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 Resum 
 

La lumbàlgia crònica inespecífica és una patologia complexa amb una prevalença que 

varia entre 10% i 20% a França i que representa un gran problema de salut pública en 

països industrialitzats.  

 

Es dissenya un protocol d’intervenció per a la rehabilitació de pacients amb lumbàlgies 

cròniques inespecífiques utilitzant exercicis de Pilates inclòs al programa de fisioteràpia 

convencional.   

 

A través d'un assaig clínic aleatori es valorarà l’eficàcia del tractament amb Pilates per 

a disminuir la discapacitat i el dolor à més de millorar la qualitat de vida i la flexibilitat de 

la columna en pacients amb lumbàlgia crònica inespecífica.  

 

L’avaluació de la intervenció es farà mitjançant l’Escala Oswerty, l’Escala Visual 

Analògica, el Qüestionari SF-36 i el Test de Schöber. Els resultats obtinguts seran 

analitzats gràcies al programa “Statistical Package for the Socials Sciences” (SPSS) per 

posar conclusions. 

 

Les principals limitacions de l’estudi son: l’abandonament i la mala realització dels 

exercicis de Pilates.  

 

 

 

Paraules clau: Lumbàlgia crònica inespecífica, Mètode Pilates, Rehabilitació  
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Abstract  
 

Nonspecific chronic low back pain is a complex pathology with a prevalence that varies 

between 10 and 20% in France, and represents a major public health issue in the 

industrialized countries. 

 

An intervention protocol has been designed for the rehabilitation of patients with 

nonspecific chronic low back pain, by using Pilates exercises included in the 

conventional physiotherapy program. 

 

The efficacy of this treatment with Pilates to decrease disability and pain, improve quality 

of life, and flexibility of the spine in patients with nonspecific chronic low back pain is 

assessed through a randomized clinical trial. 

 

The assessment of the intervention is done using the Oswestry Scale, the Visual 

Analogue Scale, the SF-36 Questionnaire and the Schöber Test. The results of the 

clinical trial are analyzed with the “Statistical Package for the Socials Sciences” (SPSS) 

program to draw conclusions. 

 

The main limitations of the study are: the abandonment or the poor performance of 

Pilates exercises. 

 

 

 

Key words: Nonspecific chronic low back pain, Method Pilates, Rehabilitation 
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 Antecedents i estat actual del tema 
 

2.1. Records anatòmics 
 

La columna vertebral, també anomenada raquis o espina dorsal, és una estructura 

longitudinal composta per una sèrie d'ossos anomenats vèrtebres. La columna vertebral 

està constituïda per os i teixit connectiu que envolta i protegeix la medul·la espinal 

composta per teixit nerviós i connectiu. Té una longitud mitjana de 71 cm en l'home adult 

i 61 cm a la dona adulta, i funciona com una vara forta i flexible amb elements que poden 

mobilitzar-se cap endavant, cap enrere, lateralment i també girar sobre el seu eix. A més 

de la seva funció protectora de la medul·la espinal, serveix de suport al cap, és el lloc 

d'inserció de les costelles, de la cintura pelviana i els músculs de l'esquena i té un paper 

molt important en la postura i la marxa. (Tortora i Derrickson, 2006)  

 

 

 

 
 

Figura 1: La columna vertebral. Tortora, G.J., Derrickson, B.  

Principios de Anatomía y Fisiología. Copyright 2011 
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Al començament del desenvolupament, el nombre total de vèrtebres és de 33. Durant el 

creixement d'una persona algunes vèrtebres a la regió sacra i còccix es fusionen i, com 

a resultat, la columna vertebral de l'adult té 26 vèrtebres. Aquestes tenen la següent 

distribució: 

- 7 vèrtebres cervicals, a la regió del coll 

- 12 vèrtebres toràciques, a la regió posterior de la caixa toràcica 

- 5 vèrtebres lumbars, que són el suport de la porció inferior de l'esquena 

- 1 os sacre, format per 5 vèrtebres sacres fusionades 

- 1 os còccix, format per les 4 vèrtebres del còccix fusionades 

Les vèrtebres cervicals, dorsals i lumbars són mòbils, mentre que el sacre i el còccix 

són ossos immòbils. (Tortora i Derrickson, 2006) 

 

En la visió lateral la columna vertebral presenta una sèrie de curvatures: 

- La curvatura primària de la columna vertebral és de concavitat anterior (cifosi), 

reflectint de forma original de l'embrió, i es manté en les regions toràcica i sacra 

en els adults. 

- Curvatures secundàries, de concavitat posterior (lordosi), es formen a les regions 

cervical i lumbar, i porten el centre de gravetat en una línia vertical, que permet 

que el pes del cos es balancegi sobre la columna vertebral de manera que es 

gasti la mínima quantitat d'energia muscular per mantenir una bipedestació 

alçada. (Drake, Vogl i Mitchell, 2005)  

 
Figura 2: Curvatures de la columna vertebral en l’embrió 

I adult. Tortora, G.J., Derrickson, B. Principios de Anatomía y Fisiología. Copyright 2011 
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La columna vertebral es mou a partir de petits moviments entre les vertebres, la suma 

d’aquests permeten un grau important de mobilitat a la columna vertebral en conjunt. 

Els moviments possibles són la flexió (arquejament anterior), l’extensió, la flexió lateral 

o inclinació lateral, la rotació i també la circumducció. (Drake et al., 2005)  

 

 
Figura 3: Moviments del tronc. Drake R.L., Vogl W. Mitchell A.W.M.  

Gray Anatomía para estudiantes. Copyright 2005 

 

 

2.2. Lumbàlgies 
 

2.2.1. Definicions  
 

L'associació Internacional d'Estudi del Dolor (International Association for the Study of 

Pain – IASP 2016) defineix el dolor com una sensació i una experiència emocional 

desagradable en resposta a una ofensa dels teixits tissulars efectiva o potencial. El dolor 

crònic és definit com una síndrome multidimensional, qualsevol siguin la seva topografia 

i la seva intensitat, quan és persistent de més de 3 mesos. Un dolor crònic provoca un 

deteriorament significatiu i progressiu, a causa del dolor, de les capacitats funcionals i 

relacionals del pacient en les seves activitats de la vida diària, tant al domicili com a 

l'escola o a la feina. 

 

Etimològicament, la paraula lumbàlgia prové de “lumbus” i “álgos”. Els “lumbus” són 

unes parts musculars, situades darrere de l'abdomen, a la dreta i a l'esquerra de la 

columna vertebral. I “álgos” significa un dolor sense lesió caracteritzada. Segons l'Alta 

Autoritat de Salut (Haute Autorité de Santé – HAS, 2005), la lumbàlgia es definida com 

un dolor comprès entre la dotzena costella toràcica i el plec subgluti. 
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2.2.2. Classificació  
 

Es distingeixen les lumbàlgies dites específiques quan són secundàries de patologies 

ben identificades, particularment tumorals, infeccioses, inflamatòries i fractures. Les 

lumbàlgies associades amb una irradiació radicular com els lombocruràlgies o 

lombosciatàlgies i les lumbàlgies inespecífiques o comunes quan no tenen relació amb 

una causa inflamatòria, traumàtica, tumoral o infecciosa (Balagué, Mannion, Pellisé i 

Cedraschi, 2012). La lumbàlgia és qualificada d'aguda quan els símptomes tenen una 

durada inferior a tres mesos, i de crònica quan la seva durada és superior (HAS, 2005). 

 

 

2.2.3. Epidemiologia  
 

La Societat Francesa de Reumatologia (SFR, 2017) va afirmar que la prevalença de 

dolors lumbars varia entre 10% i 20% a França. Les lumbàlgies representen una 

problemàtica freqüent i complexa que no s'acaba augmentant en les països 

industrialitzats (Vimont, 2013). Afecten milions de persones a tot el món, tant homes 

com dones i poden ser observades a qualsevol edat. Considerem que el 80% dels 

individus sofreixen d'un dolor lumbar en un moment o altre de la seva vida. És la causa 

més freqüent d'incapacitat i d'absentisme professional. (OMS, 2003). Vimont (2013) 

assegura que entre el 60 i el 90% de les lumbàlgies agudes es milloren entre 4 a 6 

setmanes i el 10% esdevenen cròniques. 

 

 

2.2.4. Factors de risc  
 

La lumbàlgia inespecífica és una afecció multifactorial, els principals factors que 

afavoreixen l'aparició de dolors de lumbars són els següents: (Aguilera i Herrera, 2013) 

- L'edat: els episodis de dolors lumbars són els més freqüents al voltant dels 30 

anys. 

- El sobrepès: l'obesitat constitueix el problema nutricional més freqüent de la 

nostra època, una persona obesa o amb sobrepès ésta més predisposat a patir 

de lumbàlgies que una persona en millor forma física.  

- El país o la regió: la prevalença dels dolors lumbars és molt més elevada als 

països industrialitzats. 
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- Les condicions físiques i la flexibilitat: una bona higiene de vida pot disminuir les 

crisis de dolors lumbars. 

- El treball: amb l'activitat laboral (postures ergonòmiques, càrregues a portar, 

moviments repetitius, vibracions) la probabilitat de patir de crisis lumbars pot 

augmentar. 

- Els factors psicològics: existeix una prevalença més important de lumbàlgies en 

les persones depressives i ansioses. 

 

 

2.2.5. Tractament de fisioteràpia  
 

El tractament de les lumbàlgies cròniques inespecífiques és variat i multidisciplinar. La 

"Reeducació" és el tractament més prescrit en cas de lumbàlgia comú. Aquest nom 

genèric agrupa moltes tècniques diferents, algunes amb finalitat antiàlgica, altres amb 

finalitat preventiva (Khalfaoui et al., 2013). En el marc de la prescripció mèdica, el 

fisioterapeuta estableix un balanç que comprèn l'avaluació de les deficiències i de les 

incapacitats funcionals. Aquestes avaluacions permeten establir un diagnòstic de 

fisioteràpia i d'escollir els actes i les tècniques més adaptats. (HAS, 2005)  

 

Segons diversos estudis (Khalfaoui et al. 2013, ANAES 2000 i HAS 2005), els objectius 

d'aquest tractament convencional de fisioteràpia són: 

- Disminuir el dolor 

- Restaurar una amplitud articular lumbar màxima 

- Millorar la força muscular 

- Prevenir un nou episodi de crisi dolorosa 

- Millorar la qualitat de vida 

- Disminuir la discapacitat física i psicològica 

 

Els diferents tractaments proposats per l'Alta Autoritat de Salut en el moment d'una cura 

de reeducació de lumbàlgia crònica inespecífica són els següents: 

La massoteràpia: 

Entenem per massatge tota maniobra externa, realitzada sobre els teixits, amb fi 

terapèutic o no, de manera manual o mitjançant aparells, amb o sense l'ajuda de 

productes, que conté una mobilització o una estimulació metòdica, mecànica o un reflex 

d'aquests teixits. Els massatges superficials s'interessen per la pell i el teixit subcutani, 

els massatges profunds s'interessen als músculs, tendons o els lligaments. En el 

tractament contra els dolors lumbars, els massatges tenen un efecte antiàlgic. 
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Els exercicis terapèutics: 

Corresponen a la realització i la vigilància d'actes amb finalitat de reeducació 

neuromuscular, correctiva o compensadora, efectuats amb fi terapèutic o preventiu. El 

fisioterapeuta utilitza les postures i els actes de mobilització articular passiva, activa, 

activa-assistida o contra resistència. Hi ha una gran varietat d'exercicis, en el cas de les 

lumbàlgies comuns podem classificar-los en diverses categories: 

- Els exercicis de manteniment articular: exercicis de flexió lumbar (en cifosi), 

exercicis en extensió lumbar (en lordosi) amb l'ajuda de diferents tècnics com 

Mc Kenzie. 

