra que es va 

passar de 7’70 mm inicials a 6’97 mm finals, representant també una disminució o 

empitjorament però no significativament estadístic (p=0’051). El mateix va succeir per 

la mesura de guany de ST, on inicialment era de 3’14 mm i la final de 2’82 mm sense 

resultar en un empitjorament estadísticament significatiu (p=0’284).  

Per altra banda, al subgrup d’homes que pertanyia al grup Intervenció va passar 

d’una ST de TrA en repòs inicial de 3’88 mm a un resultat final de 4’50 mm, el que 

representa una millora considerable de 0’62 mm (IC 95%: -0’40 a 1’63) però que no és 

estadísticament significativa (p=0’138). A la ST en contracció es mostra que es va 
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passar de 6’23 mm inicials a 7’95 mm finals, representant una millora de 1’72 mm (IC 

95%: 0’61 a 2’83), que en aquest cas és estadísticament significativa (p=0’028). El 

mateix va succeir per la mesura de guany de ST, on inicialment era de 2’34 mm i la 

final de 3’45 mm resultant en una millora de 1’11 mm (IC 95%: 0’13 a 2’09), també 

estadísticament significativa (p=0’028) (taula 9). 

Relacionant les dades entre els homes del grup Control i els homes del grup 

Intervenció tenim que a nivell inicial els valors no mostraven diferències significatives a 

cap de les variables del grossor del TrA (p=0’481 per a la ST en repòs, p=0’119 per a la 

ST en contracció i p=0’228 per al guany de ST), però al finalitzar el tractament, els 

homes del grup Intervenció van millorar notablement més que els homes del grup 

Control en quant a ST del TrA en contracció (p=0’174), també en quant al guany de ST 

(p=0’315) i lleument pel que fa a la ST en repòs (p=0’511). Tots els resultats van sortir 

millor per als homes al grup Intervenció, tot i que cap d’aquests va resultar 

estadísticament significatiu si els comparem amb el grup Control (taula 10). 

 

Anàlisi pre-post intervenció entre dones al grup Control i al grup Intervenció 

Comparant aquest resultats amb els trobats al subgrup de dones s’observa que 

les dones que pertanyien al grup control van passar d’una ST de TrA en repòs inicial de 

2’93 mm a un resultat final de 3’05 mm, el que representa una lleugera millora de 0’12 

mm (IC 95%: -0’18 a 0’43) que no resulta estadísticament significativa (p=0’478). A la 

ST en contracció es mostra que es va passar de 4’86 mm inicials a 4’89 mm finals, 

pràcticament el mateix resultat i per tant una diferència no significativa (p=0’944). Per 

la mesura de guany de ST es mostra que inicialment era de 1’94 mm i la mesura final de 

1’84 mm, amb una variació negativa de -0’10 mm (IC 95%: -0’44 a 0’25) però sense 

resultar en un empitjorament estadísticament significatiu (p=0’440).  

Per altra banda, al subgrup de dones que pertanyia al grup Intervenció es va 

passar d’una ST de TrA en repòs inicial de 3’48 mm a un resultat final de 3’18 mm, el 

que representa una variació negativa de -0’3 mm (IC 95%: -1’23 a 0’63), però no 

significativa a nivell estadístic (p=0’373). A la ST en contracció es mostra que es va 

passar de 5’56 mm inicials a 5’77 mm finals, representant en aquest cas una millora de  

0’21 mm (IC 95%: -0’80 a 1’23) que no resulta estadísticament significativa (p=0’959). 

El mateix va succeir per la mesura de guany de ST, on inicialment era de 2’08 mm i la 
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final de 2’59 mm, resultant en una millora de 0’51 mm (IC 95%: -0‘06 a 1’09) que no 

és estadísticament significativa (p=0’074) (taula 11).  

Relacionant les dades entre les dones que pertanyien al grup Control i les del 

grup Intervenció tenim que a nivell inicial no es mostraven diferències significatives a 

cap de les variables del grossor del TrA (p=0’688 per a la ST en repòs, p=0’398 per a la 

ST en contracció i p=0’563 per al guany de ST) però, al finalitzar el tractament, les 

dones del grup Intervenció van millorar notablement més que les dones de grup Control 

en quant a la ST en contracció i guany de ST, però l’única diferència que va resultar 

estadísticament significativa va ser per al guany de ST, amb una potència de p=0’045. 

Per a la ST en repòs es va obtenir una potència de p=0’623 i per a la ST en contracció 

de p=0’197 (taula 12). 

 

Anàlisi de la millora entre dones i homes al grup Intervenció 

Comparant les millories mostrades al subgrup de dones i subgrup d’homes que 

pertanyien al grup Intervenció, es troba que la millora al cas de les dones és negativa per 

la ST en repòs i al cas dels homes augmenta però sense ser aquesta una diferència 

estadísticament significativa entre subgrups de sexe (p=0’128). En quant a la ST en 

contracció, les dones van mostrar una lleugera millora però pels homes la millora va ser 

més gran, mostrant una diferència estadísticament significativa a favor dels homes 

(p=0’044). Tot i així, aquest resultat no es pot tenir en consideració donat que a l’inici, 

la ST ja era significativament més gran al subgrup d’homes. 

Per últim, al guany de ST s’observa una mitjana de millora no significativa per 

al conjunt de dones del grup Intervenció i una millora significativa per al subgrup 

d’homes. Fent la comparativa entre subgrups de sexe s’observa que aquestes diferències 

no són estadísticament significatives (p=0’212). Per tant, només s’observa una 

diferència significativa entre subgrups de sexe al grup Intervenció, per a la mesura de la 

ST del TrA en contracció a favor dels homes (taula 13). 

 



RESULTATS 

 118 

5 Perjudicis derivats de la intervenció 

La intervenció es va poder efectuar sense complicacions per al conjunt dels 

pacients i fisioterapeutes implicades, i en el temps previst per cada pacient.  

L´únic efecte que va ser reportat per les fisioterapeutes que realitzaven el 

tractament va ser la presència de fatiga muscular per part de dos dels pacients, per tant 

en una de les sessions no van arribar als 6 segons de contracció i es va treballar amb 

menys segons. En un subjecte es va observar tremolor abdominal per la debilitat que 

presentava durant la realització de l’exercici en bipedestació, i en un parell de casos es 

va trobar neguit o alteració emocional deguts a problemes personals aliens a l’estudi. 

Dues persones van referir presència de cruiximents durant la segona setmana i un altre 

subjecte a la tercera setmana, però no es va trobar en cap moment l’aparició de danys o 

perjudicis ni cap efecte inesperat, en cap dels subjectes que participaven. 

Tots els participants van arribar a fer un mínim de 3 sèries per exercici excepte 

un cas aïllat d’un pacient en una sessió en concret que va realitzar 2 sèries. Tots van 

poder assolir de 7-9 repeticions per sèrie. En quant als segons de contracció, tots els 

pacients arribaven als 6 segons excepte un cas aïllat que en la primera sessió només 

arribava a 4-5 segons i un altre que va mostrar més fatiga a la tercera sessió. 

Es va observar una evolució positiva en la pressió que els pacients eren capaços 

de realitzar amb la PBU, i es va obtenir una mitjana de 4 mmHg pels exercicis en 

decúbit supí, sedestació i bipedestació, així com una mitjana de 6 mmHg per l’exercici 

en decúbit pro. 
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6 Potència estadística derivada dels resultats obtinguts 

Una vegada coneguts el resultats de la intervenció es va calcular la potència 

estadística real assolida en l’estudi. Les variables es podrien dividir en tres grups en 

funció del seu resultat: 

Un primer grup format per aquelles variables que van obtenir una potència 

estadística elevada. Per la variable dolor mesurada amb l’EVA, la potència calculada 

per la diferència entre grups va ésser del 90%, per la variable discapacitat mesurada 

amb el QR-M la potència va resultar del 89% i per la capacitat d’activació del TrA 

mesurada amb la PBU una potència del 99%. 

Un segon grup format per aquelles variables que van obtenir una potència 

estadística moderada. Pel guany de ST del TrA mesurat amb l’ecògraf, la potència 

calculada per la diferència entre grups va ésser del 67%. 

Un tercer grup format per aquelles variables que van obtenir una potència 

estadística baixa. Per la variable discapacitat mesurada amb el QDO, la potència 

calculada per la diferència entre grups va ésser del 19%, per l’activitat elèctrica en la 

mesura de força amb l’EMGs la potència va resultar del 4%, per l’activitat elèctrica en 

la mesura de resistència amb l’EMGs una potència del 10%, per la ST en repòs del TrA 

mesurat amb l’ecògraf una potència del 3% i per la ST en contracció del TrA mesurat 

amb l’ecògraf la potència va resultar del 13%. 

Tots el càlculs de la potència estadística calculats amb el software informàtic 

GRANMO v 7.12. es poden trobar a la taula 14. 
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Taula 14: Potència estadística per les diferents variables, calculades per la diferència entre grups 

 

Potència estadística per la variable dolor mesurada 

amb EVA, calculada per la diferència entre grups 

Potència estadística per la variable discapacitat 

mesurada amb QR-M, calculada per la diferència 

entre grups 

  

Potència estadística per la variable discapacitat 

mesurada amb QDO, calculada per la diferència 

entre grups 

Potència estadística per la variable capacitat 

d’activació del TrA mesurada amb PBU, 

calculada per la diferència entre grups 
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Potència estadística per l’activitat elèctrica en la 

mesura de Força amb EMG, calculada per la 

diferència entre grups 

Potència estadística per l’activitat elèctrica en la 

mesura de Resistència amb EMG, calculada per 

la diferència entre grups 

  

Potència estadística per la ST en repòs del TrA 

mesurat amb Ecògraf, calculada per la diferència 

entre grups 

Potència estadística per la ST en contracció del 

TrA mesurat amb Ecògraf, calculada per la 

diferència entre grups 

  

Potència estadística pel guany de ST del TrA 

mesurat amb Ecògraf, calculada per la diferència 

entre grups 
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1 Limitacions de l’estudi 

En un estudi d'efectivitat s’analitzen els beneficis del tractament en condicions 

reals de pràctica clínica. L'avantatge d’un assaig clínic com aquest és el control, des del 

primer moment, de l'exposició. No obstant això, hi ha múltiples factors que poden 

influenciar els resultats finals de l’estudi. 

La primera de les limitacions d’aquest estudi ha estat la mida de la mostra de 

l’estudi pilot, ja que es va intentar contactar amb 271 pacients potencials, i d’aquests, 38 

subjectes van decidir finalment participar-hi i, d’aquests, 3 van abandonar. És 

segurament la major amenaça en quant a la precisió dels resultats de l’estudi i a la 

validesa interna, tot i tenir en compte que es tracta del pilotatge d’una intervenció. 

Aquest és un problema freqüent que podem trobar en aquest tipus d’estudis, 

serveixi d’exemple una de les darreres revisions sistemàtiques amb metaanàlisi 

publicades al 2014 on s’analitzaven 18 estudis dels quals 6 tenien una mostra per sota 

de 42 subjectes, 6 més per sota de 71 i només 6 superaven els 100 essent la n màxima 

de 240 participants (231). 

Realitzar un estudi d’intervenció que exigeix assistència setmanal sempre resulta 

complicat per la falta de disponibilitat dels participants o pels imprevistos que ocorren a 

nivell laboral, personal, o de salut. Per sort en aquest estudi la gran disponibilitat horària 

que s’oferia amb les dues fisioterapeutes d’intervenció va permetre que quan un pacient 

no pogués assistir a una sessió, se li donés un nou horari en aquella mateixa setmana. 

Això va permetre minimitzar la taxa d’abandonament que finalment va ser de 3 

pacients, el que la situa en un 7’9%, per sota del 15% que vam estimar inicialment. 

Donat que el número de subjectes que es va calcular per l’estudi complet és de 

108, ja feia preveure les dificultats de captació de nous subjectes durant una segona 

fase. En aquest sentit es va acordar amb la Direcció Gerència de l'Atenció Primària la 

inclusió de més centres per al reclutament en l’estudi. Ens van explicar que és difícil 

reclutar pacients quan, a més a més, aquests han d’anar a un centre diferent al seu 

habitual, en aquest cas a la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia. 

Per evitar altres defectes de validesa interna, pel que fa a errors sistemàtics i 

errors aleatoris, els fisioterapeutes participants en l'estudi van rebre instruccions escrites 
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i entrenament específic en tots els procediments de l'estudi. A més, es van sotmetre a 

una prova pràctica per demostrar els seus coneixements i capacitació.  

En el cas de la intervenció es va optar per tenir dos fisioterapeutes i, com ja s’ha 

comentat, el motiu principal va ser proporcionar als participants un horari ampli a fi 

d’evitar les pèrdues en la mesura del possible. Però alhora, es van utilitzar els 

mecanismes necessaris per assegurar que ambdues seguien els mateixos paràmetres de 

raonament i aplicaven els mateixos criteris d’intervenció i progressió. 

En el cas de la fisioterapeuta avaluadora, aquesta tenia una importància afegida 

per intentar disminuir l’aparició d’un possible biaix d’informació per registres 

incorrectes. En aquesta línia també era important evitar criteris diagnòstics incorrectes 

per part de la fisioterapeuta encarregada de la selecció i aleatorització i dels metges 

d’AP, als que se’ls hi va facilitar tota la informació necessària.  

La fisioterapeuta que va avaluar a tots els pacients va ser la mateixa, de manera 

que s'evités un possible biaix de valoració interobservador. Aquesta fisioterapeuta no 

coneixia l'assignació dels pacients als grups, limitant en part un possible biaix de 

resultat. 

