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Resum 

Objectiu  

Aquesta revisió bibliogràfica, pretén examinar les evidències de la reflexologia podal en el 

control del dolor en pacients amb dolor lumbar (DL) i, el seu funcionament a curt, mig i llarg 

termini.  

Preguntes de revisió 

• Té evidència científica l’utilització la reflexologia en el tractament del DL ?  

• Pot ser una tècnica complementari útil, en el tractament del DL? 

• Pot la reflexoteràpia, ajudar a disminuir el consum de analgèsics?  

Metodologia  

Realitzarem una cerca bibliogràfica, entre gener del 2020 i el maig del 2021, utilitzant les 

paraules clau o descriptors : Reflexologia, Reflexologia podal, Reflexoteràpia, Dolor 

lumbar, Dolor lumbar inespecífic. 

La cerca la realitzem en català, castellà i anglès, utilitzant els boleans: “and”, “or”, “xor” i 

en diferents bases de dades com són: Cochrane, PubMed, Pedro, ResechGate, Scielo; 

Publicats entre el 2010 i el 2021, analitzant-ne la qualitat metodològica, segons els 

estàndards de l’AHRQ “Agency for Healthcare Research and Quality”.  

Resultat: 

S’han analitzat 8 articles, amb nivells d’evidència entre Ib i IIa, tots ells utilitzant tècniques de 

reflexologia, amb diferents variants i en persones amb dolor lumbar, des de DL en 

embarassades, passant per DL mecànic i DL inespecífic, en diferents estadis evolutius de la 

patologia, agut, subagut i crònic.  

En tots ells s’han pres multitud de dades, mitjançant qüestionaris, s’han efectuat valoracions 

físiques i s’han passat escales de percepció subjectives. 

De tota aquesta informació, se n’extreu que la reflexologia pot ser útil en la disminució de la 

percepció del dolor, a curt termini en persones amb dolor lumbar. 

Conclusió: 

Tot i els resultats positius obtinguts en aquesta revisió, en la que s’ofereixen xifres 

estadísticament significatives, s’ha de seguir investigant, per tal de millorar-ne l’evidència, així 

com, establir quins són els mecanismes pels quals actua la reflexoteràpia i generar una millor 

base de coneixement. 

Paraules Clau 

Reflexologia, Reflexologia podal, Reflexoteràpia, Dolor lumbar, Dolor lumbar Inespecífic. 

Fonts de Cerca 

Cochrane, Elsevier, PubMED,  ResearchGate, Scielo. 
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Abstract 

Objective 

The aim of this literature review is to examine the evidence and effectiveness of foot 

reflexology in pain control with patients suffering low back pain (LBP), and to observe how it 

works in the short, medium, and long term. 

Review questions 

• Does the use of reflexology in the treatment of LBP have any scientific evidence?   

• Can reflexology be a complementary tool in the treatment of LBP?   

• Can reflexology help decrease the use of painkillers? 

Methods  

A bibliographic review was carried out between January 2020 and May 2021, focused on the 

following keywords: Reflexology, Foot Reflexology, Reflexotherapy, Pain, Low Back Pain, 

Inespecific Low Back Pain. 

 The search was performed in Catalan, Spanish and English. Using the boleans: “and”, “or”, 

“xor”. In different databases such as: Cochrane, PubMed, Pedro, ResechGate, Scielo.  

Published between 2010 and 2021, analyzing its methodological quality, according to the 

standards of the AHRQ "Agency for Healthcare Research and Quality" 

Results: 

8 articles have been analyzed with levels of evidence between Ib and IIa, all of them reflecting 

on reflexology techniques with different variants in people with low back pain, from LBP in 

pregnant women, through mechanical LBP or nonspecific LBP in different evolutionary stages 

of the pathology, acute, subacute and chronic. In all of them, a multitude of data were taken, 

using questionnaires. Physical assessments were performed and subjective scales of 

perception were passed. From all this information, it is extracted that reflexology can be useful 

in decreasing the perception of pain in the short term, mainly among people with low back 

pain. 

Conclusions: 

Despite the positive results obtained in this review, in which statistically significant outcomes 

are offered, further research is needed to improve the evidence. Also, more evidence is 

needed in order to establish the mechanisms by which reflexology acts, hence generating 

better knowledge about its effects. 

Keywords 

Reflexology, Foot Reflexology, Reflexotherapy, Low Back Pain, Non-Specific Low Back Pain. 