- Els exercicis d'estiraments (o stretching) dels músculs del tronc i de les 

extremitats inferiors, perquè les retraccions múscul-tendinoses poden ser la 

causa del dolor.  

- Els exercicis d'enfortiment muscular al nivell lumbar, abdominal i dels membres 

inferiors, per tal de tonificar el cos. 

- Els exercicis propioceptius lumbars.  

- Els exercicis educatius posturale lumbar: amb consells ergonòmics i un treball 

sobre l'esquema corporal. 

 

Tots els exercicis terapèutics són generalment efectuats durant la sessió de fisioteràpia 

amb control directe del fisioterapeuta . Però poden també ser objecte de sessions que 

el pacient ha d'efectuar només a domicili. En aquest cas, el fisioterapeuta verifica 

només, amb intermitència, la bona execució dels exercicis o s'ajusta el programa de 

reeducació en funció de l'evolució de cada pacient. 

 

L'electroteràpia: 

Correspon a la utilització de corrents elèctrics amb finalitats terapèutiques. Distingim: 

- Els corrents elèctrics continus, de baixes, mitjanes i altes freqüències. Entre 

aquests corrents cal citar el TENS  (Transcutaneous Electrical Nerve 

Stimulation), sovint prescrit en el tractament de les lumbàlgies 

- Les ones electromagnètiques: raigs infrarojos, raigs ultraviolats 

- Les ones mecàniques: els ultrasons i els infrasons 

 

La balneoteràpia 

Mètode de reeducació en piscina d'aigua calenta (temperatura de l'aigua compresa 

entre 34 i 37°C). Efecte antiàlgic per la calor de l'aigua, i en el qual també es pot treballar 

en enfortiment muscular i estiraments sense l'efecte de la gravetat. 
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La termoteràpia 

És la utilització de la calor amb finalitats terapèutiques. Pot aplicar-se, per exemple, en 

forma de compreses calentes (hot pack) o de fang calent (fangoteràpia). 

 

 

2.3. Mètode Pilates  
 

2.3.1. Orígens 
 

Joseph Hubertus Pilates (1880-1967) era originari d'Alemanya, nascut prop de 

Düsserldorf en 1880, va conèixer una infància difícil ritmat per problemes de salut. Va 

practicar múltiples esports que li permetien desenvolupar una musculatura important i 

un coneixement de l'anatomia humana notable.  

 

El seu primer enfocament de condicionament físic i mental anomenat « Contrology » li 

ve durant la primera guerra mundial, és defineix com "La ciència i l'art del 

desenvolupament coordinat del cos i de l'esperit per moviments naturals sota d’un 

control estricte de la consciència". (J.H. Pilates) Gràcies al desenvolupament del seu 

mètode en els Estats Units en el món de la dansa i nombrosos atletes, Joseph Pilates 

escriu el seu primer llibre en 1934 sobre la forma física i la salut (« Your Health »), 

tractant condicions de vida i les raons per les quals tenien un impacte negatiu sobre la 

salut. El 1945, Joseph exposa la continuació de les seves teories i principis en el llibre 

detallat que conté els seus 34 exercicis originals, « Return to life Through Contrology». 

 

Actualment, el mètode Pilates guanya en popularitat, en part gràcies a la seva pràctica 

per un gran nombre de celebritats del cinema i d'atletes, a més de ser utilitzada en els 

hospitals i els centres de reeducació física com a complement molt benèfic per a la 

readaptació i reeducació dels pacients.  

El mètode actual respecta els fonaments de base però també ha evolucionat gràcies als 

nous coneixements sobre el cos i la biomecànica. Aquest mètode és cada vegada més 

utilitzat per completar: 

- El treball dels fisioterapeutes i osteòpates. 

- La reeducació perineal. 

- La preparació física dels esportistes. 
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2.3.2. Definició  
 

Pilates és molt més que un mètode, és tota una filosofia d'entrenament del cos i de 

l'esperit. El mètode Pilates és un sistema de condicionament físic molt complet en el 

qual el cos és treballat en la seva totalitat, de la musculatura més profunda a la més 

perifèrica, i en el qual intervenen alhora l'esperit i el cos. El mètode funciona en particular 

sobre el que es diu “centre de força” o “Power House”, constituït pels abdominals, la 

base de l'esquena i les natges. 

 

 

2.3.3. Principis fonamentals 
 

El Mètode Pilates es basa en 6 principis fonamentals: 

- La concentració: és fonamental de poder connectar el cos i l'esperit, per això, cal 

tenir consciència total de cada moviment durant la seva execució per a una 

qualitat òptima de cada exercici. 

 

- El control: el mètode Pilates s'articula al voltant del control muscular, és a dir 

sense moviments bruscos o irregulars, per tal d'evitar les ferides. Cal controlar 

cada moviment associant amb això la respiració i l'esperit. 

 

- La precisió: la precisió en l'execució dels moviments és essencial. Cal buscar la 

qualitat d'execució del moviment i no la quantitat. Els gestos efectuats han de 

ser estudiats de manera minuciosa perquè aquests tinguin una influència 

efectiva sobre la musculatura. 

 

- La fluïdesa del moviment: durant la pràctica del mètode, és important fer els 

exercicis amb facilitat, ni massa ràpidament ni massa lentament. En Pilates, no 

hi ha moviments aïllats o estàtics, el cos ha de ser fluid i moure amb facilitat, 

seguretat i de manera harmònica. 

 

- La respiració: una respiració correcta és essencial en Pilates i forma part 

integrant de cada exercici, sempre sent coordinat amb moviment. Per això, és 

absolutament necessari respirar correctament i prendre un ritme d'inspiració i 

d'expiració completa en l'execució dels exercicis, perquè això permetrà 

revitalitzar tot el sistema. 
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- La centralització: Joseph Pilates va desenvolupar el seu sistema al voltant de la 

idea de "Centre Energètic" on són condensades totes les energies necessàries 

per a la realització dels exercicis del mètode. Per tant, tots els moviments han 

de iniciar-se al centre energètic del cos, de la cingla abdominal. 

 

 

2.3.4. Els beneficis 
 

- Augmenta el to muscular. 

- Refina la seva silueta. 

- Accelera i millora el sistema sanguini i limfàtic. 

- Alleuja els dolors vertebrals. 

- Millora la flexibilitat, l'agilitat, el equilibri i la coordinació dels moviments. 

- Millora l'alineació postural i corregeix les males postures. 

- Prevé i cura els trastorns del sistema musculoesquelètic. 

- Elimina l'estrès, les tensions musculars i la rigidesa. 

- Augmenta l'autoestima i els coneixements del propi cos (esquema corporal). 

- Reforça la capacitat de concentració. 

 

 

2.4. Justificació  
 

« La lumbàlgia ha esdevingut un dels més grans problemes dels sistemes de salut 

pública del món occidental en durant la segona meitat del segle XX i sembla estendre's 

a escala mundial. » (Balagué et al., 2012) 

La problemàtica de les lumbàlgies cròniques és complexa perquè és de naturalesa 

multifactorial, i representa costos socioeconòmics considerables. La cura d'un pacient 

amb lumbàlgia crònica inespecífica, a més de ser multidisciplinària, ha de tenir en 

compte tots els factors de la síndrome amb l’objectiu de lluitar contra la pèrdua muscular 

provocada per la inactivitat física secundària al dolor.  

 

Desitjo estudiar aquest tema per contribuir a la millora de l’assistència terapèutica d'un 

pacient amb lumbàlgia crònica inespecífica combinant un mètode complet 

d'entrenament del cos i de l'esperit: el mètode Pilates, amb un tractament convencional 

de fisioteràpia. Sense oblidar la importància del paper educatiu i preventiu que té el 

professional durant tota la durada del tractament.  
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 Hipòtesis i objectius 
 

3.1. Objectiu principal  
 

Proposar un protocol de recuperació per pacients amb lumbàlgies cròniques 

inespecífiques que combina un tractament convencional de fisioteràpia amb el mètode 

Pilates per aconseguir una millora de la funcionalitat, una millora de la qualitat de vida, 

una disminució del dolor i una millora de la flexibilitat de la columna vertebral. 

 

 

3.2. Objectius secundaris  
 

ü Valorar mitjançant a l'escala Oswestry la millora de la funcionalitat o discapacitat 

dels pacients amb lumbàlgies cròniques inespecífiques que han seguit el 

programa de rehabilitació incloent un tractament convencional de fisioteràpia 

amb el mètode Pilates. 

 

ü Valorar mitjançant a l’Escala Visual Analògica del dolor (EVA) la reducció de 

sensació de dolor dels pacients amb lumbàlgies cròniques inespecífiques que 

han seguit el programa de rehabilitació incloent un tractament convencional de 

fisioteràpia amb el mètode Pilates.  

 

ü Valorar mitjançant el qüestionari SF-36 la millora de la qualitat de vida dels 

pacients amb lumbàlgies cròniques inespecífiques que han seguit el programa 

de rehabilitació incloent un tractament convencional de fisioteràpia amb el 

mètode Pilates. 

 

ü Valorar mitjançant el test de Schöber la millora de la flexibilitat de la columna 

vertebral dels pacients amb lumbàlgies cròniques inespecífiques que han seguit 

el programa de rehabilitació incloent un tractament convencional de fisioteràpia 

amb el mètode Pilates.  
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3.3. Hipòtesis  
 

Un tractament convencional de fisioteràpia combinat amb el mètode Pilates per una 

rehabilitació de lumbàlgia crònica inespecífica millora la funcionalitat i la qualitat de vida 

del pacient, disminueix la sensació de dolor i ajuda a flexibilitzar la columna vertebral de 

manera més eficaç que una reeducació amb només un tractament de fisioteràpia 

convencional.  

 

 

 Metodologia 
 

4.1. Àmbit d'estudi 
 

El meu àmbit d’estudi es un protocol de rehabilitació de l’esquena per a persones que 

pateixen de lumbàlgies cròniques inespecífiques. Que després d'una visita al metge que 

haurà diagnosticat aquesta patologia vindrà al gabinet liberal de Fisioteràpia de 

Montpellier (França) per realitzar les sessions prescrites.  

 

 

4.2. Disseny 
 

Es tracta d’un estudi quantitatiu experimental perquè a través de la proposta d’un nou 

protocol de rehabilitació intentem manipular diferents variables per verificar hipòtesis 

sobre els beneficis del tractament.  

 

Serà un assaig clínic aleatori, amb una durada aproximada de 10 setmanes. És a dir 

que els individus seleccionats tenen la mateixa probabilitat de rebre les diferents 

intervencions. Una vegada els pacients hagin estat seleccionats, hi haurà una 

assignació aleatòria per formar dos grups homogenis (el grup experimental i el grup 

control). 

 

El grup experimental serà el grup en el qual aplicarem el programa de fisioteràpia 

convencional i el Mètode Pilates. El grup control serà el grup en el qual aplicarem el 

mateix tractament convencional però sense el Mètode Pilates. 
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L'estudi és de seqüència longitudinal perquè avaluarem una població durant un cert 

temps amb recollida de dades de variables abans, durant i desprès del tractament. 

 

 

4.3. Població i la mostra/participants 
 

Es seleccionarà una mostra de 40 pacients diagnosticats amb lumbàlgia crònica 

inespecífica entre 18 i 40 anys i que provenen del centre de Fisioteràpia. El diagnòstic 

serà fet pel metge.  