Era important també evitar l’aparició d’un biaix d’informació a causa 

d’instruments de mesura defectuosos. Tot i que es va tenir molta cura amb el calibratge 

previ i ús dels aparells de mesurament, així com amb la formació de la persona que 

valorava, sempre pot haver-hi alguna mínima errada que no doni un resultat precís.  

Al present estudi els resultats mostraven que, amb la valoració ecogràfica, 

alguns pacients donaven valors més baixos per la ST en repòs respecte a la mesura 

inicial i això, a nivell fisiològic, és pràcticament impossible, pel que clarament mostra 

una imprecisió de l’aparell de mesura. És possible que modificant lleugerament la 

col·locació o els graus d’inclinació del transductor de l’ecògraf ja s’observi una imatge 

una mica diferent de la musculatura i la mesura del grossor es modifiqui. En aquest 

estudi es va tractar d’evitar en qualsevol moment aquest tipus de biaixos mitjançant una 

mesura acurada del punt descrit per altres autors com a punt ideal d’entrada. Tot i així, 

sempre s’ha d’ajustar a cada pacient modificant uns mil·límetres la posició fins que es 

localitza correctament el múscul diana, perquè a vegades no es veu exactament en el 

punt descrit. Només aquest petit ajust realitzat en diferents moments ja pot comportar 
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una petita desviació o variació intraobservador. Es va fer servir l’ecògraf perquè havia 

demostrat la seva fiabilitat, però tot i així, mai s’arriba al 100%.  

No es va observar en altres aparells de valoració una errada que pugui afectar als 

resultats de l’estudi. 

En quant a la validesa externa i a fi d’evitar un biaix a causa de pèrdues en el 

seguiment, aquestes es van controlar augmentant la grandària de la mostra en funció de 

les pèrdues esperades, que com ja s’ha dit era d’un 15%, i les pèrdues selectives, per 

grups, mitjançant l'anàlisi per intenció de tractar. 

Una altra limitació a destacar és la obtenció de resultats només a curt termini, al 

no tenir resultats a mig i llarg termini no podem analitzar si el nivell de significació 

obtingut a curt termini persisteix en el temps. 

En aquesta línia de limitació en quant a la validesa externa hem de comptar 

també amb l'efecte Hawthorne, on els subjectes que es troben sota observació tendeixen 

a respondre d’una manera diferent i a reaccionar a l’ambient. Per altra banda, tenim la 

possibilitat de l’efecte placebo que podrien experimentar alguns pacients al grup 

Intervenció, modificant el resultat final, i que resulta difícil objectivar. En quant al 

cegament és evident que tant els pacients com els fisioterapeutes de la intervenció 

coneixen el tractament que s'estava administrant, ja que resultava impossible cegar la 

intervenció en aquest punt, però això és un fet difícil d’evitar a qualsevol estudi de 

fisioteràpia.  

 

2 Generalització i aplicabilitat 

En el cas d'acceptar les hipòtesis, l'aplicabilitat dels resultats implicaria al total 

de la població diana, és a dir, la població afecta de lumbàlgia inespecífica crònica (3 o 

més mesos d'evolució) que al nostre entorn pot arribar a representar un 7’7% del total 

de pacients afectes de lumbàlgia, amb una prevalença puntual entre el 12 i el 30%. 

Aquesta població es beneficiaria d'una millora en la seva qualitat de vida, a més d'una 

reducció en el consum de fàrmacs així com en la freqüència i/o durada de les seves 

baixes laborals. A part del benefici individual es podrien obtenir millores a nivell social, 

laboral i econòmic, aquestes darreres de vital importància en el moment actual. 
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Els resultats positius obtinguts podrien promoure i promocionar d'alguna forma a 

la fisioteràpia, i mostrar la importància i consideració que s'ha de donar a l'enfocament 

multidisciplinari de la patologia, podent així derivar directament als pacients 

diagnosticats en AP amb lumbàlgia inespecífica crònica. 

Aquests resultats s’emmarquen dintre de la línia 6 d’atenció integrada i 

cronicitat del Pla de salut 2016-2020 de la Generalitat de Catalunya per millorar la salut 

i la qualitat de vida de la població. Aquest Pla marca com una de les seves àrees 

prioritàries de salut les malalties de l’aparell locomotor per ser causa de discapacitat, de 

dependència i de dolor. 

Durant tot l’estudi es va tenir cura en minimitzar tots aquells aspectes que 

poguessin amenaçar la validesa externa, per garantir la generalització dels resultats a la 

població, i interna per excloure al màxim les explicacions alternatives dels resultats.  

Tot i així, tal i com ja s’ha assenyalat, hi va haver dos limitacions destacables, la 

primera la mida de la mostra que va ser de 35 pacients i la segona la manca de resultats 

a mig i llarg termini.  

En quant a la mida de la mostra i una vegada calculada la potència estadística 

real per la diferència entre grups, es va veure que respecte a la variable dolor mesurada 

amb l’EVA, la potència va ésser del 90%, per la variable discapacitat mesurada amb el 

QR-M la potència va resultar del 89% i per la capacitat d’activació del TrA mesurada 

amb la PBU una potència del 99%. Donat que aquestes són 3 variables importants 

valorades per l’estudi tenim elements suficients per dir que la validesa interna es veu 

poc compromesa per la mida mostral de l’estudi. 

Respecte a la generalització i aplicabilitat dels resultats només es podria fer una 

recomanació a curt termini amb les dades obtingudes, donada la manca de valoracions a 

mig i llarg termini.  

 

3 Interpretació dels resultats 

Al present estudi es va realitzar una intervenció afegint al tractament 

convencional exercicis d’estabilització lumbar que pre-activen el transvers abdominal, i 

es va comparar amb un grup que realitzava només tractament convencional, durant 4 

setmanes. Es va fer una valoració a l’inici i al final del tractament per comprovar les 
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diferències mostrades pels subjectes a cadascun dels grups. Els resultats van demostrar 

que és possible realitzar una intervenció d’exercicis de control motor de 4 setmanes, en 

adults amb lumbàlgia inespecífica crònica, i aconseguir resultats positius a les variables 

mesurades de dolor, discapacitat i activació del TrA. 

Aquest estudi es diferencia d’altres anteriorment realitzats en una sèrie de 

característiques clau, i que possiblement han estat la causa dels resultats significatius 

obtinguts. En primer lloc es va apostar per fer un tractament individualitzat per cada 

pacient, el que pot optimitzar la resposta de cada un d’ells i per tant augmentar les seves 

capacitats motores. Una revisió realitzada al 2008 per Henchoz et al (232) sobre 

exercici i lumbàlgia inespecífica crònica va mostrar que no hi havia una clara evidència 

de si era millor realitzar els exercicis de manera individual o per grups. En aquest cas, 

com que el tractament que es plantejava ja havia de ser específic per cada pacient en 

cada sessió, es va considerar més òptim treballar de manera individual. D’aquesta 

manera, els resultats mostren que s’ha pogut aconseguir un augment de la capacitat de 

contracció del TrA pels subjectes que van rebre la intervenció amb exercicis, el que 

ofereix com a conseqüència un augment de l’estabilitat lumbar, a més d’una disminució 

del dolor i la discapacitat.  

Una altra eina que es va emprar en aquest estudi i que el diferència d’altres 

realitzats amb anterioritat, ha estat l’ús de la PBU com a element tant de diagnòstic com 

de retroalimentació, utilitzat en cadascuna de les sessions d’intervenció realitzades, i 

que ha permès als subjectes entendre millor com contraure el seu abdomen, i els hi ha 

donat una informació precisa tant a ells com a la fisioterapeuta responsable, de si 

estaven executant correctament els exercicis. Per altra banda, també cal destacar l’ús de 

l’EMGs com a mètode per avaluar l’activitat elèctrica del TrA,  mitjançant una prova de 

força i una altra de resistència. 

De fet, una de les característiques d’aquest estudi que també el fa innovador és 

la combinació de diverses eines per valorar la lumbàlgia inespecífica crònica des de 

diferents abordatges. S’han avaluat els símptomes que sempre es consideren més 

importants, com són el dolor i la discapacitat (que també té una relació directa amb la 

qualitat de vida) i per altra banda s’ha mesurat la disfunció de la musculatura 

encarregada de donar estabilitat, amb la fi de valorar si els exercicis podien generar 

canvis a nivell muscular, i comprovar si aquests canvis es podien relacionar amb la 

millora dels símptomes dels pacients. 
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En quant als exercicis proposats, una de les grans distincions d’aquest estudi ha 

estat el fet de realitzar la intervenció en 4 setmanes, demostrant que aquest temps és 

suficient per obtenir uns resultats significatius en la millora del dolor lumbar crònic i les 

seves disfuncions a curt termini. Segurament el que més s’ha guanyat amb la reducció 

del temps ha estat la continuïtat dels subjectes de l’estudi, ja que només van haver-hi 

tres pèrdues des de l’inici fins al final de la intervenció, i és un fet poc comú als estudis, 

ja que normalment s’esperen pèrdues entre un 10-15%, quan en aquest cas no ha arribat 

al 8%. 

 

3.1 Reflexió sobre la mostra d’estudi 

Analitzant els subjectes participants de l’estudi, es troba que la mostra 

aleatoritzada ha sigut homogènia en quant a les variables sociodemogràfiques i 

epidemiològiques en diferents sentits. En primer lloc l’equilibri entre nombre de dones i 

nombre d’homes a la mostra d’estudi ha sigut molt exacte. Era d’esperar que essent la 

lumbàlgia inespecífica crònica lleugerament més prevalent en dones, es tingués més 

subjectes dones a la mostra, tot i així la diferència només ha estat d’una dona més,  

comptant però amb que les pèrdues també van ser dones. En quant a la homogeneïtat 

després d’haver fet l’aleatorització en grups, no va ser tan ajustada pel que fa a la 

variable sexe, encara que no va suposar una diferència significativa inter-grups. Tot i 

això, dintre dels objectius de la tesi estava realitzar una anàlisi per subgrups de sexe, i 

d’aquesta manera es va poder extreure informació rellevant que serà analitzada en 

profunditat. 

Pel que fa a la resta de variables sociodemogràfiques, totes van ser homogènies 

als grups d’estudi, i no va ser necessari fer una anàlisi més complexa. Però valorant el 

total de la mostra, la reflexió sobre l’epidemiologia hauria d’anar encaminada a valorar 

si el fet de que la mitjana de l’IMC estigués al nivell del sobrepès i que la majoria de 

subjectes realitzessin poca o cap activitat física, podria afavorir la debilitat muscular, la 

falta de control neuromuscular, i a la llarga la inestabilitat lumbar que pot ser causa de 

la lumbàlgia. Com s’ha vist a una revisió de diversos estudis (233), l’exercici físic 

afavoreix el control muscular i millora el dolor lumbar, per tant s’hauria de fer un estudi 

epidemiològic per valorar si realment els subjectes més sedentaris i/o amb sobrepès són 

els que arriben a tenir més lumbàlgia inespecífica, que a més cronifica per la manca 

d’exercici físic. Al 2014 Van Damme et al (234) van avaluar el nivell de resistència a la 
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fatiga en pacients amb lumbàlgia inespecífica crònica, i als resultats van trobar que hi 

havia una relació entre un major IMC i un augment de la fatiga. És a dir, que el nivell de 

massa corporal dels subjectes sí que pot influir en la seva capacitat muscular, i serveix 

com a predictor tant de fatiga per la musculatura lumbar com per la abdominal. Això 

mostra que la situació de sobrepès dels subjectes al present estudi podria tenir una 

relació amb la falta d’activació de la musculatura estabilitzadora i, per tant, amb la 

facilitat per patir lumbàlgia crònica. 

 

3.2 Reflexió sobre la variable dolor 

Resultats de l’estudi 

Si analitzem la variable primària d’intensitat de dolor per al total de la mostra a 

l’inici de l’estudi, es podria generalitzar en que la mitjana de dolor lumbar referit pels 

pacients es troba en un 5 sobre 10, justament a la meitat de l’EVA, el que òbviament 

indica que hi ha gent amb una percepció més alta i altres que la tenen més baixa.  

Després d’extreure els resultats, es mostra que els valors d’intensitat del dolor 

avaluat amb l’EVA van millorar significativament per al grup Intervenció, i no ho van 

fer al cas del grup Control, el que demostra que el treball de reentrenament del TrA sí 

que pot aportar una estabilitat lumbar que modifiqui la percepció de dolor referida pel 

pacient.  

Si analitzem més en detall aquestes variables, pel dolor mesurat amb l’escala 

EVA tenim una millora de fins al 42%, considerant que el percentatge de millora 

esperat en aquest estudi era d’un mínim del 30%, es considera un resultat rellevant ja 

que aporta més consistència a la proposta dels autors. 

 

Contextualització dels resultats 

Si comparem els resultats de dolor amb altres estudis realitzats anteriorment 

trobem diferents articles amb intervencions similars, com ara Kofotolis (235), al 2008 

va comparar exercicis d'estabilització rítmica lumbar amb l'ús de TENS. Els resultats 

indiquen que només hi ha una reducció del dolor en els grups que practiquen els 

exercicis d'estabilització rítmica, o els que els realitzen juntament del TENS, però no en 

un grup placebo ni en el que només utilitza el TENS. L’ús d’aquest TENS per la 
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lumbàlgia inespecífica crònica ja va ser revisat al 2011 per Middelkop et al (236) 

mostrant que era similar a la teràpia d’exercicis en quant a millora del dolor i 

discapacitat a curt termini. Malgrat això, els resultats de Kofotolis (235) no van ser 

revisats per Middelkop, i mostren que una intervenció específica d’estabilització lumbar 

pot ser més efectiva que els exercicis inespecífics per la millora del dolor. 