Serch Databases 

Cochrane, Elsevier, PubMED, ResearchGate, Scielo. 
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Introducció 

Justificació 
El dolor és la millor alarma que té el cos per indicar que alguna cosa no va bé, per tant, és la 

principal causa de consultes a especialistes mèdics.  

La IASP(1) defineix dolor com: “Una experiència sensorial i emocional desagradable, associada 

amb dany tissular real o potencial, o descrita en termes d’aquest dany.”  

En els casos de dolor agut, l’estímul nociceptiu, sol ser causat per un dany tissular, que a través 

dels estímuls dolorosos, es manifesta de manera adaptativa per a la supervivència. 

En canvi quan el dolor és crònic, aquest deixa de tenir la funció d’alarma, degut a la 

sensibilització central i perifèrica juntament amb altres factors que actuen com a perpetuadors 

del dolor, sense que hi hagi cap dany tissular aparent. 

El dolor és sempre subjectiu, influenciat per factors bio-psico-socials. Tot i que aquest sol tenir 

un paper adaptatiu, pot tenir efectes adversos sobre la funció i el benestar social i psicològic.(1) 

El DL és la principal causa de baixa laboral en els països industrialitzats, provocant una 

important repercussió econòmica en l’economia, que segons indiquen alguns estudis, pot 

arribar a suposar un cost per a la SS d’uns 120 milions d’euros de forma directa, anualment. 

Sumat al cost econòmic, provocat de forma directa, per la patologia lumbar, s’ha de tenir en 

compte les despeses mèdiques associades, que en el cas d’Espanya, l’any 2017, es va calcular 

que van arribar a suposar aproximadament 9 mil milions d’euros, que representa el 0,7% del 

PIB estatal.(2) 

A part del cost econòmic que es genera directament per les baixes laborals, també genera una 

gran despesa econòmica l’ús i l’abús de medicaments per tal de pal·liar o disminuir la sensació 

dolorosa. Aquests poden ser des d’analgèsics tipus AINEs, a analgèsics opiacis, essent, aquests 

darrers, receptats per un metge i no es recomana el seu us mes enllà de 3 o 4 setmanes, ja que 

pot provocar adequació i una addicció. Igualment, per al DL també es recepten relaxants 

musculars, antidepressius i anticonvulsius.(3) 

La reflexoteràpia, una tècnica utilitzada des de l’antiguitat, no suposa un cost elevat i no 

mostra efectes secundaris adversos. En alguns estudis, s’ha demostrat que és una eina útil en 

la  disminució del dolor durant el tractament i a curt termini, podent arribar a ser una tècnica 

comú per tal de disminuir el dolor en qualsevol estadi de la patologia. També ajuda a reduir el 

consum de medicaments i permet combinar-la amb altres teràpies com la fisioteràpia, per tal 

de poder millorar l’estat general de la patologia, optimitzant els beneficis que obtindrien el 

pacients. 

Hipòtesi 
L’aplicació de reflexoteràpia en pacients que pateixen dolor lumbar, millora la percepció del 

dolor, gestionant millor la patologia lumbar de forma més eficient i ajudant a trencant el cicle 

de perpetuació del dolor.  

Aplicant la reflexologia juntament amb la fisioteràpia, es poden aconseguir millors resultats en 

el tractament del DL. 
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Epidemiologia 

El dolor lumbar és una afecció física que es manifesta en un gran nombre de persones al món, 

essent la major causa d’incapacitat en països industrialitzats. Es calcula que entre un 80 - 85% 

de les persones en patiran algun cop en la vida, tenint una prevalença puntual d’entre el 17 - 

32%. (4) 

En funció del temps i l’evolució pot ser agut (menys de 6 setmanes), subagut (entre 6 a 12 

setmanes) o crònic si supera els 3 mesos d’evolució i no hi ha evidència que una lesió en sigui 

la causa actual. També es consideren cròniques aquelles lumbàlgies recidivants, les quals es 

donen de forma subaguda com a mínim dos cops en un període d’un any. (4) 

El dolor lumbar inespecífic pot cronificar en un 4-7% dels casos, podent ocasionar una 

incapacitat crònica, arribant a consumir un 75% dels recursos dedicats a la patologia lumbar.(5) 

La prevalença del DLC és del 21,8% en la població espanyola, essent més comú en dones 

64,82% que en homes 35,17% i augmenta el risc de patir-ne en 1,45 cops en adults majors de 

55anys.(4) 

La prevalença del dolor irruptiu en pacients amb lumbàlgia crònica és del 37,5 %, essent 

semblant entre homes i dones. Un 75 % dels pacients són més grans de 50 anys. La mitja de la 

valoració del dolor irruptiu va ser de 8,4 punts sobre 10 en l’escala visual analògica (EVA). (6) 

Afecta a les persones a tots nivells, tant en l’àmbit biològic, psicològic com a nivell socials. 