 

 

4.4. Criteris d’inclusió i exclusió 
 

CRITERIS D’INCLUSIÓ  CRITERIS D’EXCLUSIÓ 

 
ü Pacients de 18 a 40 anys 

 
ü Sexe indiferent  

 
ü Dolor localitzat en la zona lumbar 

fa més de 3 mesos  
 

ü Persones actives laboralment 
 

ü Persones independents en els 
ABVD, amb la capacitat de 
caminar sense ajuda tècnica  

  
x Dolor lumbar associada a altres 

patologies 
 

x Intervenció quirúrgica prèvia de la 
columna vertebral  
 

x Dones embarassades  
 
x Pràctica prèvia de Pilates  

 
x Persones dependents per els 

ABVD, que camina amb ajuda  

ABVD = Activitats Bàsiques de la Vida Diària 

 

4.5. La intervenció 
 

El tractament durarà 10 setmanes, farem tres sessions d’una hora i mitja per setmana. 

L’estudi constarà de dos grups de 20 pacients que seran valorats tres vegades.  

 

El programa d’intervenció és el següent: 
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GRUP CONTROL Dilluns Dimecres Divendres 

Setmana 1 Valoració INICIAL 
+ Ttmt convencional Ttmt convencional Ttmt convencional 

Setmana 2 Ttmt convencional  Ttmt convencional  Ttmt convencional  
Setmana 3 Ttmt convencional  Ttmt convencional  Ttmt convencional  
Setmana 4 Ttmt convencional  Ttmt convencional  Ttmt convencional  

Setmana 5 Ttmt convencional Valoració intermèdia 
Ttmt convencional  Ttmt convencional 

Setmana 6 Ttmt convencional  Ttmt convencional  Ttmt convencional  
Setmana 7 Ttmt convencional  Ttmt convencional  Ttmt convencional  
Setmana 8 Ttmt convencional  Ttmt convencional  Ttmt convencional  
Setmana 9 Ttmt convencional  Ttmt convencional  Ttmt convencional  

Setmana 10 Ttmt convencional Ttmt convencional Valoració FINAL 
+Ttmt convencional 

 

GRUP 
EXPERIMENTAL Dilluns Dimecres Divendres 

Setmana 1 Valoració INICIAL 
+ Pilates  Ttmt convencional Pilates 

Setmana 2 Pilates Ttmt convencional  Pilates 
Setmana 3 Pilates Ttmt convencional  Pilates 
Setmana 4 Pilates Ttmt convencional  Pilates 

Setmana 5 Pilates Valoració intermèdia 
Ttmt convencional  Pilates 

Setmana 6 Pilates Ttmt convencional  Pilates 
Setmana 7 Pilates Ttmt convencional  Pilates 
Setmana 8 Pilates Ttmt convencional  Pilates 
Setmana 9 Pilates Ttmt convencional  Pilates 

Setmana 10 Pilates Ttmt convencional Valoració FINAL 
+ Pilates 

*Ttmt = Tractament 

Durant les valoracions, avaluarem 4 variables (annex1):  

- La funcionalitat o discapacitat del pacient amb l’Escala Oswestry. (annex 2)  

- El grau de dolor amb l’Escala Visual Analògica del dolor (EVA). (annex 3)  

- La qualitat de vida amb el qüestionari SF-36. (annex 4)  

- La flexibilitat de la columna vertebral amb el test de Schöber. (annex 5)  

 

El grup control:  

Aquest grup de control està compost per 20 pacients amb un diagnòstic de lumbàlgia 

crònica inespecífica.  

La rehabilitació en fisioteràpia reumatològica requereix diferents etapes successives que 

anomenem "alliberar, mantenir i preservar". Aquests tres termes representen els 

objectius principals de cadascunes de les fases del tractament. Alliberar: guany 

d'amplitud i disminució de les tensions, mantenir: el treball muscular, preservar: la 

prevenció acompanyada de l'educació terapèutica. (Dufour, Barette, Ghossoub i Trontte, 

2010) 

El tractament convencional de fisioteràpia, per una sessió de 1 hora i mitja, que se'ls 

administra és el següent:  
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	 EXERCICIS	 INSTRUCCIONS	 TEMPS	
Al
lib
er
ar
	

Teràpia	Manual	
El	 pacient	 no	 fa	 res,	 son	 tècniques	 de	
mobilitzacions	 passives	 que	 realitza	 el	
fisioterapeuta.		

5	minuts		

Estiraments	passius	
Estiraments	passius	de	diferents	músculs:	esquena,	
glutis,	piramidal,	isquios-tibials	i	psoas-iliac		 10	minuts		

Massatges	
Massatges	 descontracturants	 dels	 músculs	 en	
hipertensió	 degut	 al	 dolor	 o	 a	 un	 desequilibri	
estàtic	

10	minuts		

Mètode	McKenzieÒ	

Postures	 d’extensions	 mantingudes	 i	 perllongada	
que	 ajuda	 a	 la	 rehidratació	 i	 nutrició	 dels	 discs	
intervertebrals		

5	minuts		

Relaxació	del	diafragma	 Exercicis	de	respiració	diafragmàtica	i	abdominals,	
massatges	de	relaxament	del	diafragma		 5	minuts		

	

M
an

te
ni
r	

Bicicleta	estàtica		
Fer	de	la	bicicleta	estàtica	per	escalfar	els	músculs	i	
augmentar	 el	 sistema	 cardiovascular.	 Treball	
aeròbic		

15	minuts		

Exercicis	d’enfortiment	
muscular	(sobretot	en	
isomètrics)		

Abdominals:		
Treball	d’abdominals	en	hipopressius	per	treballar	
el	múscul	transvers		
	
Glutis:		
Exercici	de	squat		
Pont	pèlvic		
	
Extensors	llargs	i	erectors	profunds	de	la	columna:		
Exercici	de	“Superman”		
	
Quàdriceps:		
Exercici	de	la	cadira	contra	la	paret		
	
Isquios-tibials:		
Exercici	amb	una	pilota	Bobath,	en	decúbit	supi	els	
peus	sobre	 la	pilota,	aixecar	 les	natges	 i	doblegar	
les	cames	
	
CORE:		
Treball	global	del	CORE			

	
	
5	min		
	
	
3	sèries	x	30	repeticions	
3	sèries	x	30	repeticions		
	
	
3	sèries	x	20	segons		
	
	
3	sèries	x	20	segons		
	
	
	
3	sèries	x	20	repeticions		
	
	
	
10	minuts	

Exercicis	de	mobilitat	de	
maluc	i	lumbar			

Assegut	sobre	una	pilota	Bobath,	davant	un	mirall.	
Intentar	ser	el	més	recte	possible	i	fer	moviments	
de	 maluc,	 en	 retroversió	 i	 anteversió	 de	 maluc	 i	
sobre	els	costats		

5	minuts		

	

Pr
es
er
va
r	

Educació	de	la	postura		

Ensenyar	al	pacient	les	bones	i	males	posicions	per	
l’esquena.	 (ex:	 no	 creuar	 les	 cames,	 asseure	 bé	
sobres	 les	 natges	 i	 no	 sobre	 la	 part	 baixa	 de	
l’esquena,...)		
	
Ensenyar	 al	 pacient	 com	 portar	 un	 objecte,	 com	
recollir	 alguna	 cosa	 a	 terra	 sense	 dany	 per	
l’esquena	

3	minuts		

Educació	al	domicili		

Proposar	 la	millora	alternativa	per	dormir	en	una	
bona	posició	d’acord	amb	la	fisiologia	de	l’esquena	
	
Educar	al	pacient	com	entrar	i	sortir	del	cotxe	amb	
seguretat		
	
Ensenyar	al	pacient	 com	 fer	 les	 transferències	de	
decúbit	a	sedestació		

3	minuts	
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El grups experimental:  

Aquest grup experimental està compost per 20 pacients amb un diagnòstic de lumbàlgia 

crònica inespecífica. Els pacients rebran el mateix tractament convencional que el grup 

control però afegirem la part de Mètode Pilates.  

 

El mètode Pilates s'ha fet famós pels seus resultats en la rehabilitació de persones amb 

problemes d'esquena i coll. Els motius són contundents: aquesta disciplina entrena els 

músculs centrals del cos, que són els que ajuden a sostenir la columna vertebral; i un 

centre fort es converteix en la base idònia per al desenvolupament d'un cos potent i lliure 

de lesions. 

 

De la setmana 1 a la setmana 3 (inclosa) les sessions de Pilates consistiran en 30 minuts 

del programa iniciació i 1 hora del programa intermedi. A continuació, des de la setmana 

4 fins a la setmana 10, les sessions de Pilates consistiran en una barreja d'exercicis del 

programa intermedi i del programa avançat. 

 

El programa d’iniciació ha estat desenvolupat per treballar en un nivell que resulti 

accessible per a pràcticament qualsevol persona que s'estigui recuperant d'una lesió, i 

inclou modificacions que permeten adaptar els exercicis segons les necessitats. Aquest 

programa d’iniciació ensenya al cos a moure usant els principis del mètode Pilates. El 

principal objectiu de l'entrenament per a principiants és ensenyar a utilitzar el 

“powerhouse” per estabilitzar la part inferior de l'esquena i la pelvis durant el moviment, 

seguint els principis del control i la centralitat. (Ferris, 2013)  

 

El programa intermedi té com a finalitat començar a moure’s amb fluïdesa, major precisió 

i concentració, incorporant la respiració a l'exercici. (Ferris, 2013)  

 

El programa avançat incrementa en gran mesura l'exigència en quant a força, 

resistència i coordinació. Els exercicis van adquirint una major complexitat i requereixen 

que s’adoptin posicions més difícils. (Ferris, 2013)  

 

Els exercicis realitzats durant les sessions, extrets del llibre de « La Bíblia Del Pilates » 

de Jo Ferris, son els següents:  
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PROGRAMA	D’INICIACIÓ		

EXERC
ICIS	 OBJECTIUS	 INSTRUCCIONS	 FOTOS	

El
	C
en

t	

•	Ensenya	a	
connectar	el	
powerhouse	i	a	
mantenir-ho	
actiu	durant	tot	
l'exercici	
	
•	Escalfa	el	
powerhouse	

	
1. Estira't	 cap	 per	 amunt	 amb	 els	 genolls	 flexionats	 i	 els	

peus	 recolzats	 per	 complet,	 i	 connecta	 el	powerhouse	
cap	 a	 dins	 i	 amunt.	 Els	 abdominals	 es	 contrauran	 i	
activaran.		
	

2. Aixeca	 un	 genoll	 primer	 i	 l'altra	 després	 fins	 a	 situar	
sobre	dels	malucs,	flexionant	els	genolls	a	90	°	en	posició	
tabletop.	

	
3. Aixeca	la	barbeta	cap	al	pit	 i	simultàniament	aixeca	les	

mans	a	l'altura	del	maluc,	estirant	els	dits.	Inhala	mentre	
quantes	fins	a	5,	pujant	i	baixant	els	braços	en	un	rang	
de	 15-20cm.	 Després	 exhala	 comptant	 fins	 a	 5,	 sense	
deixar	 de	moure	 els	 braços.	 Els	 braços	 pugen	 i	 baixen	
seguint	el	ritme	de	la	respiració.	

	
Temps:	5	respiracions	=	50	moviments	de	braços		
	
	

	
	

	
	

	

Ro
ll	
do

w
n	

•	Ensenya	a	
articular	la	
columna	
	
•	Ajuda	a	
aprendre	a	
col·locar	
l'esquena	en	C	i	
obrir	la	
columna,	es	
permetrà	
activar	els	
músculs	
abdominals	
profunds	

	
1. Assegut	amb	els	genolls	flexionats,	els	peus	recolzats	per	

complet	a	terra	 i	 les	cames	separades.	Subjecta	 la	part	
posterior	 dels	 musclos	 amb	 les	 dues	 mans,	 amb	 els	
colzes	aixecats	i	les	espatlles	cap	avall.	El	powerhouse	es	
contreu	cap	a	dins	i	amunt.	
	