Aquests resultats coincideixen amb el present estudi, donant suport a la teoria de 

que un treball d’estabilització provoca millores en la variable dolor mesurada amb 

l’EVA, i que a més en aquest cas té exactament el mateix percentatge de millora del 

dolor que a l’estudi de Kofotolis (235), un 42% pel grup que va realitzar només 

exercicis d’estabilització.  

En un altre estudi similar al present, amb una mida mostral de 30 subjectes, 

Hosseinifar et al (237) comparen exercicis d’estabilització lumbar amb exercicis de 

Mackenzie. Els resultats respecte al dolor avaluat amb l’EVA mostren que encara que 

en ambdós grups va millorar el dolor, la disminució de la intensitat va ser més gran 

significativament en el grup d'estabilització lumbar respecte als que feien exercicis de 

Mackenzie, i la millora relativa va resultar en un 64’7%. Els exercicis d'estabilització 

lumbar que proposen aquests autors són semblants al present estudi, però es basen en 6 

etapes:  

• 1a etapa: exercicis de control segmentat de contracció del TrA, multífids 

i músculs del sol pelvià  

• 2a etapa: mateixos exercicis en decúbit pro, supí i quadrupèdia  

• 3a etapa: mateixos exercicis en cadena cinètica tancada  

• 4a etapa: exercicis en cadena cinètica oberta  

• 5a etapa: realització d’aquests exercicis en activitats funcionals  

• 6a etapa: exercicis amb càrrega externa i complicació dels moviments  

Realment la proposta realitzada és similar a la del present estudi, excepte que 

s’apliquen càrregues externes a l’última fase dels exercicis. A més els resultats respecte 

a la intensitat del dolor concorden amb el present i amb anteriors estudis que donen 

suport als exercicis d’estabilització com a elecció per la millora del dolor en pacients 

amb lumbàlgia inespecífica crònica (182,238). 

Trobem resultats similars en un estudi de Ota et al (239) al 2011 on comproven, 

només amb un grup d’intervenció de 18 pacients, l'efectivitat dels exercicis 
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d'estabilització lumbar en quant a dolor i qualitat de vida. Els exercicis en aquest cas 

eren realitzats pels pacients de manera autònoma, després d’haver estat instruïts. Els 

resultats de l’estudi mostren que al mes d’haver començat el tractament, ja es trobava 

una disminució a la intensitat del dolor, avaluat amb l’EVA. Però com que van 

continuar amb el tractament fins als tres mesos, van observar que els resultats 

transcorreguts 3 mesos eren encara millor i estadísticament significatius. Finalitzat el 

tractament, van fer un seguiment als 6 mesos des de l’inici i van veure que la 

disminució de la intensitat del dolor encara era significativa, pel que indica que poden 

ser efectius a mig termini. A més també es va veure una millora a la qualitat de vida 

dels pacients.  

Els resultats d’aquest estudi donen suport a que 4 setmanes de tractament són 

suficients per aconseguir una millora en la intensitat de dolor, però que mantenir al llarg 

del temps l’entrenament, encara que sigui de manera autònoma per part dels pacients, 

pot donar inclús millors resultats. Paral·lelament, hi ha les revisions de Hayden et al 

(240) al 2005 i de Henchoz et al (232) al 2008 que remarquen la importància de que els 

programes d’exercici per la lumbàlgia inespecífica crònica siguin supervisats per un 

professional per tal d’aconseguir la major efectivitat. En aquest cas les revisions de 

Hayden i Henchoz són anteriors a l’estudi d’Ota et al (239), per tant s’han de considerar 

ambdós resultats: és important la supervisió dels exercicis, i és interessant mantenir els 

exercicis encara que sigui de manera autònoma.  

Al present estudi s’ha tingut molt en compte la supervisió, però en cap cas es va 

plantejar un seguiment de manera autònoma. Es pot considerar una bona eina, donat que 

no suposa cap despesa a nivell de recursos humans, però s’ha de tenir en compte que sí 

que suposaria una despesa important a nivell de recursos materials en cas de mantenir el 

feedback del pacient amb la PBU. 

En quant a la durabilitat dels resultats per la disminució del dolor, Ota et al (239) 

assenyalen al seu estudi que als 6 mesos els resultats encara són millors que als 3 

mesos, però el metaanàlisi de Wang et al (4) al 2012 sobre exercicis d’estabilització ja 

va mostrar que els resultats són millors a curt termini i que no hi ha efectes significatius 

per la disminució del dolor a mig o llarg termini, si es comparen amb exercicis generals. 

Altres estudis no inclosos en la revisió de Wang et al (4) també han analitzat 

l’efectivitat dels exercicis d’estabilització a mig i llarg termini, com ara Leonardo et al 

(181). Aquests comparaven exercicis de control motor i placebo, i van comprovar que la 
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realització d’exercici va ser millor que el placebo (amb diatèrmia i ultrasons apagats) i 

que la majoria dels efectes es van mantenir als 6 i 12 mesos de seguiment. Els exercicis 

d'aquest estudi, a l’igual que al present estudi, anaven encaminats a entrenar la 

coordinació dels músculs del tronc, activant la musculatura profunda (TrA i multífids) i 

reduint la hiperactivitat de la musculatura superficial primer d'una manera 

individualitzada i estàtica i després de manera dinàmica en diferents posicions 

funcionals. Tot i així, es veu que la magnitud d'aquests efectes va ser petita, i l’única 

diferència estadísticament significativa respecte al grup control es va trobar als 12 

mesos de seguiment. Però tots els seus valors s'associen a resultats pobres degut a la 

falta de control de l’efecte del tractament placebo, per tant s’han de tractar amb cura.  

En vista dels anteriors i els presents resultats, té sentit plantejar per tant un 

seguiment dels pacients a mig i llarg termini per tal de valorar si els resultats perduren 

en el temps, però sembla que serà més efectiu si a més es fa una continuació dels 

exercicis de manera autònoma, on els pacients podran desenvolupar un major control 

motor. 

Un altre estudi de Lamba et al (241) recolza la hipòtesi de que els canvis en 

quant al dolor es poden observar a curt termini, en aquest cas des de la 2a setmana. Al 

seu estudi l’objectiu era determinar l'efectivitat dels exercicis de core versus tractament 

convencional (ultrasò i TENS) en el dolor lumbar crònic. La característica que 

diferencia aquest estudi de la resta és que no plantegen uns criteris clars per definir la 

lumbàlgia inespecífica, però sí que es basen en la idea de que aquesta lumbàlgia té un 

patró d’inestabilitat, i el que van fer és realitzar tots els exercicis d'activació del core 

sobre una fitball. Els resultats obtinguts pel que fa al dolor són significativament millors 

en el grup que ha realitzat els exercicis de core respecte al tractament convencional i, a 

més ja mostren millores significatives a partir de dos setmanes, que es mantenen a les 4 

i 6 setmanes. La millora relativa en quant a intensitat del dolor en aquest estudi arriba 

fins al 70’8%. Els subjectes d’estudi eren 30 adults joves en una franja entre els 25-40 

anys, el que suggereix que els resultats poden tenir més potència que el present estudi 

gràcies al tipus de mostra, més jove que l’actual.  

Aquest estudi de Lamba et al (241) recolza l’ús de la fitball que es va fer servir 

al present estudi, com a eina útil als exercicis d’estabilització, donat que aporta 

propiocepció, equilibri i, per tant es treballa més l’estabilitat lumbar. Tot i que Lamba et 

al no assenyalen bé la dosificació dels exercicis que realitzen, però al present estudi que 
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s’ha realitzat amb un treball de força-resistència al 75% de la 1RM s’han obtingut uns 

resultats significatius per a la intensitat de dolor. Treballar amb menys càrrega implica 

menys fatiga, més funcionalitat muscular i per tant menys dolor. 

Si observem el que s’ha fet en altres estudis respecte a la càrrega tenim que al 

2013, Hwang et al (203) van dur a terme un treball de musculatura abdominal sobre una 

plataforma inestable, durant 4 setmanes, però en aquest cas amb una càrrega de 5 dies 

per setmana. Els resultats mostren que pel grup que va realitzar tractament 

d’estabilització, el dolor mesurat amb l’EVA es va reduir significativament, amb una 

millora de fins un 13%. Comparant-lo amb el present estudi, que ha obtingut una 

millora del 42%, es pot extreure que realitzar els exercicis amb una freqüència major no 

millora els resultats, sinó que a més podria ser causa de fatiga. Amb la revisió de Borde 

et al (194) de 2015 sobre dosificació d’exercici de resistència ja es va justificar que la 

millor opció era realitzar dos sessions per setmana, per aquest motiu es va escollir al 

present estudi. 

 Recolzant l’entrenament de força-resistència, Kell et al (242) al 2009 també van 

plantejar un estudi d'estabilització lumbar a intensitats moderades, entre el 53-72% de la 

1RM, 10 repeticions, pauses de 5-30 segons entre repeticions, descans de 1-3 minuts 

entre sèries, i càrrega progressiva. En definitiva, els paràmetres escollits s’assemblen 

molt al del present estudi, i els seus resultats també mostren que es va obtenir una 

millora significativa del dolor avaluat amb l’EVA. Els autors recolzen la idea de que un 

treball de força-resistència és efectiu com a tractament per la lumbàlgia inespecífica 

crònica i suggereixen que ha de ser periòdic setmanalment, incloent varies parts dels 

sistema musculoesquelètic i lliure de pes. Per tant unes conclusions que van en total 

concordança amb el plantejat al present estudi. 

Recollint la informació que mostren els anteriors assajos i relacionat amb el 

present estudi respecte a la intensitat del dolor, tenim que és més efectiva la realització 

d’exercicis d’estabilització comparat amb placebo, tractament convencional de 

fisioteràpia, o tractament convencional mèdic. A dues revisions sistemàtiques dels anys 

2000 i 2006, van Tulder et al (84) i Rackwitz et al (243) respectivament, concloïen que 

aquesta estabilització segmental era millor que el tractament convencional mèdic però 

igual d’efectiu que el tractament general de fisioteràpia en quant a la disminució del 

dolor. Això mostra que els estudis més recents obtenen millors resultats al tractament 

específic que al tractament convencional de fisioteràpia, possiblement degut a una 
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millor especialització de l’entrenament d’estabilització, a la millora de la metodologia 

d’implementació i la qualitat dels articles per evitar biaixos. 

Els resultats de disminució del dolor es poden trobar a curt termini als anteriors 

assajos, es recolzen per tant les 4 setmanes d’intervenció, i sembla que els resultats es 

mantenen a mig termini. No obstant això, sembla interessant mantenir aquests exercicis 

al llarg del temps encara que sigui de manera autònoma per part del pacient, una vegada 

que ja s’ha supervisat la seva correcta realització. El treball de força-resistència ofereix 

resultats positius i l’ús de la fitball o plataforma inestable al programa d’exercicis pot 

ajudar a l’increment de l’estabilització lumbo-pèlvica i tot plegat al control del dolor 

lumbar crònic. 

 

Resultats als subgrups de sexe 

Al present estudi no s’ha vist cap relació entre intensitat de dolor i subgrup de 

sexe. A nivell basal, el total de les dones de l’estudi van puntuar lleugerament més alt 

que els homes a l’EVA, però al grup Intervenció els homes puntuaven més alt que les 

dones. Finalment tant els homes com les dones que es trobaven al grup intervenció van 

obtenir una millora significativa del dolor, pel que s’entén que tots dos van respondre de 

manera semblant als exercicis plantejats pel dolor lumbar. Als anteriors estudis 

esmentats, els subjectes d’estudi són mixtos en quant al sexe i no es fa distinció de 

resultats per subgrups. Només Kofotolis et al (235) van agafar una població d’estudi de 

dones entre 34-46 anys, per ser subjectes més prevalents, i als seus resultats van trobar 

també millores significatives per la variable dolor.  

 

3.3 Reflexió sobre la variable discapacitat 

Resultats de l’estudi 

De la mateixa manera que succeeix amb la intensitat del dolor, per als subjectes 

del present estudi, la discapacitat també era generalment moderada, indicant l’existència 

de subjectes amb puntuacions més altes i altres de més baixes. De fet, els participants 

aleatoritzats dins del grup Control van presentar un nivell de discapacitat inferior que al 

grup Intervenció, tot i que aquest fet solament va succeir en una de les valoracions amb 

el QDO, fet pel qual es va realitzar l’anàlisi univariant d’aquests resultats. 
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Gràcies a la utilització dels dos qüestionaris de discapacitat lumbar (QDO i QR-

M) aquestes fluctuacions a l’alça o a la baixa entre les puntuacions dels participants han 

estat controlades. Com s’ha explicat anteriorment, el QDO detecta als pacients amb una 

major discapacitat i el QR-M és l’opció més vàlida per a detectar pacients menys 

incapacitats. 

Si comptem amb que les valoracions inicials per ambdós grups en aquesta 

investigació es situen en un rang de discapacitat moderada i que, després del tractament, 

el grup Control s’ha mantingut en aquest rang i el grup Intervenció ha disminuït fins a 

discapacitat mínima, podem entendre que el percentatge de discapacitat per la mostra 

d’estudi ha estat lleu-moderat. Coneixent que el QDO és la millor opció per incapacitats 

funcionals moderades-intenses i el QR-M per a discapacitats més baixes, podem 

relacionar el fet de que el QDO es troba més lluny de les puntuacions dels participants 

en aquesta investigació i per això presenta una potència estadística baixa per a la mostra 

obtinguda (19%), mentre que el QR-M és més sensible per identificar canvis en la 

mostra d’estudi i, per tant, presenta una potència estadística del 89%.  