2. Inicia	el	moviment	des	de	la	base	de	la	columna.	Activa	
els	músculs	de	les	natges	i	desplaça	la	pelvis	per	"ficar	el	
còccix".	La	barbeta	en	direcció	al	pit.	

	
3. Mentre	rodes	cap	enrere,	deixa	marcades	les	vèrtebres	

sobre	el	matalàs	utilitzant	músculs	abdominals	mentre	
articula	 la	 columna	 formant	 una	 C.	 Quan	 els	 colzes	
estiguin	 rectes,	 contreu	 encara	 més	 el	 powerhouse	 i	
torna	poc	a	poc	a	la	posició	inicial.		

	
Temps:	4	repeticions		
		
	

	
	

	
	

	

Es
tir
am

en
t	d

e	
la
	c
ol
um

na
	c
ap

	e
nd

av
an

t	 •	Estira	els	
tendons	de	la	
sofraja	i	mou	
cadascuna	de	
les	vèrtebres	de	
la	columna	
	
•	Eleva	en	
contra	de	la	
gravetat	i	
comença	a	
entrenar	el	
powerhouse	per	
treballar	en	
posició	vertical	

	
1. Assegut	sobre	la	matalàs	amb	les	cames	separades	i	els	

genolls	 lleugerament	 flexionats.	 Estira	 la	 columna,	
aixeca	 els	 braços	 a	 l'altura	 de	 les	 espatlles	 i	 estén-cap	
endavant.	 Quan	 sentis	 que	 t'has	 "elevat",	 manté	 la	
posició	 d'assegut	 amb	 el	 powerhouse	 connectat	 i	 la	
columna	 estirada:	 només	 així	 adoptaràs	 la	 postura	
correcta.	
	

2. Exhala	i	la	barbeta	sobre	el	pit:	fica	el	cap	entre	els	braços	
mentre	et	corbes	cap	avall.	Continua	corbant	l'esquena	
mentre	"fiques"	el	melic	més	encara,	cap	a	la	columna.	
Realitza	 un	 profund	 estirament	 mentre	 allargues	 les	
mans	cap	endavant	i	contreus	el	powerhouse.	

	
Temps:	5	repeticions		
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La
	S
er
ra
	

•	Treballa	el	
rang	de	
moviment	de	la	
columna	a	
rotació,	
sustentat	per	
un	centre	fort.	
	
•	Comença	a	
entrenar	la	
resistència	del	
powerhouse	en	
una	posició	
contrària	a	la	
gravetat	

	
1. Assegut	a	la	matalàs	amb	els	peus	per	fora	de	la	mateixa,	

i	 els	 genolls	 lleugerament	 flexionats.	 Usant	 el	
powerhouse	i	els	músculs	de	les	natges,	eleva	els	malucs	
i	allarga	la	columna	des	de	la	coroneta.	Estira	els	braços	
cap	als	costats.	
	

2. Inhala	 i	 eleva	 la	 columna	amb	 l'ajuda	del	powerhouse,	
mentre	gires	cap	a	la	dreta	des	de	la	cintura.	Les	natges	
treballen	per	ancorar	els	malucs	al	matalàs.	

	
3. Exhala	 i	 mantingues	 l'esquena	 a	 C	 mentre	 amb	 el	 dit	

petit	esquerre	s’ajunti	amb	el	dit	mes	petit	del	peu	dret,	
movent	la	mà	com	si	fossis	una	serra,	acostant	l'orella	al	
genoll.	 Inhala	i	contreu	els	abdominals	per	créixer,	gira	
cap	a	l'esquerra	i	repeteix	l'acció.	

	
Temps:	3	repeticions	de	cada	costat		
	
	

	
	

	
	

	

Sè
rie

	d
e	
Ab

do
m
in
al
s:
	e
st
ira

m
en

ts
	d
el
s	
2	
ca
m
es
	

•	Entrena	
l'estabilització	
de	la	columna	
gràcies	al	
powerhouse.	
	
•	Ensenya	a	
moure	les	
extremitats	
lluny	del	cos	
mantenint	una	
base	forta.	
	
•	Ensenya	a	
respirar	amb	el	
moviment.	

	
1. Cap	 per	 amunt,	 col·loca	 les	 mans	 el	 més	 a	 prop	 dels	

turmells.	 Aixeca	 la	 barbeta	 cap	 al	 pit	 usant	 el	
powerhouse,	amb	els	ulls	centrats	en	el	melic	i	els	genolls	
lleugerament	 separats.	 Contreu	 el	 powerhouse	 per	
assegurar	 que	 la	 columna	 quedi	 fermament	 marcada	
sobre	 el	 matalàs,	 des	 del	 còccix	 fins	 als	 extrems	 dels	
omòplats.	
	

2. Inhala	i	eleva	els	braços	a	banda	i	banda	de	les	orelles,	i	
les	cames	cap	al	sostre	a	90	°.	Hauries	de	elevar	el	cap	i	
mantenir	els	abdominals	connectats.	

	
3. Exhala	 i	 comença	 a	 formar	 cercles	 amb	 les	 cames,	

movent	cap	als	costats.	
	
4. Flexiona	 els	 genolls	 usant	 els	 abdominals,	 mentre	

abraces	les	cames	i	torna	a	la	posició	inicial	
	
Temps:	6	repeticions		
	
	

	
	

	
	

	

 

 

PROGRAMA	INTERMEDI	

EXERC
ICIS	

OBJECTIUS	 INSTRUCCIONS	 FOTOS	

El
	V
	

•	Posa	a	prova	
el	control,	
l'equilibri	i	la	
coordinació.	
	
•	Aporta	
flexibilitat	a	la	
columna	i	els	
tendons	de	la	
sofraja.		

	
1. Assegut	al	matalàs	amb	els	genolls	flexionats,	i	sobre	els	

talons	cap	a	tu.	Subjecta	la	part	exterior	dels	turmells	 i	
recorrent	 als	 abdominals,	 desenganxa	 els	 peus	 del	
matalàs	 i	 inclina't	 cap	 enrere	 per	 mantenir	 l'equilibri	
sobre	el	còccix.	

	
2. Respirant	 amb	 naturalitat,	 estira	 la	 cama	 dreta,	

mantenint	el	pit	i	el	powerhouse	elevats.	Canvia	de	cama	
i	manté	l'equilibri.	

	
3. Estira	les	2	cames,	hauries	mantenir	la	cara	posterior	del	

cos	estirada	i	el	pit	elevat.	
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4. Mantenint	tota	la	resta	 igual,	tanca	les	cames.	Després	

torna	a	separar-les	en	línia	amb	les	espatlles.	
	
Temps:	1	repetició	de	tota	la	seqüencia,	mantenint	breument	
la	posició	en	equilibri	total.		
	
	

	

El
	c
ig
ne

	a
m
b	
ro
ta
ci
ó	
de

	c
ol
l	

•	Entrena	la	
força	dels	
músculs	de	
l'esquena	en	
equilibri,	
recorrent	als	
músculs	
abdominals.	
	
•	Entrena	la	
columna	en	
posició	
d'extensió.	
	
•	Treballa	els	
abdominals	en	
posició	
d'extensió.	

	
1. El	cap	per	avall	sobre	el	matalàs	col·loca	les	mans	sota	de	

les	espatlles,	els	colzes	elevats	i	ferms	a	cada	costat	del	
cos.	El	powerhouse	hauria	d’elevar-se	cap	a	la	columna	i	
baixar	les	espatlles,	sentir	l'esquena	per	fer	una	activació	
dels	 abdominals.	 La	 barbeta	 cap	 a	 dins	 però	 el	 coll	 ha	
estirar-se.	
	

2. Inhala	 i	 inicia	 l'estirament	 de	 la	 columna	 per	
desenganxar	 del	 sòl,	 desplaçant	 el	 nas	 al	 llarg	 del	
matalàs,	 després	 eleva	 el	 pit	 per	 estirar	 la	 columna.	
Recorre	als	abdominals	per	provocar	l’elevació	en	lloc	de	
impulsar-cap	amunt	amb	les	mans.	Manté	la	pelvis	ferma	
sobre	el	matalàs.	

	
3. Respira	amb	naturalitat	i	gira	el	cap	a	l'esquerra.	
	
4. Porta	la	barbeta	al	pit.	
	
5. Dirigeix	la	barbeta	al	centre	del	teu	cos.	
	
6. Continua	rotant	la	barbeta	cap	a	la	dreta,	i	després	torna	

el	cap	al	centre.	
	
Temps:	2	amb	rotació	del	coll	i	1	amb	elevació	cap	el	centre.		
	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

El
	p
on

t	

•	Articula	la	
columna.	
	
•	Controla	i	
estabilitza	la	
pelvis	i	la	part	
inferior	del	
tronc.	
	
•	Enforteix	els	
tendons	de	la	
sofraja	i	els	
glutis.	
	
•	Obre	la	part	
frontal	dels	
malucs	

	
1. Cap	 per	 amunt	 amb	 els	 genolls	 flexionats,	 els	 peus	

recolzats	i	 les	cames	paral·leles	entre	si,	alineades	amb	
els	malucs.	 Les	 clavícules	 s’haurien	de	 trobar	obertes	 i	
relaxades,	 pressionà	 els	 palmells	 de	 les	mans	 sobre	 el	
matalàs	i	allarga	la	part	posterior	del	coll.	
	

2. Inhala	i	eleva	la	pelvis	al	sostre	en	una	línia	que	arribi	fins	
als	genolls	per	obrir	els	malucs.	

	
3. Exhala	i	comença	a	baixar	la	columna,	primer	des	del	pit,	

recolzant	una	a	una	totes	les	vèrtebres	sobre	el	matalàs.	
Crea	una	sensació	d’extensió	mantenint	la	cara	posterior	
del	coll	estirada	i	el	còccix	dirigit	cap	a	la	part	del	darrera	
de	 les	 cames	 durant	 tot	 el	 descans.	 Repeteix	 3-5	
vegades.	

	
4. Per	afegir	major	dificultat,	pots	fer	elevacions	de	cames.	
	
Temps:	3-5	elevacions	de	pelvis.	3	elevacions	amb	cada	cama	
si	realitza	la	versió	més	difícil.		
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Te
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•	Enforteix	el	
powerhouse.	
	
•	Estabilitza	la	
pelvis	i	la	part	
inferior	del	
tronc.		
	
•	Promou	el	
moviment	
seqüencial	de	la	
columna.	
	
•	Prepara	per	a	
la	sèrie	
completa	de	
Teaser.		

	
1. Assegut	al	matalàs,	flexiona	els	genolls	i	uneix	les	cames	

amb	força,	mantenint	els	genolls	al	mateix	nivell.	Estira	
la	 cama	dreta,	 assegut	en	els	 ísquiums,	 formant	una	C	
amb	la	part	inferior	de	l'esquena.	Eleva	el	pit	i	dirigeix	els	
dits	de	les	mans	cap	al	peu	que	es	troba	en	l'aire.	
	

2. Inhala	i	comença	a	rodar	sobre	la	columna,	contraient	els	
abdominals	encara	mes	mentre	fiques	la	pelvis	cap	a	dins	
i	 dones	 suport	 les	 vèrtebres	 d'una	 en	 una	 sobre	 el	
matalàs	de	manera	controlada.	

	
3. A	 l'estirar	 totalment	sobre	el	matalàs,	porta	els	braços	

per	sobre	del	cap.	
	
4. Exhala,	aixeca	els	braços	cap	al	sostre	 i	roda	suaument	

per	aixecar-te	del	matalàs	 invertint	el	moviment	 sobre	
les	vèrtebres,	d'una	en	una.		

	
5. Torna	a	 la	posició	d'assegut	sobre	els	 ísquiums	i	canvia	

de	cama.		
	
Temps:	3-4	amb	cada	cama.		
	
	

	
	

	
	

	
	

	

Te
as
er
	1
	

•	Enforteix	el	
powerhouse.	
	
•	Estabilitza	la	
pelvis	i	la	part	
inferior	del	
tronc.	
	
•	Entrena	
l'articulació	de	
la	columna.	

	
1. Assegut	 en	 el	matalàs,	 amb	 els	 genolls	 flexionats	 i	 les	

cames	 unides,	 mantenint	 els	 genolls	 al	 mateix	 nivell.	
Estira	les	dues	cames	fins	estendre-45	°,	amb	els	braços	
paral·lels	a	les	cames	i	la	part	posterior	del	coll	estirada.	
Manté	 l'equilibri	 pèlvic	 ficant	 lleugerament	 el	 còccix	
perquè	els	abdominals	mantinguin	l'esquena	a	C.	
	

2. Inhala	 i	 fica	encara	més	el	 còccix	per	 rodar	cap	enrere	
amb	 control,	 procurant	 que	 la	 pelvis	 s'allunyi	 de	 les	
cames.	Allarga	el	cos	mentre	dones	suport	cada	vertebra	
sobre	el	matalàs.	

	
3. Estira	 els	 braços	 per	 sobre	 del	 cap	 cap	 a	 la	 màrfega,	

darrere	 de	 tu.	 A	 continuació	 exhala	 mentre	 eleva	 els	
braços	i	torna	a	la	posició	inicial.	

	
Temps:	3	repeticions		
	
	

	
	

	
	

	

Sw
im

m
in
g	

•	Estira	els	
abdominals	
després	de	la	
feina	amb	el	
Teaser.	
	
•	Enforteix	els	
músculs	
espinals	en	
posició	
d’extensió.	
	
•	Ensenya	a	
mantenir	els	
abdominals	
actius	mentre	
es	troben	
estirats.	

	
1. Cap	per	avall	en	el	matalàs,	amb	els	braços	i	 les	cames	

estirats,	 separa	 els	 braços	 en	 línia	 amb	 les	 espatlles	 i	
junta	les	cames	sobre	la	línia	central.	Has	de	recolzar-la	
davant	del	matalàs	entre	els	braços,	amb	els	abdominals	
connectats	i	desenganxats	del	matalàs.	
	

2. Inhala	i	jeu	mentre	lleves	el	braç	dret	i	la	cama	esquerra,	
mantenint	 el	 cap	 a	 la	mateixa	 altura	 que	 el	 braç	 dret.	
Després	estira'ls	encara	mes	per	baixar-los.	

	
3. Exhala	i	aixeca	el	braç	esquerre	i	la	cama	dreta,	amb	el	

cap	a	 la	mateixa	altura	que	el	braç	esquerre.	Continua	
pujant	 i	 baixant	 successivament	 les	 extremitats	
oposades.	

	
Temps:	2-3	repeticions	de	cada	costat.		
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Pl
an

xa
	fr
on

ta
l	

•	Posa	a	prova	
el	powerhouse	
en	posició	de	
flexió	de	braços.	
	
•	Enforteix	i	
estabilitza	la	
part	superior	
del	cos.	

	
1. Estirat	sobre	el	matalàs,	cap	per	avall,	dóna	suport	a	les	

mans	 directament	 sota	 de	 les	 espatlles,	 amb	 els	 peus	
flexionats	i	els	dits	sota	dels	turmells.	
	

2. Amb	 les	 cames	 fermament	 unides	 i	 el	 powerhouse	
connectat,	puja	a	posició	de	taula	en	un	sol	moviment.	
Respira	 amb	 naturalitat	 i	 manté	 el	 cos	 estirat	 i	 fort	
mentre	comptes	fins	a	10.	Per	tornar	al	matalàs	flexiona	
els	 genolls,	 baixa	 a	 terra	 i	 desplaça	 les	 natges	 fins	 als	
talons	 per	 adoptar	 la	 posició	 de	 descans.	 O	 baixa	 al	
matalàs	un	sol	moviment	formant	una	línia	extensa.	

	
Temps:	3	repeticions		
	
	

	
	

	
	

	
	

	

 

 

PROGRAMA	AVANÇAT	

EXERC
ICIS	 OBJECTIUS	 INSTRUCCIONS	 FOTOS	

Ro
ll	
ov

er
	

•	Estén	els	
músculs	
abdominals.	
	
•	Articula	la	
columna.	
	
•	Incrementa	la	
flexibilitat	de	la	
columna,	els	
tendons	de	la	
sofraja,	els	
músculs	de	les	
cames	i	les	
espatlles.	
	
•	Treballa	els	
abdominals	
inferiors.		

	
1. Tomba't	 en	 el	 matalàs,	 amb	 les	 cames	 unides	

perpendiculars	a	terra	 i	apuntant	al	sostre,	els	braços	a	
banda	i	banda	del	cos	amb	el	coll	estirat.	
	

2. Inhala	 i	 eleva	 des	 dels	 abdominals	 inferiors	 i	 els	 glutis,	
porta	 les	 cames	 per	 sobre	 del	 cap	 fins	 que	 quedin	
paral·leles	a	terra.	Dóna	suport	els	palmells	de	les	mans	
sobre	el	matalàs	per	mantenir	els	braços	estirats.	

	
3. Flexiona	 els	 peus	 per	 estirar-des	 dels	 talons,	 i	 obre	 les	

cames	seguint	 la	 línia	dels	malucs.	La	cara	posterior	del	
coll	s'allarga	mentre	el	pes	recau	sobre	la	part	posterior	
de	les	espatlles.	

	
4. Exhala	 i	comença	a	rodar	cap	avall,	 invertint	 lentament	

l'articulació	 de	 cada	 vèrtebra	 sobre	 el	 matalàs.	 El	
powerhouse	 i	 els	 glutis	 haurien	 controlar	 el	 descens	
lentament	fins	a	la	posició	inicial.	

	
Temps:	3	repeticions		
	

	
	
	

	
	
	

	

Sè
rie

	d
e	
ab

do
m
in
al
s:
	e
st
ira

m
en

t	d
el
s	
2	

ca
m
es
	re

ct
es
		

•	Entrena	el	
control	i	la	força	
en	el	
powerhouse.	
	
•	Posa	a	prova	
la	resistència	en	
el	powerhouse.	
	
•	Coordina	la	
respiració	entre	
el	powerhouse	i	
el	moviment.			

	
1. Cap	 per	 amunt	 al	 matalàs,	 utilitza	 el	 powerhouse	 per	

apropar	 els	 genolls	 al	 pit.	 Tota	 la	 columna	 es	 troba	
recolzat	mentre	mantens	el	cap	amunt	i	la	mirada	dirigida	
al	melic.	
	

2. Inhala	 i	 estén	 les	 extremitats	 en	 direccions	 oposades,	
amb	els	 braços	 al	 costat	de	 les	orelles	 i	 el	powerhouse	
profundament	contractat.	

	
3. Exhala	i	porta	els	braços	cap	a	fora	i	cap	al	centre.	
	
	
Temps:	6-10	repeticions		
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Pu
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•	Estira	la	cara	
frontal	de	les	
cuixes	i	els	
malucs.	
	
•	Entrena	
l'estabilitat	de	
les	espatlles	i	
tonifica	la	part	
superior	dels	
braços.	
	
•	Enforteix	els	
músculs	de	la	
cara	posterior	
del	cos.	

	
1. Cap	 per	 avall	 a	 la	màrfega,	 tanca	 les	mans	 en	 punys	 i	

apropa’ls	en	a	tu	de	manera	que	quedis	recolzat	sobre	els	
antebraços,	 que	 exerceixen	 pressió	 sobre	 el	 matalàs.	
Dirigeix	la	mirada	a	l'horitzó,	estira	el	coll	i	dóna	suport	a	
la	pelvis.	Uneix	 les	 cames	amb	 força,	 amb	 les	 espatlles	
ben	baixes,	el	pit	elevat	i	els	abdominals	actius.	
	

2. Inhala	 i	 fueteja	amb	el	 taló	dret	cap	a	 la	natja	d'aquest	
mateix	costat	en	dos	temps.	

	
3. Canvia	 de	 cama	 en	 l'aire.	 La	 cama	 dreta	 s'estira	 cap	 al	

matalàs	mentre	l'esquerra	fueteja	en	dos	temps.	
	
Temps:	3-5	repeticions	de	cada	cama.		
	
	

	
	

	
	

	

Ca
n-
ca
n	

•	Enforteix	els	
abdominals,	en	
particular	els	
músculs	oblics.	
	
•	Ensenya	a	
mantenir	la	
columna	
elevada	mentre	
les	cames	es	
mouen.	

	
1. Seu	alçat	al	matalàs	i	dóna	suport	a	les	mans	darrera	del	

maluc,	per	fora	del	matalàs,	amb	els	dits	cap	enrere	i	els	
colzes	 rectes.	 Flexiona	 els	 genolls	 i	 dóna	 suport	 a	 les	
puntes	 dels	 peus	 sobre	 el	 matalàs.	 Les	 cames	 haurien	
d’unir-se	amb	força	en	la	línia	central.	El	pit	i	la	columna	
també	han	d'estar	elevats.	
	

2. Contreu	els	abdominals	i	porta	els	genolls	a	la	dreta,	les	
puntes	 dels	 peus	 han	de	 romandre	 sobre	 el	matalàs	 al	
centre.	

	
3. Porta	 dos	 genolls	 a	 l'esquerra,	mantenint	 el	 pit	 obert	 i	

elevat,	les	cames	unides	amb	força	i	les	puntes	dels	peus	
sobre	el	matalàs.	

	
4. Torna	a	desplaçar	els	genolls	a	la	dreta	i	després	fueteja	

amb	les	dues	cames	cap	amunt	en	diagonal,	molt	unides.	
Mantingues	 la	 cintura	 elevada,	 flexiona	 els	 genolls	 i	
després	porta	els	genolls	a	l'esquerra	per	fer	el	moviment	
alternativament	a	un	costat	i	un	altre.	

	
Temps:	3	repeticions		
	
	

	
	
	

	
	
	

	

To
rs
ió
	d
e	
la
	c
ol
um

na
	

•	Entrena	el	
powerhouse	per	
elevar	la	
columna	en	
contra	de	la	
gravetat.	
	
•	Aporta	
flexibilitat	als	
tendons	de	la	
sofraja.	
	
•	Millora	la	
rotació	de	la	
columna.	

	
1. Seu	a	meitat	del	matalàs,	amb	les	cames	esteses	i	unides	

amb	 força.	 Els	 peus	 flexionats	 i	 els	 braços	 estesos	 en	
direcció	 contrària,	 però	 amb	 les	 mans	 en	 el	 teu	 camp	
visual.	 Creix	 sobre	 els	 ísquiums,	 elevant-te	 des	 dels	
malucs.	
	

2. Inhala,	creix	encara	més	des	dels	malucs	i	mentre	exhales	
per	rodar	cap	a	la	dreta,	trencada	de	nou.	La	pelvis	ha	de	
quedar	enganxada	al	matalàs,	 i	els	braços	alineats	amb	
les	espatlles.	