 

Contextualització dels resultats 

A la literatura científica trobem diferents investigacions amb l’objectiu de 

valorar l’efectivitat de diferents tipus d’exercici físic en la millora de la discapacitat. Els 

dos mètodes més utilitzats per a la mesura d’aquesta variable són els mateixos 

qüestionaris QR-M i QDO. 

En la investigació portada a terme al 2007 per Ferreira et al (180) s’observa com 

el control motor va obtenir una millora significativa per la discapacitat valorada amb 

QR-M, comparat amb l’exercici general i la manipulació espinal. La discapacitat es va 

reduir fins a 6’1 punts a les 8 setmanes i encara als 12 mesos la reducció es mantenia 

significativa en 5’2 punts pel QR-M.  

Els mateixos resultats es van obtenir a la investigació de 2012 de Macedo et al 

(183), amb una mostra considerable de n=172, demostren l’efectivitat del control motor 

en la disminució de la discapacitat a les 8 setmanes, amb una reducció de 3’9 punts pel 

QR-M. Els resultats es mantenen també als 6 i 12 mesos.  

Igualment a l’estudi de Magalhaes et al (179) de 2015, on van realitzar 6 

setmanes de tractament d’exercici de control motor, força i estiraments arran de dues 
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sessions setmanals, els resultats mostren una millora significativa de la discapacitat 

avaluada amb el QR-M, amb una disminució de fins un 54%.  

Comparat amb el present estudi, on la disminució de la discapacitat mesurada 

amb el QR-M va ser d’un 40’8%, es pot interpretar que els valors basals per Magalhaes 

et al en quant a discapacitat mitjana eren més elevats, de fins a 12’7 punts, essent al 

present estudi de 8’3 punts, per tant la disminució també pot resultar més gran. No 

obstant això, els valors finals per la mostra del present estudi són de 4’5 punts, més 

baixos que a l’estudi de Magalhaes et al, on al finalitzar el tractament es van quedar en 

6’3 punts de mitjana de discapacitat al QR-M. Per tant els seus subjectes d’estudi 

presentaven encara una discapacitat més elevada al finalitzar l’estudi. 

Revisant ara estudis que hagin fet servir el QDO com a qüestionari de mesura de 

la discapacitat, ens trobem la investigació de Brooks et al (244) publicada al 2012 a la 

revista Spine, la qual ens descrivia uns resultats a favor dels exercicis d’estabilització de 

tronc derivats del Pilates respecte a l’exercici general. Amb una mostra de 32 pacients 

per grup, l’entrenament d’estabilització consistent en diferents exercicis i focalitzant en 

l’abdominal hollowing i drawing-in durant 8 setmanes va aconseguir unes reduccions 

estadísticament significatives als resultats de discapacitat mesurat amb l’ODI. La 

mitjana de millora va estar en 10’4 punts respecte als valors inicials, representant uns 

resultats pràcticament iguals que al present estudi, on la disminució va ser de 10’6 

punts, i amb una potència estadística semblant degut a la mida de la mostra. Així doncs, 

l’obtenció dels mateixos resultats amb significativitat estadística recolza els resultats de 

l’estudi actual. Una revisió sistemàtica anterior, publicada al 2011, ja mostrava que els 

exercicis basats en Pilates eren més efectius per la lumbàlgia inespecífica crònica que 

realitzar una mínima intervenció, però no era millor el Pilates que altres formes 

d’exercici per la reducció de la discapacitat (245). Comparant aquesta informació amb 

l’estudi de Brooks et al (244), s’extreu que la forma d’exercici és important a l’hora de 

realitzar la intervenció i s’ha d’incloure un treball específic del TrA amb eines com 

l’abdominal hollowing i drawing-in per tal d’aconseguir uns resultats més òptims que 

no es poden obtenir amb exercicis inespecífics. 

Una altra investigació del 2012 centrada en el dolor lumbar crònic és la de 

França et al (199) on, amb una mostra de 30 subjectes, comparen els efectes de 

l’estabilització segmental del TrA i multífids amb un programa d’estiraments d’erectors 

espinals, isquiotibials i tríceps sural. La diferència post-tractament respecte a l’ODI és 



DISCUSSIÓ 

 138 

estadísticament significativa al grup d’estabilització, produint-se una reducció d’un 90% 

respecte a la valoració inicial. Aquesta dada és destacable donat que, com van mostrar 

Hicks et al (246), el percentatge de canvis en la discapacitat funcional és un índex a 

tenir en compte en pronosticar els efectes tant a curt com a llarg termini, de manera que 

si el percentatge de millora al final del tractament era de 50% o més, la intervenció era 

exitosa.  

Al cas del present estudi s’arriba només al 27% de millora a l’ODI pel grup 

Intervenció, però el resultat és significatiu tant comparant-lo amb la valoració inicial 

com amb el grup control, per tant també es podria considerar exitós. Malgrat això, la 

petita mida mostral fa que tingui baixa potència estadística, i segurament el mateix 

estudi realitzat amb més subjectes augmentaria la potència dels resultats.  

Un dels problemes que presenta l’estudi esmentat de França et al (199) és la 

incoherència en quant a la mesura amb el QDO, ja que planteja una descripció de 

l’escala de 0-100% però després presenta els resultats de 0-45 punts. Això és una errada 

donat que l’ODI no es pot descriure sobre 45 punts, perquè la potència estadística varia. 

A més, comprovant les fonts d’extracció es va comprovar que el qüestionari que van fer 

servir era una validació al portuguès del QDO i els valors eren de 0-100, com marca 

l’escala original (247). Per tant, en vista de les inconsistències a la valoració, es 

considera que aquests resultats no serien fiables, i a més els mateixos autors reconeixen 

biaixos metodològics que haurien de prendre’s amb precaució. 

A l’estudi realitzat per Hwang et al (203) anteriorment esmentat, també es va 

observar que el grup que realitzava l’entrenament estabilitzador va millorar 

significativament el nivell de discapacitat mesurat amb el QDO. Tot i així, i de manera 

semblant a l’estudi de França et al (199), els resultats per l’ODI no anaven acompanyats 

del rang de puntuació, per tant no queda clar si els resultats són sobre 100. A més, les 

puntuacions eren baixes, entre 6-7 punts, i si la puntuació fos sobre 100 representaria 

una discapacitat molt lleu. Aquest estudi mostra també un biaix metodològic. 

Una altra investigació en la mateixa línia és la de Javadian et al (248) de 2015, 

on es descriu que afegir l’entrenament d’estabilització segmental a una rutina 

d’exercicis és més efectiu i perdurable per a la funcionalitat que només realitzar la 

rutina d’exercicis. A la valoració amb el QDO s’obté una millora del 72% després de 8 

setmanes de tractament i de 88% als 3 mesos. 
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Un altre projecte en la mateixa direcció, valorant l’efectivitat de l’estabilització 

segmental és el de Salavati et al (249). Aquesta investigació va ser realitzada amb 40 

subjectes aleatoritzats en grup Intervenció (on es van realitzar exercicis d’estabilització 

lumbar centrats en el TrA, multífids i sol pelvià), i en grup Control (on es va dur a terme 

un protocol de fisioteràpia convencional). Els resultats obtinguts van ser una disminució 

significativa de 28’27 punts per l’ODI al grup Intervenció i també significativa de 13’93 

punts al grup Control. Les conclusions que es poden extreure d’aquestes dades són que 

les valoracions de funcionalitat entre un grup i altre no difereixen en gran mesura. La 

discapacitat mitjana mostrada pels pacients era intensa, per tant tots van respondre molt 

millor als resultats per a l’ODI, ja que és més sensible a discapacitats més elevades. 

Kell et al (242) i Lamba et al (241), a banda de la intensitat de dolor amb EVA, 

també van avaluar als seus estudis la discapacitat amb el QDO. Els resultats per Kell et 

al (242) mostren que el grup que entrena l’estabilització lumbar amb força-resistència 

aconsegueix millorar significativament la discapacitat després de 8 setmanes. Lamba et 

al (241) mostren que els exercicis de core no eren estadísticament significatius ni a la 2a 

ni 4a setmana, però sí que ho eren a la sisena setmana, amb un percentatge de millora de 

l’ODI de 79’7%. 

De l’anterior contextualització dels resultats i la comparació amb el present 

estudi s’extreu que és més efectiu realitzar exercicis específics d’estabilització lumbo-

pèlvica que un tractament mèdic convencional o exercicis inespecífics, per tal de 

millorar la discapacitat. Aquesta informació coincideix amb la presentada a diferents 

revisions sistemàtiques sobre exercicis de control motor i lumbàlgia inespecífica crònica 

(4,250–252). Una altra revisió del 2013, però, conclou que no es troben diferències 

significatives entre exercicis específics i generals, encara que troben una qualitat 

limitada i amb inconsistències als assajos revisats (21). 

Dels diversos estudis esmentats a la contextualització també s’observa que n’hi 

ha molta diferència en quant a les setmanes d’intervenció pautades, però els resultats es 

mantenen a mig i llarg termini. Alguna revisió sistemàtica recolza els resultats a llarg 

termini (250), una altra només a curt termini (4), i d’altres ni tan sols ho detallen 

(251,252).  

S’ha vist que alguns dels estudis comparats presenten biaixos de detecció per la 

variable de discapacitat (199,203), per tant encara que els resultats siguin positius, s’han 

de prendre amb precaució. 
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Resultats als subgrups de sexe 

Si es comparen els resultats obtinguts entre homes i dones, s’observa que als 

articles anteriorment descrits no es fa referència a una distinció per subgrups de sexe en 

quant a la variable de discapacitat. Al present estudi es va mostrar que el subgrup 

d’homes mostraven puntuacions més altes per la variable de discapacitat mesurada amb 

el QR-M i molt similar amb l’ODI, malgrat que la percepció d’intensitat de dolor 

mesurat amb l’EVA era més baixa pels homes. Finalitzat l’estudi trobem que tant les 

dones com els homes que estaven al grup Intervenció van fer una reducció significativa 

de la discapacitat amb el QR-M i que les dones van puntuar notablement més baix que 

els homes a l’ODI, però sense arribar a ser una millora significativa, i sense que hi 

hagués tampoc diferència significativa respecte al subgrup d’homes. D’aquesta 

informació s’extreu que ni als anteriors estudis esmentats ni al present estudi s’observa 

una diferència significativa en la resposta que provoquen els exercicis de control motor 

segons subgrups de sexe; tant els homes com les dones responen bé als exercicis 

d’estabilització, millorant la seva discapacitat. 

 

3.4 Reflexió sobre la variable capacitat d’activació del TrA 

Fent una anàlisi global per la variable capacitat d’activació del TrA, es troba que 

els resultats han estat més favorables per al grup Intervenció en totes les mesures 

realitzades, i la millora és significativa en 3 de les 6 mesures realitzades. Al grup control 

pràcticament tots els resultats són negatius però les diferències no són estadísticament 

significatives, el que mostra que no s’han presentat canvis rellevants per cap de les 

mesures. Si es comparen ambdós grups, 5 de les 6 mesures són significativament 

millors al grup Intervenció respecte al grup Control. 

 

3.4.1 Mesura amb la PBU 

Resultats de l’estudi 

Es podria afirmar que de totes les variables primàries, el resultat on s’ha obtingut 

una millora més gran per al grup Intervenció ha estat a la pressió exercida pel TrA, 

mesurada amb la PBU. Lògicament, aquest era un resultat esperable, ja que el 



DISCUSSIÓ 
 

 141 

tractament al que van ser sotmesos els subjectes consistia exactament en realitzar aquest 

gest de drawing-in amb la retroalimentació de la Unitat de pressió. 

 

Contextualització dels resultats 

Si ho comparem amb resultats d’estudis previs d’altres autors, França et al 

(182,199) al 2010 i al 2012 van realitzar dues investigacions amb 30 subjectes on 

s’utilitzava la PBU com a eina de mesura de la capacitat d’activació del TrA en pacients 

amb dolor lumbar crònic. En aquells estudis s’inflava inicialment a una pressió de 70 

mmHg en decúbit pro i es buscava una reducció d’entre 4 i 10 mmHg. A l’estudi de 

2010 (182) el grup d’intervenció realitzava exercicis d’estabilització lumbar centrats en 

la musculatura profunda de TrA i multífids, mentre que el grup control realitzava 

exercicis de reforç de la musculatura superficial centrats en el recte de l’abdomen, oblic 

intern, oblic extern i erectors espinals. Els resultats mostren que mentre que el grup 

control aconseguia unes reduccions en la pressió de 0’40 mmHg en la valoració inicial i 

cap reducció a la valoració final, el grup Intervenció progressava d’unes reduccions de 

pressió de 0’67 mmHg en la valoració inicial fins a 5’33 mmHg a la valoració final, el 

que es tradueix en una millora relativa de 48’32%.  

Pel que fa a la investigació del 2012 (199), mentre que el grup Experimental 

portava a terme el mateix tipus d’intervenció i amb els mateixos resultats, el grup 

Control realitzava exercicis d’estirament de cadena posterior com erectors espinals, 

isquiotibials i tríceps sural. Els resultats variaven d’unes reduccions de pressió de 0’13 

mmHg en la valoració inicial fins a 0’80 mmHg en la valoració final, el que es tradueix 

en una millora relativa només d’un 6’56%, diferència no significativa. 