	
3. Inhala	 i	 torna	 al	 centre,	 creixent	 encara	mes	 des	 de	 la	

coroneta,	 amb	 les	 cames	 unides	 amb	 força	 i	 els	 glutis	
actius.	Exhala	i	trencada	dues	vegades	cap	a	l'esquerra.	

	
Temps:	3	repeticions	cap	cada	costat.		
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Pu
sh
-u
ps
	

•	Enforteix	i	
estabilitza	les	
espatlles	i	la	
part	superior	de	
l'esquena.	
	
•	Tonifica	i	
enforteix	els	
braços.	
	
•	Entrena	la	
força	i	
l'estabilitat	del	
centre	del	cos.	

	
1. Posa't	de	peu	al	matalàs.	Inhala	per	pujar	les	mans	cap	al	

sostre,	els	braços	estesos.	
	

2. Exhala	i	aixeca	els	abdominals	per	començar	a	rodar	cap	
avall,	com	si	et	nau	s'enlairarà	d'una	paret,	 fins	que	 les	
mans	 arribin	 al	 matalàs	 mentre	 mantens	 les	 cames	
rectes.	 Porta	 el	 pes	 cap	 endavant	 per	 evitar	 desplaçar	
darrera	els	talons.	

	
3. Compta	fins	a	1	i	mou	la	mà	esquerra	cap	endavant,	en	2	

avança	amb	la	mà	dreta	fins	a	deixar	enrere	l'esquerra,	i	
estira’t	completament.	En	3,	col·loca	la	mà	esquerra	a	la	
mateixa	 altura	 que	 la	 dreta	 per	 adoptar	 la	 posició	 de	
planxa	frontal.	

	
4. Inhala	en	doblegar	els	 colzes,	mantenint-los	 tan	a	prop	

del	cos	que	freguin	les	costelles.	Exhala	i	forma	una	línia,	
flexiona	i	estira	els	braços	3	vegades	per	fer	flexions.	

	
5. Després	de	l'última	flexió,	eleva	els	malucs	cap	al	sostre	i	

empeny	 cap	 avall	 amb	 mans	 i	 talons	 per	 sentir	 un	
estirament	profund.	Fes	un	pas	enrere	amb	una	mà	fins	
al	centre	del	matalàs,	amb	l'altra	mà	dóna	una	altra	pas	
fins	 als	 peus	 i	 després	mou	 la	 primera	mà	 fins	 unir	 les	
dues.	Roda	cap	amunt	per	quedar	de	peus.	

	
Temps:	3	series	de	3	flexions	de	braços		
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	

La
	S
ire

na
	

•	Treballa	els	
abdominals,	en	
particular	els	
músculs	oblics.	
	
•	Aporta	un	
estirament	
dinàmic	a	la	
part	lateral	del	
cos.	
	
•	Posa	a	prova	
l'equilibri	i	la	
força	del	centre	
corporal.	
	
•	Desafia	
l'estabilitat	
dinàmica	dels	
omòplats	

	
1. Seu	al	matalàs	sobre	el	maluc	dret,	amb	la	mà	d'aquest	

mateix	costat	recolzada	a	terra,	sota	de	la	seva	espatlla	
corresponent.	Doblega	lleugerament	els	genolls	i	recolza	
el	 peu	 esquerre	 sobre	 el	matalàs	 davant	 del	 peu	 dret,	
col·locant	la	mà	esquerra	sobre	el	genoll	d'aquest	mateix	
costat,	amb	el	palmell	cap	al	sostre.	
	

2. Inhala	i	eleva	els	malucs	cap	al	sostre	en	una	llarga	línia.	
Aixeca	el	braç	el	més	a	prop	que	puguis	de	 l'orella	per	
sentir	 l'estirament	 de	 la	 cara	 lateral	 del	 cos.	 Gira	 per	
mirar	cap	a	la	mà	de	suport.	

	
3. Exhala	 i	 baixa	 els	malucs	 cap	 a	 la	màrfega,	 però	 sense	

tocar-les,	has	de	mantenir	el	braç	de	suport	recte,	i	la	cara	
inferior	 del	 cos	 estirada.	 Baixa	 el	 braç	 i	 gira	 el	 cap	 per	
mirar-te	la	mà	que	s'estén	cap	als	dits	dels	peus.	Inhala	
per	 tornar	 a	 pujar	 des	 dels	malucs	 i	 estén	 el	 braç	 fins	
arribar	per	sobre	de	l'orella.	

	
Temps:	3	elevacions	de	cada	costat		
	
	

	
	
	

	
	
	

	

 

Cada exercici serà realitzat respectant el dolor del pacient i adaptat a la seva capacitat 

física. Les sessions són progressives en quant a la dificultat de realització dels exercicis.  
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4.6. Variables i els mètodes de mesura 
 

4.6.1. Variables independents  
 

Variable independent 
principal 

Mètode de mesura Unitat de mesura 

El tractament  

 0= ttmt convencional de 

fisioteràpia  

1= ttmt convencional de 

fisioteràpia + mètode Pilates  

 

 

 

Variables independents 
secundàries 

Mètode de mesura Unitat de mesura 

Edat Demanar al pacient  Anys  

Gènere/Sexe  Demanar al pacient 0= dona 

1= home  

Antecedents de 
lumbàlgies  

Demanar al pacient  0 = no  

1= si  

Consum de medicaments 
pel dolor  

Demanar al pacient  0= no  

1= si  

 

 

4.6.2. Variables dependents  
 

Variables dependents Mètode de mesura Unitat de mesura 

El dolor a nivell lumbar Escala Visual Analògica 

(EVA)   

Escala de 10 cm 

0= no dolor  

10 = dolor insuportable  
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El grau de discapacitat 
funcional  

Escala Oswestry Low 

Back Pain Disability 

Questionnaire 

10 qüestions amb 6 

respostes (resposta 1 = 0 

punt... resposta 6 = 5 punts).  

La suma de les 10 seccions 

donarà la puntuació final:  

0-4= sense discapacitat  

5-14= discapacitat suau 

15-24= moderada 

discapacitat 

25-34= severa discapacitat 

35-50= discapacitat completa  

La qualitat de vida  Qüestionari SF-36 Puntuació de 0 a 100 

0= pitjor puntuació  

100= major puntuació  

La flexibilitat de la 
columna  

Test de Schöber Distancia en cm entre 2 punts 

de la columna en flexió 

anterior.   

<15 cm = manca de 

flexibilitat 

>15 cm = flexibilitat normal 

 

 

4.7. Anàlisis dels registres 
 

Les dades obtingudes durant l'estudi seran recollides en el programa estadístic 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), que es un programari utilitzat per 

l’anàlisi estadístic de dades científiques. Les dades seran confidencials i només 

accessibles a l’investigador principal de l’estudi. En aquesta base de dades s’utilitzarà 

totes les variables que hem obtingut gràcies als diferents mètodes de mesures utilitzats, 

amb l'objectiu de interpretar i justificar els resultats.  

 

La taula SPSS estarà composta de:  

àVariables qualitatives:  

- Sexe del pacient: SEX 

- Antecedent personal de lumbàlgia: ANT 

- Consum de fàrmac: FAR 
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àVariables quantitatives:  

- Edat del pacient: EDA 

- Dolor: Farem una mesura del grau de dolor al inici (DOL 1), a la meitat de la 

intervenció (DOL 2) i al final (DOL 3) 

- Discapacitat: Farem una mesura del grau de discapacitat funcional del pacient 

al inici (DIS 1), a la meitat de la intervenció (DIS 2) i al final (DIS 3)  

- Qualitat de vida: Farem una mesura de la qualitat de vida del pacient al inici 

(QDV 1), a la meitat de la intervenció (QDV 2) i al final (QDV 3)  

- Flexibilitat columna: Farem una mesura de la flexibilitat de la columna del pacient 

al inici (FLX 1), a la meitat de la intervenció (FLX 2) i al final (FLX 3)  

 

 

4.7.1. Anàlisi estadística descriptiva  
 

Primerament farem una anàlisi estadística descriptiva que permeti analitzar els canvis 

obtinguts en les dades de les variables entre l’inici, la mitat i al final de l’estudi.  

àVariables qualitatives:  

Calcularem la freqüència expressada en percentatge que representa la proporció més 

present dins l’estudi.  

 

àVariables quantitatives:  

Calcularem els indicadors de tendència central de l’estudi amb:  

- La mitjana: és la suma dels valors de totes les dades i dividint pel nombre 

d’elements del conjunt. 

- La mediana: és el valor observat de la sèrie ordenada en ordre ascendent o 

descendent, que divideix aquesta sèrie en dues sub-sèries, cadascuna que 

comprèn el mateix nombre d'observacions. 

- La moda: és el valor que s'ha observat més, el valor de màxima freqüència en 

una mostra de mesures. 

 

Calcularem l’indicador de desviació de l’estudi amb: 

- La variació o desviació estàndard: s’utilitza per mesurar la dispersió d’un conjunt 

de valors al voltant de la seva mitjana.  

 

Calcularem l’indicador de posició de l’estudi amb: 

- Els quantils: corresponen a valors de la variable estadística que comparteixen la 

sèrie ordenada en parts iguals. 
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4.7.2. Anàlisi estadística inferencial  
 

En segon lloc, farem una anàlisi estadística inferencial que permet estudiar les relacions 

entre les diferents variables i així determinar si els canvis obtinguts al final del programa 

són només per casualitat o gràcies a l’eficàcia de la intervenció.  

 

Abans de realitzar tots els testos, hem d’assegurar-nos que la distribució de la mostra 

sigui normal amb el test estadístic de normalitat (Kolmogonov-Smirnov). Aquesta prova, 

considera les hipòtesis següents: 

- Hipòtesi nul·la (H0): el conjunt de les dades de la mostra segueixen una 

distribució normal. 

- Hipòtesi alternativa (H1): el conjunt de les dades no segueixen una distribució 

normal. 

 

Per comprovar les hipòtesis, utilitzarem un criteri de nivell de significança: el Pvalor. 

Posarem un nivell de confiança de l'estudi de 95% és a dir que el Pvalor serà de 0,05.  

Per la interpretació dels resultats de Kolmogonov-Smirnov, considerem que:  

- Si Pvalor < 0,05 es refuta la hipòtesi nul·la i s’accepta la hipòtesi alternativa. És 

a dir que la distribució de la mostra no és normal. 

- Si Pvalor > 0,05 s’accepta la hipòtesi nul·la, significa que la mostra és extreta 

d’una població amb una distribució de probabilitat normal. 

 

En segon lloc, podem utilitzar diverses tests estadístics segons el tipus de variables que 

analitzem.  

- T-Student (o test t): permet comparar les mesures d’una variable quantitativa i 

qualitativa realitzades dins un mateix grup o per comparar les mitjanes de dos 

grups. 

- Test de Mc Nemar: per comparar la proporció de mesures aparellades, és a dir 

si volem analitzar l’evolució d'una sola variable dins el mateix grup a dos 

moments diferents.  

- Chi quadrat de Pearson: permet comprovar la relació entre dues variables 

qualitatives.  

- ANOVA (ANalysis Of VAriance): és utilitzat si volem comparar dues variables en 

més de dos grups amb variables dependents quantitatives.  

- Correlació de Pearson: per a mesurar la relació entre dues variables 

quantitatives.  
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Els conclusions extrets de tots aquests tests ens permeten validar o no la hipòtesis 

formulada. Si Pvalor < 0,05 la hipòtesis serà acceptada, és a dir que els resultats 

obtinguts son significatius. Si Pvalor > 0,05 la hipòtesis serà refutada, és a dir que els 

resultats de la nostra estudi no son significatius i que no podem generalitzar-la. 