Els valors resultants d’aquests estudis recolzen que el treball del TrA és el més 

específic per a millorar la capacitat d’activació mesurada amb la PBU. A més, els 

resultats obtinguts al grup d’Intervenció són òptims per a la contracció del TrA, ja que 

s’aproximen a la normalitat descrita per Hodges et al (97) on mostren que els valors de 

reducció normalment acceptats estan al voltant dels 5’82 mmHg.  

Al cas del present estudi, com que la valoració realitzada va ser en decúbit supí, 

els valors considerats òptims per a la contracció del TrA segons Jull et al (219) i 

Richardson et al (128) havien de ser superiors a 4 mmHg. Al grup Control tampoc va 

millorar la capacitat d’activació però al grup Intervenció es va arribar a una pressió 4’4 



DISCUSSIÓ 

 142 

mmHg, per tant un resultat que es mostra dintre de la normalitat que hauria de poder 

desenvolupar un subjecte sa. 

 

Resultats als subgrups de sexe 

En quant a les diferències trobades entre homes i dones, és remarcable el fet de 

que els homes ja van començar amb una major capacitat d’activació mesurada amb la 

PBU, però no arribava a ser significativa respecte a les dones. Després de la intervenció, 

el subgrup de dones que va realitzar la intervenció va obtenir una major diferència als 

valors de PBU i es van apropar als resultats de pressió que tenien els homes, de manera 

que la diferència entre ambdós es va minvar. Això mostra que les dones poden tenir una 

marcada debilitat muscular quan pateixen de dolor lumbar crònic però, amb un treball 

específic d’estabilització lumbar, s’aconsegueix desenvolupar l’activació muscular fins 

a uns valors considerats normals per subjectes sans. 

 

3.4.2 Mesura amb l’EMGs 

Resultats de l’estudi 

Els resultats de l’estudi mostren que del total de variables i mesures realitzades, 

la tercera mesura que ha mostrat més canvis per al grup Intervenció ha estat l’activitat 

elèctrica del TrA mesurada mitjançant l’EMGs, en quant a la resistència. Això remarca 

que l’entrenament de pre-activació del TrA aconsegueix una major resistència d’aquest 

múscul a la fatiga i, per tant, pot ajudar a mantenir una estabilitat més precisa de la zona 

lumbar. El grup Intervenció no va obtenir una millora significativa pel que fa a la 

mesura de força amb l’EMGs si es comparen les mesures inicials i les finals, però si es 

compara amb el grup Control sí que existeix una diferència significativa, tant per la 

mesura de força com per la de resistència.  

Tot i així, degut a la mida de la mostra del present estudi, els resultats tenen una 

baixa potència estadística, del 4% per la mesura de força i de 10% per la mesura de 

resistència. Seria interesant en un estudi futur plantejar aquestes mateixes valoracions 

del TrA amb l’EMGs però amb una mostra major, per confirmar si els resultats 

significatius també tenen rellevància estadística. 
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Contextualització dels resultats 

Ja ha estat demostrat que l’EMGs és un mètode de valoració vàlid per a la 

mesura de la musculatura profunda estabilitzadora de la columna lumbar. La majoria 

d’investigacions realitzades anteriorment centren el seu treball d’EMGs en la valoració 

de la latència d’activació del TrA, que s’ha d’activar prèviament al moviment actiu de 

les extremitats, per assegurar l’estabilització del tronc. Amb aquest mesurament s’ha 

comprovat que els exercicis d’estabilització milloren el patró d’activació muscular, tant 

a curt com a llarg termini (253,254).  

Altres estudis com el de McMeeken et al (255) de 2004 han tractat d’avaluar la 

capacitat d’activació del TrA relacionant el grossor del TrA amb la seva activitat 

elèctrica. Aquests autors, a l’igual que al present estudi, van utilitzar l’ecògraf per 

mesurar el grossor muscular i l’EMG per valorar l’activitat elèctrica. Als seus resultats 

van trobar una forta relació lineal entre les dues mesures quan la contracció demanada 

era per sobre del 80% de la màxima contracció voluntària, però s’ha d’esmentar que la 

mida mostral era molt petita i, per tant, té poca potència estadística. 

A la present investigació l’objectiu ha estat anar una mica més enllà i comprovar 

si a aquesta musculatura de TrA es poden obtenir canvis significatius a la seva activitat 

elèctrica després de realitzar exercicis d’estabilització. Els resultats no buscaven valorar 

només la pre-activació, que ja ha estat demostrada, sinó la funcionalitat muscular i 

capacitat d’activació del TrA. Es va utilitzar per això l’EMGs, per a valorar tant la força 

com la resistència d’aquesta musculatura, donat que es tracta d’un múscul amb una 

funció estabilitzadora de la columna lumbar i, per tant, els pacients amb dolor lumbar 

inespecífic crònic requereixen concretament d’aquesta capacitat per a reduir la intensitat 

del dolor i augmentar la funcionalitat. 

Fins al coneixement de l’autor, existeixen pocs estudis que hagin avaluat la força 

o resistència de la musculatura abdominal amb l’EMGs. Van Damme et al (234) al seu 

estudi del 2014 van avaluar l’activitat elèctrica de la musculatura de multífids i TrA/OI, 

entre d’altres, per mesurar el nivell de resistència a la fatiga en pacients amb lumbàlgia 

inespecífica crònica, juntament amb altres tests de resistència. Van concloure al seu 

estudi que existeix una necessitat clara d’utilitzar l’EMGs per mesurar la fatiga de la 

musculatura intrínseca (234). 
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Al darrer any, 2016, ha sorgit un estudi de Hoppes et al (256) que identifica 

també la importància de tenir en compte la resistència del TrA per a la millora dels 

resultats. Comparant un programa d’exercicis de core de 8 setmanes amb un grup 

Control, es van trobar que al grup Intervenció van augmentar els temps de resistència 

mitjançant uns tests de flexió i extensió abdominal fins a un 85% més que al grup 

Control. 

Els resultats del present i anteriors estudis mostren que és interessant la 

valoració de la força i resistència muscular del TrA, i que s’ha d’aconseguir una eina 

fiable per poder mesurar aquestes variables. Els resultats amb l’EMGs han mostrat una 

relació entre una major activitat elèctrica i una major capacitat d’activació del TrA 

mitjançant l’augment del grossor del TrA mesurat amb l’ecògraf i la contracció 

mesurada amb la PBU. Per tant, l’EMGs podria ser una eina útil d’avaluació del TrA, 

però encara són necessaris més estudis que valorin la fiabilitat d’aquesta mesura amb 

una mida mostral més gran. 

 

Resultats per subgrups de sexe 

En aquest estudi es va mostrar una major activitat elèctrica inicial per al subgrup 

d’homes, però aquesta no era significativa respecte al subgrup de dones. Després de la 

intervenció amb exercicis, els homes van obtenir una millora significativa per la prova 

de resistència del TrA mesurada amb l’EMGs, però no va succeir el mateix al cas de les 

dones, on no es va trobar cap millora relacionada amb els valors de l’EMGs. Tot i així, 

la relació entre homes i dones no va mostrar finalment diferències significatives, el que 

vol dir que el subgrup d’homes va ser capaç de desenvolupar més activitat elèctrica 

després dels exercicis d’estabilització, però no amb una diferència considerable respecte 

al subgrup de dones. 

 

3.4.3 Mesura amb l’ecògraf 

Resultats de l’estudi 

La segona mesura on es van obtenir més canvis a favor del grup Intervenció ha 

estat dintre de la variable de capacitat d’activació del TrA, el guany de la seva ST, és a 

dir, la diferència entre la ST en repòs i la ST en contracció, mesurada amb l’ecògraf. 
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Això mostra que aquest múscul pot ser entrenat mitjançant exercicis de control motor, 

amb la pauta descrita, i amb la finalitat d’augmentar la seva potència de contracció, 

aconseguint un major grossor i, per tant, s’entén que una millor activació.  

Cal remarcar que si s’ha vist un augment al guany de ST muscular, també 

s’hauria d’haver observat un augment en la ST en contracció del múscul donat que són 

resultats directament relacionats; però la diferència mitjana pre i post tractament al grup 

Intervenció no era significativa per la ST en contracció. Analitzant en profunditat 

aquests resultats, i per cada pacient de manera independent, es va trobar que per alguns 

pacients la ST en repòs era inferior a la valoració final que a la valoració inicial. Aquest 

resultat no seria esperable, en tot cas la ST en repòs hauria de ser igual al grup Control o 

superior al grup Intervenció, però la alteració d’aquests resultats es justifica en les 

limitacions anteriorment esmentades sobre l’ecògraf, on el punt d’entrada del 

transductor haurà variat uns mil·límetres entre la primera i la segona valoració.  

Malgrat això, observant al grup Control, on no es va treballar el TrA i s’hauria 

d’esperar tenir els mateixos resultats a l’inici i al final, es veu clarament que als 

individus que obtenien una ST en repòs final inferior a la ST en repòs inicial, també 

puntuaven resultats més baixos per les mesures de ST en contracció i guany de ST. Per 

tant, es mostra una coherència entre els resultats finals i els inicials: variant uns 

mil·límetres el punt d’entrada, variaven tots els resultats, però coincidien amb bastant 

precisió en la diferència entre les seccions transversals. Això indica que l’aparell és 

fiable per mesurar la millora a la ST, fent la diferència entre la mesura final i mesura 

inicial, però possiblement no és tan fiable per mesurar la hipertròfia muscular derivada 

de l’entrenament muscular.  

Tot i així, el grup Intervenció, que era el que havia fet entrenament d’aquest 

múscul, sí que va donar resultats d’augment de ST del múscul en contracció, és a dir, 

que el grossor en contracció era superior al que tenien abans del tractament. Però aquest 

resultat, fent la mitjana de pacients, no va ser significatiu a nivell estadístic justament 

per la limitació ecogràfica, en alguns casos els mesuraments ja partien d’una ST de 

repòs més baix. 

Als resultats trobats al grup control s’ha vist que la mitjana de les seccions 

transversals finals en contracció donava valors inferiors respecte a la dels inicials. Es 

considera coherent que si la ST en repòs era inferior, també la ST en contracció fos 

inferior, donat que el punt d’aplicació de l’ecògraf pel segon mesurament mostrava una 
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imatge amb un TrA amb menys grossor. El fet de que aquesta diferència no sigui 

significativa també recolza que el biaix no és tan gran com per a ser significatiu i, per 

tant, és un resultat positiu per considerar l’ecògraf com a vàlid en aquest mesurament.  

Una altra justificació de per què els subjectes control poden haver puntuat menys 

a la mesura de guany de ST, estaria sustentada també per la intensitat de dolor. En 

alguns subjectes el dolor s’havia vist augmentat i ja en algun estudi anterior s’ha vist 

una relació entre dolor i disminució en l’activació del TrA (159).  

 

Contextualització dels resultats 

Si ens fixem en estudis anteriors, Critchley et al (163) també van determinar 

diferències en el grossor del transvers abdominal entre pacients que presentaven dolor 

lumbar crònic i pacients asimptomàtics durant l’abdominal hollowing i van concloure 

que en pacients amb dolor, el grossor del transvers abdominal era significativament 

menor que en els subjectes sans. D’altra banda, en estat de repòs les diferències 

observades no eren significatives, per tant sí que pot existir una relació entre dolor i 

disminució de la ST en contracció del TrA, i de manera directa disminució del guany de 

ST degut al dolor. 

Un altre estudi com el de Hoppes et al (256) amb 33 subjectes van avaluar un 

programa d’exercicis de core en relació a l’espessor muscular del TrA mesurat amb 

l’ecògraf, i comparat amb un grup Control. Els resultats van mostrar un augment 

significatiu al grup d’estabilització pel grossor del TrA quan es valorava el múscul 

realitzant una contracció en bipedestació i en bipedestació amb càrrega. Els subjectes 

del grup d’exercicis va augmentar l’activació del transvers abdominal entre un 24’6% i 

un 35’5% mitjançant un programa de 8 setmanes amb una càrrega de 5 dies per 

setmana.  

Els resultats al nostre estudi mostren una millora del 15% per la mateixa 

variable, el que pot estar justificat en que la càrrega aplicada hagi estat menor, així com 

també la duració total del tractament. Tanmateix, ja es va esmentar en algun altre estudi 

que no és necessària una activitat que persegueixi la hipertròfia muscular, degut a que 

aquesta no és imprescindible per a l’augment de força ni tampoc serveix per a la 

prevenció de lesions a la zona lumbar (186). A més, si s’observa la mesura de guany de 
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ST, al present estudi els resultats sí que mostren una millora considerable, fins al 

92’2%. 

Altres estudis realitzats amb anterioritat ja havien utilitzat la mesura del guany 

de ST en les seves publicacions. Una d’aquestes investigacions és l’anteriorment 

esmentada de Hosseinifar et al (237) al 2013 on en els subjectes que realitzaven 

exercicis d’estabilització basats en l’entrenament dels músculs de TrA, multífids i sol 

pèlvic s’observaven millores significatives per al guany de ST del TrA. Es mesuraven 

als dos costats per veure els canvis al guany de ST i els resultats van mostrar una 

millora de 2’21 mm al TrA dret i de 4’92 mm al TrA esquerre. 

 Aquest estudi va en contraposició a allò indicat a altres estudis on comprovaven 

que les mesures del TrA tenien la mateixa fiabilitat a qualsevol dels dos costats, per tant 

sempre optaven per avaluar el costat dret, com s’ha fet al present estudi (257,258). 

Al 2013 Doo et al (259) publicaven una investigació realitzada amb 20 pacients 

on existia un grup d’Intervenció que realitzava exercicis de drawing-in i un grup 

Control on es duien a terme exercicis de core (implicant a la musculatura superficial). 

Una vegada finalitzades les 4 setmanes d’intervenció es va poder observar com ambdós 

grups aconseguien millores en el grossor de la musculatura superficial de l’abdomen. El 

múscul oblic extern augmentava una mitjana de 0’06 cm i l’oblic intern 0’01 cm en el 

grup d’Intervenció, i 0’02 cm i 0’05 cm respectivament en el grup Control. Tot i això, 

com ja era d’esperar, la dada més rellevant és que únicament els subjectes que havien 

realitzat entrenament de la musculatura profunda van obtenir guany de ST en la 

musculatura de TrA amb una millora de 0’32 cm respecte als 0’04 cm dels participants 

que realitzaven entrenament de core superficial.  

Per altra banda, Huang et al (154) van conduir un projecte d’investigació on un 

grup realitzava facilitació neuromuscular propioceptiva i un altre facilitació 

neuromuscular articular. Les conclusions que van extreure respecte al guany de ST de la 

musculatura profunda estabilitzadora lumbar van ser que ambdós tractaments obtenien 

millores en la mida de TrA, tot i que el grup de facilitació neuromuscular articular ho 

feia amb una major significativitat, ja que demanava una contracció específica de la 

musculatura abdominal en cadena cinètica tancada. La mitjana de ST inicial en 

contracció del TrA era de 0’46 cm i, una vegada finalitzada la intervenció, va resultar de 

0’48 cm pel grup de facilitació neuromuscular propioceptiva i de 0’60 cm pel grup de 

facilitació neuromuscular articular. 
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Per tot allò anteriorment esmentat al present i altres estudis, es pot justificar que 

el treball d’estabilització de la musculatura profunda abdominal millora el grossor del 

TrA, que es veu disminuït en pacients amb lumbàlgia inespecífica crònica si ho 

comparem amb subjectes sans (260). L’ecògraf pot resultar com a una eina fiable si 

volem avaluar la diferència del guany de ST d’aquest múscul abans i després d’haver 

realitzat el tractament. L’augment del grossor del TrA també s’ha relacionat amb la 

millor capacitat d’activació, i amb la disminució del dolor i discapacitat en pacients amb 

lumbàlgia inespecífica crònica (154,237,259). 

 

Resultats per subgrups de sexe 

En relació al grossor muscular del TrA sí que s’han mostrat diferències notables 

en funció del sexe dels subjectes. Al present estudi el subgrup d’homes presentava un 

major grossor del TrA significatiu si es comparava amb el subgrup de dones, per totes 

les mesures realitzades a nivell inicial: ST en repòs, ST en contracció i guany de ST. A 

més, després d’haver realitzat la intervenció, els homes que van realitzar els exercicis 

van millorar significativament els resultats per a la ST en contracció del TrA i guany de 

ST.  

Per les dones del grup Intervenció, que també van millorar a la ST en contracció 

i al guany de ST, no es van trobar diferències significatives respecte a les dades inicials. 

Si comparem els resultats d’homes amb les dones obtenim que les diferències no són 

significatives intergrups excepte per a la valoració de la ST en contracció, que és més 

favorable per al conjunt d’homes, però que no es pot interpretar com a vàlida donat que 

la diferència ja era inicialment significativa.  

Aquests resultats mostren que els homes partien d’una base de major grossor 

muscular, com ja van mostrar Rho et al (193), però tant els homes com les dones són 

susceptibles de millorar el seu guany de ST realitzant exercicis. Al contrari dels 

resultats que van mostrar Rho et al, on la valoració del guany de ST de TrA va 

evidenciar que les dones presentaven una major diferència entre repòs i contracció que 

els homes, en el present estudi s’ha vist un major guany de ST pel conjunt d’homes. 
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3.5 Reflexió sobre els perjudicis  

Com ja es va preveure, la intervenció realitzada al grup que va seguir el 

programa d’exercicis d’estabilització lumbar va comportar uns perjudicis mínims. 

Dintre dels possibles efectes adversos que es podien derivar d’aquesta intervenció, no es 

va trobar en cap moment ni reaguditzacions de la lumbàlgia, ni tampoc l’aparició de 

rampes musculars. El motiu més probable és la individualització del programa 

d’exercicis, on els pacients van estar en tot moment monitoritzats per les fisioterapeutes, 

que van adequar la pauta de dosificació i progressió del programa en funció de l’estat 

dels subjectes en cada sessió. 

No obstant això, sí que va ser referida l’aparició de cruiximents per part de dos 

subjectes. Aquest fet es considera normal en individus no habituats a l’exercici físic 

quan comencen a treballar musculatura que no està entrenada. Tot i així, la baixa taxa 

d’incidència es pot explicar també per l’acurada progressió en les càrregues de treball 

muscular. 

 

3.6 Reflexió sobre la fisioteràpia a l’Atenció Primària 

La lumbàlgia inespecífica crònica és una entitat patològica d’alta complexitat i 

una prevalença al voltant del 7’7% en el nostre entorn comportant un alt cost al sistema 

sanitari. La majoria d’aquests pacients són tractats pels serveis d’Atenció Primària amb 

baixa resolució. L’Atenció Primària hauria de poder donar resposta als problemes de 

salut, no només amb assistència sinó també amb promoció i prevenció. Cal comptar 

amb un equip multidisciplinari de professionals sanitaris, on es troba la figura del 

fisioterapeuta d’Atenció Primària (261,262). Fa més de 15 anys que es va establir la 

circular de INSALUD, 4/91 de 25 de febrer de 1991, per la qual la fisioteràpia queda 

integrada a l’Atenció Primària des d’un punt de vista normatiu (263), però a totes les 

comunitats autònomes encara no s’ha establert aquesta figura com a derivació directa. 

Els ratis de habitants/fisioterapeuta oscil·len entre 15.000-25.000 habitants per cada 

fisioterapeuta segons diferents comunitats autònomes (264), lluny de la recomanació 

d’establir un rati de 5.000-8.000 habitants/fisioterapeuta a les zones urbanes i de 3.000 a 

les rurals (261,262). 
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Donat que la població espanyola s’està encaminant cap a un augment de la 

mitjana d’edat, per tant, un envelliment progressiu de la població, el nombre d’usuaris 

potencials per utilitzar els serveis de fisioteràpia també es troba en augment (265). 

Per aquest motiu, cal dotar als serveis d’Atenció Primària de professionals amb 

eines efectives i eficients, basades en la millor evidència disponible.  

La Fisioteràpia està demostrant ser una eina vàlida, que aconsegueix: 

• Augmentar la satisfacció per part dels usuaris (266–270) 

• Disminuir el risc de cronificació de diferents patologies (271) 

• Reduir la medicació administrada (266,271,272) 

• Disminuir la derivació a atenció secundària (266) 

• Disminuir el nombre de visites extra i intervencions quirúrgiques (271) 

• Reduir les llistes d’espera dels usuaris (268,273) 

Tot això redunda en la disminució dels costos sanitaris (267,270,271,273–276) i 

en una disminució de la càrrega de treball per part dels professionals mèdics en el 

tractament de molta patologia en diferents camps de l’AP i en especial a nivell 

musculoesquelètic (269). En aquest sentit s’ha de reivindicar i normalitzar la figura del 

fisioterapeuta, com a professional de primera intenció i amb capacitat de derivació 

directa en els equips d’AP, presents avui en dia en un percentatge insuficients de centres 

d’AP i centres de salut. 

En aquest sentit la investigació és el camí que ens permet dur-ho a terme amb un 

màxim de garanties.  

 

4 Propostes i línies d’investigació futures 

S’ha de continuar aprofundint en el tema d’estudi abastant aspectes diversos 

com són: 

• Estudiar els efectes a mig i llarg termini del programa estandarditzat 

d’exercicis. 

• Augmentar el nombre de subjectes estudiats a fi de millorar la potència 

estadística dels resultats. 
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• Comparar el programa d’exercicis amb altres tipus de tractaments 

fisioterapèutics. 

• Estudiar l’efectivitat d’un treball multidisciplinari incloent l’educació del 

pacient. 

 

Com a línies d’investigació futures es proposaria: 

Valorar l’efectivitat del programa d’exercicis realitzat a nivell domiciliari 

incloent variables resultat amb la finalitat d’avaluar la motivació i l’adherència dels 

pacients a aquest tipus de programes. 

Desenvolupar una eina basada en les TICs, de tipus aplicació mòbil, que sigui 

capaç de dirigir i fer el seguiment dels exercicis d’estabilització, motivant al pacient en 

benefici de la seva pròpia salut i fomentant hàbits saludables. 

Demostrar no només l’efectivitat sinó també l’eficiència a través d’un estudi 

cost-efectivitat. Aquest és un punt vital per recolzar l’ús de l’exercici terapèutic com a 

eina de tractament. 

Estudis que combinin diferents eines d’avaluació per comprovar la correlació 

entre els resultats de les diferents variables. Sobretot, són necessàries més 

investigacions que avaluïn l’activitat elèctrica del TrA i la relació amb la resta de 

variables. 
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“Mai consideris l’estudi com una obligació, sinó com l’oportunitat per penetrar en el 

bell i meravellós món del saber” 

Albert Einstein 
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Com a conclusió general es va obtenir que l’aplicació d’un programa d’exercicis 

de pre-activació del transvers abdominal durant 4 setmanes, individualitzat, amb una 

intensitat moderada i dificultat progressiva va demostrar la seva efectivitat en adults 

amb lumbàlgia inespecífica crònica en l’àmbit de l’Atenció Primària. 

 

Pel que fa als pacients sotmesos al programa d’exercicis d’estabilització lumbar: 

1. Els pacients van millorar en la disminució de la intensitat del dolor mesurat amb 

l’Escala Visual Analògica. 

2. Els pacients van disminuir la seva discapacitat mesurada amb els qüestionaris de 

Roland-Morris i Oswestry. 

3. La contracció específica del transvers abdominal, mesurada amb la Unitat de 

pressió per retroalimentació, va ser de més del doble de la inicial. 

4. L’activitat elèctrica del transvers abdominal, mesurada amb l’electromiògraf, va 

mostrar un augment significatiu de la resistència durant la contracció màxima. 

5. La secció transversal del múscul transvers abdominal, mesurada amb l’ecògraf, 

es va veure augmentada. 

 

Pel que fa a la comparació del grup Intervenció amb el grup Control: 

6. El grup Intervenció va mostrar una millora significativa de la intensitat del dolor 

i la discapacitat mesurada amb el qüestionari de Roland-Morris. No hi ha 

diferències significatives intergrups per la discapacitat mesurada amb el 

qüestionari d’Oswestry. 

7. En quant a la contracció del transvers abdominal, el grup Intervenció va mostrar 

una millora significativa, mesurada per la Unitat de pressió per retroalimentació, 

i una millora significativa per la prova de resistència mesurada amb 

l’electromiògraf, però no per la prova de força màxima. 

8. El grossor muscular del transvers abdominal mostra millores significatives a 

favor del grup Intervenció per les mesures de secció transversal en contracció i 

guany de secció transversal. 



CONCLUSIONS 

 156 

9. Existeix una coherència entre la millora de la contracció, l’activitat elèctrica i el 

grossor del transvers abdominal, amb la disminució de la intensitat del dolor i la 

discapacitat referides per subjectes amb lumbàlgia inespecífica crònica. 

 

Pel que fa a la comparació en funció del sexe: 

10. No es troben diferències significatives en cap de les variables en funció del sexe 

dels subjectes. Els homes tenen una major capacitat d’activació del transvers 

abdominal a nivell basal, però tant les dones com els homes són susceptibles de 

beneficiar-se dels exercicis d’estabilització lumbar per la millora de la 

simptomatologia i l’activació muscular del transvers abdominal. 
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Annex I: Escala visual analògica de dolor lumbar 

 

Si us plau, començant per l'esquerra de la següent barra, traci una línia cap a la 

dreta indicant la intensitat del seu DOLOR D'ESQUENA (DOLOR lumbar) en el 

moment actual: 

 

Sense dolor I_________________________________I Màxim dolor imaginable 
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Annex II: Escala de Roland-Morris 

 
© Fundació Kovacs. La utilització de la versió espanyola de l'escala de Roland-Morris 
és lliure per al seu ús clínic. No obstant, cal indicar que el seu copyright pertany a la 
Fundació Kovacs i per a qualsevol altre fi ha de citar la referència de la seva publicació 
(Kovacs FM, Llobera J, Gil del Reial MT, Abraira V, Gestoso M, Fernández C and the 
Kovacs-Atenció primària Group. Validation of the Spanish version of the Roland 
Morris Questionnaire. Spine 2002; 27: 538-542). 
 
Cuando le duele la espalda, puede que le sea difícil hacer algunas de las cosas que 
habitualmente hace. Esta lista contiene algunas de las frases que la gente usa para 
explicar cómo se encuentra cuando le duele la espalda (o los riñones). Cuando las lea, 
puede que encuentre algunas que describan su estado de hoy. Cuando lea la lista, piense 
en cómo se encuentra usted hoy. Cuando lea usted una frase que describa como se 
siente hoy, póngale una señal. Si la frase no describe su estado de hoy, pase a la 
siguiente frase. Recuerde, tan solo señale la frase si está seguro de que describe cómo se 
encuentra usted hoy. 
 