 

Aquesta validació o no de la hipòtesis ens permet dir si la intervenció terapèutica basada 

en el mètode Pilates permet o no de disminuir la discapacitat, disminuir el dolor, millorar 

la qualitat de vida i augmentar la flexibilitat de la columna. 

 

 

4.8. Limitacions de l’estudi 
 

Durant la realització d’aquest estudi, podem enfrontar-nos a diversos problemes com:  

- Els pacients seleccionats per a la realització de la intervenció terapèutica podrien 

abandonar abans d’acabar el tractament per múltiples raons.   

- Els pacients poden realitzar els exercicis de Pilates de manera equivocada i 

distorsionar els resultats.  

- Els pacients poden ser absents, per un temps curt o llarg, per causa d'altra 

malaltia, accident laboral, feina, família,...  

- La intervenció permet valorar els beneficis a curt termini (10 setmanes) però no 

podem afirmar si la efectivitat serà la mateixa a llarg termini.  

- És un estudi que no tots els fisioterapeutes poden proposar perquè necessita 

una formació d'aprenentatge del mètode Pilates.   

 

Per evitar aquests problemes o minimitzar-los podríem augmentar la nostra mostra per 

augmentar la probabilitat de tenir més bons resultats del nostra estudi.  

 

 

4.9. Aspectes ètics 
 

Respectant la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de 

caràcter personal (LOPS), seguirem els diferents protocols establerts per garantir i 

protegir els drets de cada participant, en cada moment. 

 

Tots els individus participaran en aquesta intervenció de manera voluntària, i hauran de 

signar un consentiment informat(annex 6) donant el dret de participar a l'estudi. Aquest 
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consentiment haurà de ser signat en la primera consulta, abans de la recollida de 

qualsevol informació sobre el pacient i abans d'administrar un tractament. Dins d’aquest 

full informarem al pacient en què consisteix el nostra estudi, el temps de la intervenció, 

la implicació necessària i tota la informació especifica. 

 

 

 Utilitat pràctica dels resultats 
 

“La lumbàlgia ha esdevingut un dels més grans problemes dels sistemes de salut 

pública.” (Balagué et al., 2012) “Representa una problemàtica freqüent i complexa que 

no s'acaba augmentant en les països industrialitzats.” (Vimont, 2013) 

 

Per això, si considerem que els resultats obtinguts al final de l’estudi són significatius, 

és a dir que el Pilates és eficient en el tractament de les lumbàlgies cròniques 

inespecífiques, ens permetrien com a fisioterapeuta tenir una eina suplementària per 

actuar en aquesta patologia. Per els professionals, fer la formació al mètode Pilates pot 

desenvolupar els coneixements sobre el funcionament del cos humà i aportarà un nou 

enfocament per a la seva pràctica. 

 

Si els resultats d’aquest estudi són significatius, mostraran que el Pilates no és 

únicament un efecte de moda per refinar la silueta, i que, si fem un programa progressiu 

supervisat per un professional format en el mètode Pilates podem obtenir molts beneficis 

en el tractament de les lumbàlgies cròniques inespecífiques. A més de refinar la silueta 

o augmentar el to muscular, el Pilates té molts beneficis com alleujar els dolors 

vertebrals, millorar la flexibilitat, l'agilitat, el equilibri, la coordinació, millorar l’alineació 

postural, corregir les males postures, augmentar l'autoestima i l'esquema corporal, etc... 

Donarà al pacient un benestar psíquic i físic.  

 

Al contrari, si els resultats obtinguts al final de l’estudi no són significatius, és a dir que 

els pacients que han fet el Pilates no veuen més milloria que els que han fet el tractament 

convencional, haurem aportat una certa contribució al tema. I sobretot haurem 

desenvolupat coneixements sobre el mètode Pilates.  
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 Annexes 
 
ANNEX 1: Taula mesures de valoració  

ESCALA VARIABLE EXPLICACIÓ 

Oswestry Nivell de discapacitat 
o funcionalitat  

 
És un qüestionari que consta 10 elements, pregunta 
la persona sobre: la intensitat del dolor, la higiene 
personal, l’increment del seu pes, la marxa, la 
capacitat per seure, la capacitat de mantenir-se de 
peu, dormir, la vida social, els viatges i la feina.  
 
Cada element té 5 respostes, la primera resposta 
consta de 0 punt i la ultima de 5 punts. El total dels 
punts del test representa el grau de discapacitat:  

- 0-4 = sense discapacitat  
- 5-14 = discapacitat suau 
- 15-24 = moderada discapacitat 
- 25-34 = severa discapacitat 
- 35-50 = discapacitat completa  

 

EVA Dolor  

 
Escala graduada numèricament de l’1 al 10 per 
valorar la intensitat de la seva dolor. Una escala de 
10cm sobre una fulla amb el extrem 0 que indica el 
“no dolor” i l’altre extrem 10 que indica “el pitjor dolor 
imaginable” el pacient marca a la línia el punt que 
millor descrigui la intensitat del seu dolor. 
 

SF-36 Qualitat de vida  

 
És un qüestionari que consta 36 elements, pregunta 
a la persona sobre: la funció física (10 ítems), les 
limitacions del rol per problemes físics (4 ítems), el 
dolor corporal (2 ítems), la salut en general (5 ítems), 
la vitalitat (4 ítems), la funció social (2 ítems), les 
limitacions del rol per problemes emocionals (3 
ítems), la salut mental (5 ítems) i el canvi/la transició 
de la seva salut en el temps (1 ítem).  
 
La puntuació varia entre 0 que representa la menor 
puntuació, és a dir la pitjor qualitat de vida, a 100 que 
representa la major puntuació, és a dir la millor 
qualitat de vida.  
 

Schöber Flexibilitat de la 
columna  

 
Amb el pacient de peu, marqueu la pell al nivell de L5 
(generalment al nivell de l’espina ilíaca posterior 
superior) i també a 10 cm per sobre. En flexió cap 
endavant si la distancia entre els 2 punts és < 15 cm 
hi ha manca de flexibilitat. Si la distancia és > 15 cm 
la flexibilitat de la columna és normal.  
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ANNEX 2: Escala Oswestry 

 

 

 

 

 

1. PAIN INTENSITY 
�   I can tolerate the pain I have without having to use 

pain killers 
�   The pain is bad but I manage without taking pain 

killers 
�   Pain killers give complete relief from pain 
�   Pain killers give moderate relief from pain 
�   Pain killers give very little relief from pain 
�   Pain killers have no effect on the pain and I do not use 

them 

6. STANDING 
�   I can stand as long as I want without extra pain 
�   I can stand as long as I want but it gives me extra pain 
�   Pain prevents me from standing for more than one hour 
�   Pain prevents me from standing for more than 30 minutes 
�   Pain prevents me from standing for more than 10 minutes 
�   Pain prevents me from standing at all 

2. PERSONAL CARE (e.g. Washing, Dressing) 
�   I can look after myself normally without causing extra 

pain 
�   I can look after myself normally but it causes extra 

pain 
�   It is painful to look after myself and I am slow and 

careful 
�   I need some help but manage most of my personal care 
�   I need help every day in most aspects of self care 
�   I don’t get dressed, I was with difficulty and stay in 

bed 

7. SLEEPING 
�   Pain does not prevent me from sleeping well 
�   I can sleep well only by using medication 
�   Even when I take medication, I have less than 6 hrs sleep 
�   Even when I take medication, I have less than 4 hrs sleep 
�   Even when I take medication, I have less than 2 hrs sleep 
�   Pain prevents me from sleeping at all 

3. LIFTING 
�   I can lift heavy weights without extra pain 
�   I can lift heavy weights but it gives extra pain 
�   Pain prevents me from lifting heavy weights off the 

floor, but I can manage if they are conveniently 
positioned, i.e. on a table 

�   Pain prevents me from lifting heavy weights, but I can 
manage light to medium weights if they are 
conveniently positioned 

�   I can lift very light weights 
�   I cannot lift or carry anything at all 

8.  SOCIAL LIFE 
�   My social life is normal and gives me no extra pain 
�   My social life is normal but increases the degree of pain 
�   Pain has no significant effect on my social life apart from 

limiting my more energetic interests, i.e. dancing, etc. 
�   Pain has restricted my social life and I do not go out as often 
�   Pain has restricted my social life to my home 
�   I have no social life because of pain 

4. WALKING 
�   Pain does not prevent me walking any distance 
�   Pain prevents me walking more than one mile 
�   Pain prevents me walking more than ½ mile 
�   Pain prevents me walking more than ¼ mile 
�   I can only walk using a stick or crutches 
�   I am in bed most of the time and have to crawl to the 

toilet 

9. TRAVELLING 
�   I can travel anywhere without extra pain 
�   I can travel anywhere but it gives me extra pain 
�   Pain is bad, but I manage journeys over 2 hours 
�   Pain restricts me to journeys of less than 1 hour  
�   Pain restricts me to short necessary journeys under 30 

minutes 
�   Pain prevents me from traveling except to the doctor or 

hospital  

5. SITTING 
�   I can sit in any chair as long as I like 
�   I can only sit in my favorite chair as long as I like 
�   Pain prevents me from sitting more than one hour 
�   Pain prevents me from sitting more than ½ hour 
�   Pain prevents me from sitting more than 10 minutes 
�   Pain prevents me from sitting at all 

10. EMPLOYMENT/ HOMEMAKING 
�   My normal homemaking/ job activities do not cause pain. 
�   My normal homemaking/ job activities increase my pain, but 

I can still perform all that is required of me. 
�   I can perform most of my homemaking/ job duties, but pain 

prevents me from performing more physically stressful 
activities (e.g. lifting, vacuuming) 

�   Pain prevents me from doing anything but light duties. 
�   Pain prevents me from doing even light duties. 
�   Pain prevents me from performing any job or homemaking 

chores. 

Instructions: this questionnaire has been designed to give us information as to how your back pain has affected 
your ability to manage everyday life. Please answer every section and mark in each section only the ONE box 
which applies to you at this time. We realize you may consider 2 of the statements in any section may relate to 

you, but please mark the box which most closely describes your current condition. 

OSWESTRY LOW BACK DISABILITY QUESTIONNAIRE 



37  

 

 

 

 

 

 

Scoring the Oswestry Disability Index

No disability
The patient can cope with most living activities. Usually no treatment is indicated apart from advice on 
lifting, sitting and exercise.

Mild disability
The patient experiences more pain and difficulty with sitting, lifting and standing. Travel and social life 
are more difficult and they may be disabled from work. Personal care, sexual activity and sleeping are not 
grossly affected and the patient can usually be managed by conservative means.

Moderate disability
Pain remains the main problem in this group but activities of  daily living are affected. These patients 
require a detailed investigation.

Severe disability
Back pain impinges on all aspects of  the patient’s life. Positive intervention is required.

Completely disabled
These patients are either bed-bound or are exaggerating their symptoms.

WHY BOTHER WITH AN OUTCOMES MEASURE? 
As physical therapy works towards autonomous practice and incorporating evidence-based medicine into 
it’s practice, it is imperative that therapists utilize measuring tools which have been validated through 
research.

Insurance companies and physicians are very familiar with these instruments and are asking for scores 
such as Oswestry.

REFERENCES: 

• Fairbank JC, Pynsent PB. “The Oswestry Disability Index.” Spine 2000: 25(22):2940-2952

• Fairbank JCT, Couper J, Davies JB. “The Oswestry Low Back Pain Questionnaire.” Physiotherapy 1980; 66:271-273

ISPInstitute.com

INSTRUCTIONS: 

For each question, there is a possible 
5 points; 0 for the first answer, 1 for 
the second answer, etc. Add up the 
total for the 10 questions and rate 
them on the scale at right.

SCORE DISABILITY LEVEL

 0 - 4 No disability

 5 - 14 Mild disability

 15 - 24 Moderate disability

 25 - 34 Severe disability

 35 - 50 Completely disabled

The Oswestry Disability Index (aka the Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire) is an ex-
tremely important tool that researchers and disability evaluators use to measure a patient’s permanent 
functional disability. The test has been around since 1980 and is considered the ‘gold standard’ of  low 
back pain functional outcome tools.
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ANNEX 3: EVA 
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ANNEX 4: SF-36 
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Versión española de SF-36v2™ Health Survey © 1996, 2000
adaptada por J. Alonso y cols 2003.

Cuestionario de Salud
SF-36 (versión 2)

Institut Municipal d´Investigació Mèdica (IMIM-IMAS)
Unidad de Investigación en Servicios Sanitarios

c/Doctor Aiguader, 80  E-08003 Barcelona
Tel. (+34) 93 225 75 53, Fax (+34) 93 221 40 02

www.imim.es

Este instrumento ha superado los estándares de calidad del Medical Outcome Trust y de la Red Cooperativa para la Investigación en
Resultados de Salud y Servicios Sanitarios (Red IRYSS).
El cuestionario y su material de soporte están disponibles en BiblioPRO, la biblioteca virtual de la Red IRYSS (www.rediryss.net).

Número identificador:
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9

Datos para el estudio

Día:
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Diciembre

Año: (20...)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

11549035
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Su Salud y Bienestar

Por favor conteste las siguientes preguntas. Algunas preguntas
pueden parecerse a otras pero cada una es diferente.

Tómese el tiempo necesario para leer cada pregunta, y marque
con una        la casilla que mejor describa su respuesta.

¡Gracias por contestar a estas preguntas!

1. En general, usted diría que su salud es:
    

Salud General

1 2 3 4 5

Excelente          Muy buena               Buena                  Regular                  Mala

2. ¿Cómo diría usted que es su salud actual, comparada con la de hace un
año?:
    

Salud actual comparada hace un año

1 2 3 4 5

Mucho mejor
ahora que

hace un año

Algo mejor
ahora que

hace un año

Más o menos
igual que

hace un año

Algo peor
ahora que

hace un año

Mucho peor
ahora que

hace un año
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3. Las siguientes preguntas se refieren a actividades o cosas que usted podría
hacer en un día normal.  Su salud actual, ¿le limita para hacer esas actividades
o cosas? Si es así, ¿cuánto?

a  Esfuerzos intensos, tales como correr,
levantar objetos pesados, o participar en
deportes agotadores.

b  Esfuerzos moderados, como mover una
   mesa, pasar la aspiradora, jugar a los
   bolos o caminar más de 1 hora.

c  Coger o llevar la bolsa de la compra.

d  Subir varios pisos por la escalera.

e  Subir un sólo piso por la escalera.

f  Agacharse o arrodillarse.

g  Caminar un kilómetro o más

h  Caminar varios centenares de metros.

i  Caminar unos 100 metros.

j  Bañarse o vestirse por sí mismo.

Limitacion esfuerzos intensos

1 2 3

Sí, me limita
mucho

Sí, me limita
un poco

No, no me
limita nada

Limitacion llevar compra

1 2 3

Limitacion subir varios pisos

1 2 3

Limitacion subir un solo piso

1 2 3

Limitacion agacharse

1 2 3

Limitacion caminar un km

1 2 3

Limitacion caminar cientos m.

1 2 3

Limitacion caminar 100 m.

1 2 3

Limitacion vestirse solo

1 2 3

4. Durante las 4 últimas  semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido alguno de
los siguientes problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a
causa de su salud física?

a  ¿Tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo
   o a sus actividades cotidianas?

b  ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer?

c  ¿Tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su
   trabajo o en sus actividades cotidianas?

d  ¿Tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus
   actividades cotidianas (por ejemplo, le costó más
   de lo normal)?

Problemas x reducir tiempo

1 2 3 4 5

Siempre

Problemas por hacer menos

1 2 3 4 5

Problemas por dejar de hacer

1 2 3 4 5

Algunas
veces

Casi
siempre

Problemas por dificultad

1 2 3 4 5

Nunca

Sólo
alguna

vez
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5. Durante las 4 últimas  semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido alguno de los
siguientes problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de
algún problema emocional (como estar triste, deprimido o nervioso)?

a  ¿Tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo
   o a sus actividades cotidianas por algún
   problema emocional?

b  ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer
   por algún problema emocional?

c  ¿Hizo su trabajo o sus actividades cotidianas
   menos cuidadosamente que de costumbre, por
   algún problema emocional?

Problema emocional, reducir tiempo

1 2 3 4 5

Siempre

Problema emocional, hacer menos

1 2 3 4 5

Problema emocional, menos cuidado

1 2 3 4 5

Algunas
veces

Casi
siempre

Sólo
alguna

vez Nunca

6. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto su salud física o los
problemas emocionales han dificultado sus actividades sociales habituales con
la familia, los amigos, los vecinos u otras personas?

Dificultades sociales

1 2 3 4 5

Nada                   Un poco               Regular                 Bastante               Mucho

7. ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semanas?

Tuvo dolor

1 2 3 4 5 6

8. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado su
trabajo habitual (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)?
    

Dolor, dificultad trabajo

1 2 3 4 5

Nada                   Un poco                Regular                Bastante                Mucho
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9.  Las preguntas que siguen se refieren a cómo se ha sentido y cómo le han 
ido las cosas durante las 4 últimas semanas. En cada pregunta responda lo que
se parezca más a cómo se ha sentido usted.  Durante las últimas 4 semanas
¿con qué frecuencia...

a  se sintió lleno de vitalidad?

b  estuvo muy nervioso?

c  se sintió tan bajo de moral que nada
   podía animarle?

d  se sintió calmado y tranquilo?

e  tuvo mucha energía?

f  se sintió desanimado y deprimido?

g  se sintió agotado?

h  se sintió feliz?

i  se sintió cansado?

Sentir lleno vitalidad

1 2 3 4 5

Siempre

Estuvo nervioso

1 2 3 4 5

Bajo de Moral

1 2 3 4 5

Algunas
veces

Casi
siempre

Sólo
alguna vez Nunca

Calmado y tranquilo

1 2 3 4 5
Tuvo mucha energía

1 2 3 4 5

Desanimado y deprimido

1 2 3 4 5

Sentirse agotado

1 2 3 4 5

Sentirse feliz

1 2 3 4 5

Sentirse cansado

1 2 3 4 5

10. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud física o los
problemas emocionales le han dificultado sus actividades  sociales (como visitar
a los amigos o familiares)?

dificultad actividades sociales

1 2 3 4 5

Siempre           Casi siempre        Algunas veces        Sólo alguna vez          Nunca

11. Por favor diga si le parece CIERTA o FALSA cada una de las siguientes frases:

a  Creo que me pongo enfermo más
   facilmente que otras personas

b  Estoy tan sano como cualquiera

c  Creo que mi salud va a empeorar

d  Mi salud es excelente

enfermo mas que otros

1 2 3 4 5

Totalmente
cierta

tan sano como otros

1 2 3 4 5

Mi salud empeorara

1 2 3 4 5

No lo sé
Bastante

cierta

Salud excelente

1 2 3 4 5

Totalmente
falsa

Bastante
falsa

Gracias por contestar a estas preguntas
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ANNEX 5: Test de Schöber 
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ANNEX 6: Consentiment Informat  

 

Cognoms: 
Nom:  
DNI:  

Metge: 
Data:  

 
Senyora, Senyor, 
Li proposem participar en un estudi d'investigació clínica. 
Aquesta carta d'informació li detalla en què consisteix aquest estudi. 
Vostè pot prendre un temps per llegir i comprendre aquestes informacions per reflexionar sobre la seva 
participació, i per demanar-li al responsable de l'estudi que li expliqui tot allò que no hagi comprès. 
 

 
 
OBJECTIUS DE L’ESTUDI  
El nostre estudi s'interessa en la millora del tractament i de la cerca d'un protocol més específic en el 
tractament de les lumbàlgies cròniques inespecífiques. Amb la comparació de l’efecte que pot tenir un 
tractament convencional de fisioteràpia i un tractament convencional de fisioteràpia combinat al mètode 
Pilates en aquesta patologia.  
 
BENEFICIS ESPERATS  
Aquest estudi permetrà de posar en evidència si hi ha una efectivitat en el mètode Pilates per millorar la 
discapacitat funcional, disminuir el dolor, millorar la qualitat de vida i incrementar la flexibilitat de la 
columna vertebral. 
 
DESENVOLUPAMENT DE L’ESTUDI 
La durada de la intervenció és de 10 setmanes, amb 3 sessions de una hora i mitja cada una per setmana 
(el dilluns, el dimecres i el divendres).  
 
RISCS POTENCIALS  
Si els exercicis, tant en el tractament convencional com en el Pilates, són mal realitzats o que la 
progressió no respecta la capacitat física del pacient es pot provocar dolor lumbar per sobreesforç o mal 
posicionament. 
 
PRIVACITAT  
Respectant la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal 
(LOPS), seguirem els diferents protocols establerts per garantir i protegir els drets de cada participant, 
en cada moment de l’estudi. 
 
DRET D’INTERROMPRE L’ESTUDI 
La participació a l’estudi es fa de manera voluntària però si decideix interrompre la participació a l’estudi 
en algun moment, es troba en plena llibertat de fer-ho sempre i quan ho desitgi sense necessitat de donar 
cap explicació.  
 
El professional fisioterapeuta responsable d’aquest estudi és _____________.  
Quedarà a la vostra disposició per a resoldre qualsevol dubte.  
 

 
 
Jo (nom i cognoms) _____________________________, de ___ anys, amb el DNI ______________ 
declaro que:  
 

- He llegit tot el full d’informació referent a l’estudi.  
- He pogut fer preguntes sobre l’estudi al responsable.  
- Participa a aquesta estudi de manera totalment voluntària i que pot interrompre’l quan vulgui.  

 
El __/__/__, a _______:  
 
Firma del voluntari: 

El __/__/__, a _______:  
 
Firma del fisioterapeuta responsable:  
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 Nota final de l’autor. El TFG com a experiència 
d’aprenentatge. 

 

Va ser un treball que va durar 1 any, des de la recerca del meu tema fins a la finalització 

d'aquest projecte, un treball de recerca meticulós i molt interessant. He escollit el tema 

de lumbàlgia crònica inespecífica perquè és una patologia molt freqüent en tot el món i 

que pateixo personalment, volia posar-ho en relació amb el Pilates perquè és un mètode 

que aprecio i practico. Aquest treball em va permetre aprofundir els meus coneixements 

del mètode Pilates i desenvolupar una nova eina terapèutica per a la meva pràctica 

futura com a professional de la salut.  

 

La realització d’aquest treball em va també permetre descobrir com hem de redactar les 

meves idees de manera clara i respectant la metodologia, seria la part més difícil per a 

mi. A l’inici tenia moltes idees però he tingut dificultat per ordenar-les, hi ha hagut 

períodes de dubtes i estres però gracies al suport i l’ajuda del meu tutor he aconseguit 

finalitzar aquest treball. 

 

Per al futur, aquest treball va confirmar el fet que vull participar a la formació Pilates per 

proposar als meus pacients el màxim de solucions possibles per a tractar les lumbàlgies 

cròniques inespecífiques i diversificar la seva reeducació.  