1.- □ Me quedo en casa la mayor parte del tiempo por mi dolor de espalda. 
2.- □ Cambio de postura con frecuencia para intentar aliviar la espalda. 
3.- □ Debido a mi espalda, camino más lentamente de lo normal. 
4.- □ Debido a mi espalda, no puedo hacer ninguna de las faenas que habitualmente 
hago en casa. 
5.- □ Por mi espalda, uso el pasamanos para subir escaleras. 
6.- □ A causa de mi espalda, debo acostarme más a menudo para descansar. 
7.- □ Debido a mi espalda, necesito agarrarme a algo para levantarme de los sillones o 
sofás. 
8.- □ Por culpa de mi espalda, pido a los demás que me hagan las cosas. 
9.- □ Me visto más lentamente de lo normal a causa de mi espalda. 
10.- □ A causa de mi espalda, sólo me quedo de pie durante cortos períodos de tiempo. 
11.- □ A causa de mi espalda, procuro evitar inclinarme o arrodillarme. 
12.- □ Me cuesta levantarme de una silla por culpa de mi espalda. 
13.- □ Me duele la espalda casi siempre. 
14.- □ Me cuesta darme la vuelta en la cama por culpa de mi espalda. 
15.- □ Debido a mi dolor de espalda, no tengo mucho apetito. 
16.- □ Me cuesta ponerme los calcetines - o medias - por mi dolor de espalda. 
17.- □ Debido a mi dolor de espalda, tan solo ando distancias cortas. 
18.- □ Duermo peor debido a mi espalda. 
19.- □ Por mi dolor de espalda, deben ayudarme a vestirme. 
20.- □ Estoy casi todo el día sentado a causa de mi espalda. 
21.- □ Evito hacer trabajos pesados en casa, por culpa de mi espalda. 
22.- □ Por mi dolor de espalda, estoy más irritable y de peor humor de lo normal. 
23.- □ A causa de mi espalda, subo las escaleras más lentamente de lo normal. 
24.- □ Me quedo casi constantemente en la cama por mi espalda. 
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Annex III: Cuestionario Oswestry para la incapacitación lumbar 

 
Por favor lea atentamente: Estas preguntas han sido diseñadas para que su médico 
conozca hasta qué punto su dolor de espalda le afecta en su vida diaria. Responda a 
todas las preguntas, señalando en cada una sólo aquella respuesta que más se aproxime 
a su caso. Aunque usted piense que más de una respuesta se puede aplicar a su caso, 
marque sólo aquella que describa MEJOR su problema. 
 
1. Intensidad de dolor 
  Puedo soportar el dolor sin necesidad de tomar calmantes 
  El dolor es fuerte pero me arreglo sin tomar calmantes 
  Los calmantes me alivian completamente el dolor 
  Los calmantes me alivian un poco el dolor 
  Los calmantes apenas me alivian el dolor 
  Los calmantes no me quitan el dolor y no los tomo 
 
2. Cuidados personales (lavarse, vestirse, etc.) 
  Me las puedo arreglar solo sin que me aumente el dolor 
  Me las puedo arreglar solo pero esto me aumenta el dolor 
  Lavarme, vestirme, etc., me produce dolor y tengo que hacerlo despacio y con cuidado 
  Necesito alguna ayuda pero consigo hacer la mayoría de las cosas yo solo 
  Necesito ayuda para hacer la mayoría de las cosas 
  No puedo vestirme, me cuesta lavarme, y suelo quedarme en la cama 
 
3. Levantar peso 
  Puedo levantar objetos pesados sin que me aumente el dolor 
  Puedo levantar objetos pesados pero me aumenta el dolor 
  El dolor me impide levantar objetos pesados del suelo, pero puedo hacerlo si están en 
un sitio cómodo (ej. En una mesa) 
  El dolor me impide levantar objetos pesados, pero sí puedo levantar objetos ligeros o 
medianos si están en un sitio cómodo 
  Sólo puedo levantar objetos muy ligeros 
  No puedo levantar ni elevar ningún objeto 
 
4. Andar 
  El dolor no me impide andar 
  El dolor me impide andar más de un kilómetro 
  El dolor me impide andar más de 500 metros 
  El dolor me impide andar más de 250 metros 
  Sólo puedo andar con bastón o muletas 
  Permanezco en la cama casi todo el tiempo y tengo que ir a rastras al baño 
 
5. Estar sentado 
  Puedo estar sentado en cualquier tipo de silla todo el tiempo que quiera 
  Puedo estar sentado en mi silla favorita todo el tiempo que quiera 
  El dolor me impide estar sentado más de una hora 
  El dolor me impide estar sentado más de media hora 
  El dolor me impide estar sentado más de diez minutos 
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  El dolor me impide estar sentado 
 
6. Estar de pie 
  Puedo estar de pie tanto tiempo como quiera sin que me aumente el dolor 
  Puedo estar de pie tanto tiempo como quiera pero me aumenta el dolor 
  El dolor me impide estar de pie más de una hora 
  El dolor me impide estar de pie más de media hora 
  El dolor me impide estar de pie más de diez minutos 
  El dolor me impide estar de pie 
 
7. Dormir 
  El dolor no me impide dormir bien 
  Sólo puedo dormir si tomo pastillas 
  Incluso tomando pastillas duermo menos de seis horas 
  Incluso tomando pastillas duermo menos de cuatro horas 
  Incluso tomando pastillas duermo menos de dos horas 
  El dolor me impide totalmente dormir 
 
8. Actividad sexual 
  Mi actividad sexual es normal y no me aumenta el dolor 
  Mi actividad sexual es normal pero me aumenta el dolor 
  Mi actividad sexual es casi normal pero me aumenta mucho el dolor 
  Mi actividad sexual se ha visto muy limitada a causa del dolor 
  Mi actividad sexual es casi nula a causa del dolor 
  El dolor me impide todo tipo de actividad sexual 
 
9. Vida social 
  Mi vida social es normal y no me aumenta el dolor 
  Mi vida social es normal, pero me aumenta el dolor 
  El dolor no tiene un efecto importante en mi vida social, pero sí impide mis 
actividades más enérgicas, como bailar, etc. 
  El dolor ha limitado mi vida social y no salgo tan a menudo 
  El dolor ha limitado mi vida social al hogar 
  No tengo vida social a causa del dolor 
 
10. Viajar 
  Puedo viajar a cualquier sitio sin que me aumente el dolor 
  Puedo viajar a cualquier sitio, pero me aumenta el dolor 
  El dolor es fuerte, pero aguanto viajes de más de dos horas 
  El dolor me limita a viajes de menos de una hora 
  El dolor me limita a viajes cortos y necesarios de menos de media hora 
  El dolor me impide viajar excepto para ir al médico o al hospital 
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Annex IV: Tractament de la lumbàlgia crònica amb el nivell d'evidència i el grau 

de recomanació. 

 

Nom del tractament 
Tipus de 

tractament 
Evidència / Efectivitat 

Nivell 

d’evidència 

Recomanat pel 

dolor lumbar 

crònic 

Teràpia 

interferencial 
Físic 

No de manera aïllada Nivell D No 

Evidència limitada si es compara 

amb tracció lumbar motoritzada i 

massatge 

Nivell C 

 

- 

Teràpia amb làser Físic Proves contradictòries Nivell C No 

Evitar repòs al llit Físic 

Augmenta la intensitat i durada del 

dolor, la incapacitat, la duració de 

la baixa i el risc de cronificació 

Nivell A Sí 

Activitat física Físic 

Millora el dolor, el grau 

d’incapacitat i escorça la baixa 

laboral 

Nivell A Sí 

Exercici Físic 

A mig termini pel dolor, grau 

d’activitat i retorn laboral 
Nivell A Sí 

A curt termini comparat amb 

tractament passiu  
Nivell B Sí 

Tipus i intensitat Nivell C Sí 

Suport lumbar Físic No Nivell D 

No per a la 

lumbàlgia  

inespecífica 

crònica 

Diatèrmia d’ona Físic No Nivell D No 
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curta 

Ultrasò terapèutic Físic No és eficaç Nivell C No 

Termoteràpia Físic No Nivell D No 

Tracció lumbar Físic 

Proves limitades en comparació a 

la tracció simulada 
Nivell C No 

No en comparació amb altres 

tractaments 
Nivell D 

 

- 

Estimulació 

nerviosa elèctrica 

transcutània 

(TENS) 

Físic 

No en comparació al placebo o la 

TENS simulada 
Nivell A No 

No en comparació a la 

descompressió axial vertebral, 

l’acupuntura, PENS i 

l’electroacupuntura 

Nivell B 

 

-    

Manipulació 

vertebral 
Teràpia 

manual 
Contradictòria Nivell B Sí 

Massatge 
Teràpia 

manual 

Similar  a EMS, manipulació i 

suport lumbar 
Nivell C No 

Escola d’esquena 

Escola 

d’esquena o 

breu 

intervenció 

per promoure 

l’autocuració 

Millora el dolor i la funcionalitat a 

curt i mig termini però no a llarg 
Nivell B Sí 

Informació al 

pacient i programes 

educatius breus 

Breu 

intervenció 

per promoure 

l’autocuració 

Sí, si es duu a terme pel 

fisioterapeuta o aquest i un metge 

Nivell A 

per millorar 

la 

discapacitat 

i Nivell B 

pel retorn 

Sí  
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laboral 

Mètodes cognitiu-

conductuals 

 

- 

Sí per millorar el dolor, la 

funcionalitat i el retorn laboral 
Nivell A Sí 

Tractament 

multidisciplinari 

Mínim un 

metge, un 

psicòleg i un 

fisioterapeuta 

Sí (rehabilitació biopsicosocial) Nivell A Sí 

Antidepressius que 

inhibeixin la 

recaptació de 

Noradrenalina 

Procediment 

farmacològic 

Sí, en quant al dolor Nivell A 

Sí, sempre que 

no tingui una 

malaltia renal, 

un glaucoma, 

estigui 

embarassada, 

una MPOC o 

una 

insuficiència 

cardíaca 

No, en quant al grau de  

discapacitat 
Nivell B 

Sí 

Relaxants 

musculars 
Procediment 

farmacològic 
Sí, per al dolor Nivell C 

Sí, però amb 

cura, no més 

d’una setmana 

AINE 
Procediment 

farmacològic 
Sí Nivell A Sí 

Paracetamol 

associat o no a 

opiacis menors 

Procediment 

farmacològic 

Sí, per al dolor i discapacitat a curt 

termini 
Nivell A Sí 

Fàrmacs 

antiepilèptics 

(gabapentina) 

Procediment 

farmacològic 
Limitada Nivell C No 
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 Pegats de 

capsaïcina 

Procediment 

farmacològic 
Sí, a curt termini Nivell A Sí 

Fàrmacs anti-TNF 
Procediment 

farmacològic 
- Nivell D No 

Acupuntura 
Procediment 

invasiu 
Contradictòria Nivell C No 

 Infiltracions 

epidurals i 

bloquejos d’arrels 

nervioses espinals 

Procediment 

invasiu 
No Nivell C No 

Infiltracions 

facetaries 

d’anestèsics o 

corticoides 

Procediment 

invasiu 
No és efectiva Nivell B No 

Infiltracions 

intradiscals 

Procediment 

invasiu 
No és efectiva Nivell B No 

Infiltracions de 

toxina botulínica 

Procediment 

invasiu 
Limitada Nivell C No 

Infiltracions 

Sacroilíaques  

Procediment 

invasiu 
Limitada Nivell C No 

Infiltracions 

esclerosants 

(proloteràpia) 

Procediment 

invasiu 
No és eficaç Nivell A No 

Infiltracions en 

punts gallet 

Procediment 

invasiu 
Contradictòria Nivell C No 

Neuroreflexoteràpia 

(NRT) 

Procediment 

invasiu 

Sí, per l’alleujament del dolor en 

30-45 dies 
Nivell C 

Sí, per a 

usuaris amb 

lumbàlgia 

crònica 
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moderada o 

severa (més de 

tres punts en 

l’escala EVA) 

Neuroestimulació 

elèctrica percutània 

(PENS) 

Procediment 

invasiu 
Confús Nivell C Sí 

Rizòlisi per 

radiofreqüència  

Procediment 

invasiu 
Contradictòria Nivell C No 

Termocoagulació 

intradiscal per 

radiofreqüència 

(IRFT) i 

electrotermoteràpia 

intradiscal (IDET) 

Procediment 

invasiu 
Contradictòria Nivell C No 

Lesió del gangli 

dorsal per 

radiofreqüència 

(RF)  

Procediment 

invasiu 
No és eficaç Nivell C No 

Electroestimulació 

medul·lar 

Procediment 

invasiu 
No Nivell D No 

Cirurgia 
Procediment 

invasiu 

Moderada, en comparació amb 

programes d’intervenció cognitius 
Nivell B No 

Ozoteràpia 
Procediment 

invasiu 
No Nivell D No 
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Annex V: Tests d’Inestabilitat lumbar 

Beighton hypermobility: valora la laxitud general dels lligaments en una escala 
de 0-5 punts. S'atorga un punt a cada un dels següents signes: hiperextensió de genoll 
>10º, hiperextensió de colze >10º, hiperextensió del cinquè dit >90º, abducció del polze 
fins contacte amb l'avantbraç, habilitat de flexionar el tronc i col·locar les mans planes 
sobre el terra amb els genolls estesos. 

Prone instability test: El test es realitza amb el pacient en decúbit pro a la vora 
de la llitera, amb el tronc recolzat i els peus en contacte amb el terra. L'examinador 
realitza un test de mobilitat postero-anterior per a cada segment de la columna lumbar 
mentre la musculatura està relaxada. Si s'identifica algun segment dolorós, es demana al 
pacient que elevi les cames del terra (amb la qual cosa es produirà una contracció 
muscular) i s'aplica la mateixa pressió al segment dolorós. Si el pacient refereix dolor a 
la posició de relaxació i disminueix amb l'elevació de les cames, el test es considera 
positiu. 

Aberrant movement pattern: El test es considera positiu si s'observa qualsevol 
dels 5 següents signes durant una flexió anterior de tronc, i negatiu en absència 
completa de tots ells: 

1. Arc dolorós en flexió: símptomes referits durant el moviment en un 
punt concret (o en un tram concret) que no està present abans o després d'aquest 
punt. 

2. Arc dolorós al retorn: els símptomes ocorren solament durant la 
tornada des de la flexió a la posició dreta. 

3. Signe de Gower (enfilar-se per la cuixa): empènyer sobre les cuixes o 
qualsevol altra superfície amb les mans per assistir-se durant la tornada des de la 
flexió a la posició dreta. 

4. "Instability catch": qualsevol acceleració o desacceleració sobtada en 
el moviment de tronc, o qualsevol altre moviment addicional fora del pla primari 
de moviment (ex: inclinació lateral o rotació durant la flexió de tronc). 

5. Inversió del ritme lumbo-pèlvic: en l'intent de retorn des de la flexió, 
el pacient doblega els genolls i desplaça la pelvis anteriorment abans de retornar 
a la posició dreta. 
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Annex VI: Full de recollida de dades 

Codi del pacient:                     NOM:                                               Data:__/__/____ 

Edat: Tipus de Treball: 

Sexe: Hores de treball/setmana: 

Pes: 1r episodi lumbàlgia: 

Altura: Baixes laborals i duració: 

Hàbits esportius: 

Observacions: 
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Annex VII: Utilització del software de l’electromiògraf bioPlux 

 

1.	Pantalla	d’inici	del	software	 2.	Fitxa	del	pacient	

	 	
3.	Accés	als	protocols	 4.	Accés	a	Protocol	“Biofeedback	genérico”	

	 	
5.	Programació	del	canal	1:	TrA	 6.	Mesurament	del	to	basal	del	TrA	

	 	
7.	Mesurament	del	TrA	en	contracció	 8.	Resultat	de	la	prova	
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Annex VIII: Full d’Informació al pacient 

 

TÍTOL DE L'ESTUDI: Efectivitat d’una intervenció fisioterapèutica basada en 

la pre-activació del transvers abdominal en pacients amb lumbàlgia inespecífica crònica 

en atenció primària. 

 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Francesc Josep Rubí Carnacea. 

Fisioterapeuta col. Nº 1130 

 

CENTRE: Universitat de Lleida. Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia 

                  Carrer Montserrat Roig 2. 25198 Lleida 

                  Tel. 973702459 

 

INTRODUCCIÓ: 

Ens dirigim a vostè per informar-li sobre un estudi d'investigació en el qual se li 

convida a participar. L'estudi ha estat aprovat pel Comitè Ètic d'Investigació Clínica 

IDIAP Jordi Gol. 

La intenció d’aquest full és facilitar-li la informació correcta i suficient per a què 

vostè pugui decidir si vol participar en aquest estudi. Si té algun dubte o necessita algun 

aclariment, es pot dirigir a l’investigador principal per resoldre’l. També pot decidir 

demanar informació aliena. Se li recomana que llegeixi aquest full amb atenció i se li 

agraeix de forma anticipada la seva predisposició.  

 

PARTICIPACIÓ VOLUNTÀRIA: 

Ha de saber que la seva participació en aquest estudi és totalment voluntària. 

Pot decidir no participar o canviar la seva decisió i retirar el seu consentiment en 

qualsevol moment, sense que per això s'alteri la relació amb el seu metge ni es 

produeixi cap perjudici en el seu tractament inicial. 
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DESCRIPCIÓ GENERAL DE L'ESTUDI: 

L'estudi consisteix a comparar els efectes sobre la disminució del dolor, en 

pacients amb lumbàlgia inespecífica crònica, utilitzant dos protocols de tractament 

diferents: un grup, anomenat d’intervenció, on se li ensenyaran uns exercicis físics 

suaus per activar la musculatura abdominal i un grup, anomenat grup control, on se li 

demanaran unes dades, se li valorarà el seu nivell de força i dolor i que seguirà amb el 

seu tractament habitual, marcat pel seu metge de capçalera o especialista. 

L’objectiu d’aquest estudi és comparar els canvis en la discapacitat i dolor 

experimentats per un grup de pacients amb lumbàlgia inespecífica crònica sotmesos a 

un tractament de reeducació fisioterapèutica de la pre-activació del transvers abdominal 

respecte a un altre grup de pacients que han rebut tractament convencional.  

L'assignació dels pacients als tractaments es realitzarà a l'atzar, de manera que, 

fins que s'efectuï el sorteig, no sabrà al protocol de quin grup serà sotmès. La 

probabilitat que se li assigni un o altre és del 50%.  

Durant l'estudi vostè serà tractat per un fisioterapeuta i valorat per un altre 

diferent, que no ha de conèixer en cap moment el grup, control o intervenció, on pertany 

vostè. 

 

PERSONES QUE FORMEN PART DEL GRUP CONTROL: 

• Seran avaluades del seu nivell de dolor, discapacitat i de la força 

muscular mitjançant tècniques no invasives en dues sessions: a l’inici de 

la intervenció i al final de la intervenció, 4 setmanes després. 

• Al final d’aquest període rebran un informe de la seva evolució. 

 

PERSONES QUE FORMEN PART DEL GRUP INTERVENCIÓ: 

• Seran avaluades del seu nivell de dolor, discapacitat i de la força 

muscular mitjançant tècniques no invasives en dues sessions: a l’inici de 

la intervenció i al final de la intervenció, 4 setmanes després. 

• Rebran un tractament de fisioteràpia consistent en sessions dirigides 

d’exercici físic suau i controlat, amb l’objectiu de reforçar la musculatura 

de la columna i de la zona abdominal. Es realitzaran dues sessions de 
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fisioteràpia a la setmana, amb una durada aproximada de mitja hora, 

durant un període de 4 setmanes. 

• Al final d’aquest període rebran un informe de la seva evolució. 

. 

Si decideix participar en l'estudi s’ha de comprometre a assistir a les dues 

valoracions i a les sessions de tractament setmanals, si és el cas.  

És important que posi en coneixement del seu fisioterapeuta qualsevol 

molèstia/canvi que pugui sentir durant l'etapa de tractament. 

 

BENEFICIS DERIVATS DE LA SEVA PARTICIPACIÓ A L'ESTUDI: 

• De forma general, en aquest estudi s’espera aconseguir un tractament 

efectiu en la disminució del dolor a la lumbàlgia inespecífica crònica de 

més de tres mesos d'evolució.  

• Si forma part del grup control, vostè obtindrà una valoració rigorosa i 

professional de l’estat de la musculatura que està afectada en la seva 

lumbàlgia.   

• Si forma part del grup intervenció, vostè rebrà una valoració de la seva 

lumbàlgia i rebrà un tractament de fisioteràpia específic per a reforçar la 

musculatura abdominal, controlat i valorat per un grup expert en 

lumbàlgies. 

• Els dos grups de l’estudi rebran informació detallada dels resultats que es 

derivin d’aquest estudi. Els resultats obtinguts podrien mostrar la 

importància d'utilitzar un programa d'exercicis senzill que podrien 

millorar els principals símptomes de la lumbàlgia inespecífica crònica.   

 

De totes maneres, és possible que, per diferents motius, vostè no obtingui cap 

benefici/canvi en la seva salut després de participar en aquest estudi. 

 

RISCOS DERIVATS DE LA SEVA PARTICIPACIÓ EN L’ESTUDI: 

Els possibles efectes secundaris que podria experimentar si forma part del grup 

de tractament són: 
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• Aparició de cruiximents. 

• Reagudització de la lumbàlgia. 

• Aparició de rampes musculars. 

 
Malgrat això, i tenint en compte l'estricte control d'execució a què seran 

sotmesos els pacients durant tota la intervenció, s’espera reduir aquests possibles efectes 

el mínim. 

 

Les proves de valoració de l’estudi no provocaran cap mena de risc per a la seva 

salut. 

 

CRITERIS D’INCLUSIÓ: 

• Poden participar en aquest estudi les persones que pateixin de lumbàlgia 

inespecífica crònica de tres o més mesos de durada. Aquestes persones 

no han de tenir cap tipus de diagnòstic específic de la seva lumbàlgia. 

• L’edat de les persones per formar part d’aquest estudi és de 18 a 65 anys. 

 

CRITERIS D’EXCLUSIÓ: 

• NO poden participar pacients amb lumbàlgia no mecànica (lumbàlgies 

inflamatòries, infeccioses i tumorals, lumbàlgies per dolor referit ...). 

• NO poden participar en l’estudi les dones embarassades ni amb postpart 

inferior a tres mesos. 

• NO poden participar en l’estudi persones amb patologia associada 

incompatible amb el tractament a realitzar ni les persones que tinguin 

altres malalties greus, a criteri del seu metge de capçalera.  

 

CONFIDENCIALITAT: 

El tractament, la comunicació i la cessió de les dades de caràcter personal de tots 

els subjectes participants s'ajustarà al que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 

desembre de protecció de dades de caràcter personal. D'acord al que estableix la 
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legislació esmentada, vostè pot exercir els drets d'accés, modificació, oposició i 

cancel·lació de dades, per la qual cosa haurà de dirigir-se al seu fisioterapeuta de 

l'estudi. 

Les dades recollides per a l'estudi estaran identificades mitjançant un codi i 

només el seu fisioterapeuta de l'estudi/col·laboradors podran relacionar aquestes dades 

amb vostè i amb la seva història clínica. Per tant, la seva identitat no serà revelada a cap 

persona llevat d'excepcions, en cas d'urgència mèdica o requeriment legal. 

Només es transmetran a tercers i a altres països les dades recollides per l'estudi 

que en cap cas han de contenir informació que el pugui identificar directament, com a 

nom i cognoms, inicials, adreça, número de la seguretat social, etc. En el cas que es 

produeixi aquesta cessió, serà per als mateixos fins de l'estudi descrit i garantint la 

confidencialitat com a mínim amb el nivell de protecció de la legislació vigent a casa 

nostra. 

L'accés a la seva informació personal quedarà restringit al fisioterapeuta de 

l'estudi / col·laboradors, autoritats sanitàries, al Comitè Ètic d'Investigació Clínica i 

personal autoritzat per l'investigador, quan ho necessitin per comprovar les dades i 

procediments de l'estudi, però sempre mantenint la confidencialitat de les mateixes 

d'acord amb la legislació vigent. 

 

COMPENSACIÓ ECONÒMICA: 

L'investigador de l'estudi és el responsable de gestionar el finançament del 

mateix. Per a la realització de l'estudi l'investigador del mateix ha signat un contracte 

amb el centre on es va a realitzar i amb el fisioterapeuta de l'estudi. 

La seva participació en l'estudi no li suposarà cap despesa. No haurà de pagar 

pel tractament de l'estudi. D'altra banda no rebrà cap compensació econòmica per la 

seva participació en aquest estudi. 

 

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT: 

Qualsevol nova informació referent al tractament utilitzat en l'estudi i que pugui 

afectar la seva disposició per participar en l'estudi, que es descobreixi durant la seva 

participació, li serà comunicada pel seu fisioterapeuta al més aviat possible. 
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Si vostè decideix retirar el consentiment per participar en aquest estudi, cap dada 

nova serà afegida a la base de dades i, pot exigir la destrucció de totes les dades 

identificables prèviament registrades. 

També ha de saber que pot ser exclòs de l'estudi si l'investigador de l'estudi ho 

considera oportú, ja sigui per motius de seguretat, per qualsevol esdeveniment advers 

que es produeixi pel tractament en estudi o perquè consideri que no està complint amb 

els procediments establerts. En qualsevol dels casos, vostè rebrà una explicació 

adequada del motiu que ha ocasionat la seva retirada de l'estudi. 

En signar el full de consentiment adjunt, es compromet a complir amb els 

procediments de l'estudi que se li han exposat. 

Quan acabi la seva participació rebrà el millor tractament disponible i que el seu 

metge consideri el més adequat per la seva malaltia, però és possible que no se li pugui 

seguir administrant el tractament de l'estudi. Per tant, l'investigador no adquireix cap 

compromís de mantenir aquest tractament fora d'aquest estudi. 
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Annex IX: Full de consentiment informat 

Títol de l'Estudi: Efectivitat d’una intervenció fisioterapèutica basada en la pre-

activació del transvers abdominal en pacients amb lumbàlgia inespecífica crònica en 

atenció primària. 

Jo (nom, cognoms i DNI) 

............................................................................................................................... 

He llegit el full d'informació que se m'ha lliurat. 

He pogut fer preguntes sobre l'estudi. 

He rebut suficient informació sobre l'estudi. 

He parlat amb el responsable de l’estudi. 

Comprenc que la meva participació és voluntària. 

Comprenc que puc retirar-me de l'estudi: 

 1.- Quan vulgui 

 2.- Sense haver de donar explicacions 

 3.- Sense que això repercuteixi en les meves cures mèdiques 

Presto lliurement la meva conformitat per participar en l'estudi i dono el meu 

consentiment per a l'accés i utilització de les meves dades en les condicions detallades 

en el full d'informació. 

 

Signatura del pacient:                                                 Signatura de l'investigador: 

 

 

 

Nom:                                                                           Nom: 

Data:                                                                           Data: 
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Annex X: Informe d’aprovació pel Comitè Ètic d’Investigació Clínica 
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Annex XI: Cronograma d’implementació de l’estudi 
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Annex XII: Recolzament de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia a l’estudi 
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