Augmenta la probabilitat de patir estrès, ansietat i depressió. També s’observa que un 36,43% 

de les persones que pateixen lumbàlgia tenen una limitació moderada o greu per les AVD.(7) 

 

 

 Anatomia 

Focalitzats en les Lumbàlgies, com el seu nom indica, 

parlem de la zona lumbar de la columna humana.  

La columna es divideix en tres zones, la més cranial, 

anomenada cervical, formada per 7 vèrtebres, que formen 

el coll. Essent les dos primeres les més conegudes, pel seus 

noms propis, atles i axis. 

La columna toràcica o zona dorsal, formada per 12 

vèrtebres, a les quals s’uneixen les costelles, protegint la 

part mitja o mediastí. 

En la zona inferior de l’esquena localitzarem la columna 

lumbar o zona lumbar, formada per 5 vèrtebres. 

Aquesta zona s’uneix al sacre i aquest al còccix, formats 

per una sèrie de vèrtebres fusionades, que es situen a la 

part inferior de la columna. (8) 

 

Il·lustració 1 Columna Vertebral Netter (5)   
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La unió entre les diferents vèrtebres és a través dels discs intervertebrals. Es 

tracta de discs de fibrocartílag, amb una part central polposa i uns anells 

exteriors més fibrosos que, juntament amb el lligament longitudinal anterior i 

posterior, formen les articulacions intervertebrals, donant en major o menor 

mesura els seus rangs de moviment, segons la seva morfologia. 

 

 

La zona lumbar, formada per les estructures vertebrals de L1 a L5, i L5 sobre el 

sacre,  és la zona de la columna que suporta més pressió, degut a tota l’estructura 

que hi ha per sobre, essent el fulcre de moviment sobre els moviments de flexió, 

rotació i torsió que sorgeixen des del maluc. Aquestes estructures òssies estan 

adaptades per tal de suportar aquestes forces de compressió. Les projeccions 

òssies, on s’insereix la potent musculatura adjacent, són curtes i resistents, amb 

una orientació horitzontal, la qual cosa dona un gran rang de moviment, tant en 

flexió com en extensió. 

 

Les estructures toves implicades en la mobilitat de la zona 

lumbar, són nombroses, i les descriurem segons la 

diferenciació que en fa Netter(8), des de lligaments i 

estructures nervioses, passant per musculatura superficial, 

mitja i profunda, que s’insereix a la columna lumbar. 

Els lligaments longitudinal anterior i posterior de la columna, 

juntament amb els interespinosos i supra espinosos, donen 

rigidesa a l’estructura òssia que forma la columna. 

Els nervis espinals de L2 a L5, són les principals arrels nervioses 

que surten a través dels  forats intervertebrals, i que poden 

donar algun tipus de patologia d’origen neurogen. 

 

El punt d’unió de les estructures superficial de la zona 

lumbopélvica per la part posterior té lloc a la fàscia 

toracolumbar i aquesta s’insereix a les apòfisis espinoses de la 

zona lumbosacra i les crestes ilíaques en la seva part més 

posterior. 

En aquesta zona s’hi inserta el dorsal ample en la part més 

superficial i per sota d’aquest el serrat posterior inferior. 

 

 

En la següent capa, per la part posterior, localitzarem músculs 

com l’iliocostal lumbar, juntament amb el llarguíssim. 

 

Il·lustració 2 Disc intervertebral Netter (5) 

Il·lustració 3 Vertebres  Lumbars Netter (5) 

Il·lustració 4 Estructures lligamentoses i neurològiques (5) 

Il·lustració 5 Musculatura superficial Netter (5) 

Il·lustració 6 Musculatura intermèdia Netter (5) 
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Per sota d’aquests i seguint en una vista posterior, 

trobarem músculs com l’espinós, en les vèrtebres 

lumbars superiors; els multífids, l’intertransvers lateral, 

interespinós lumbar i el quadrat lumbar. 

 

 

Des d’una vista anterior profunda, els músculs que s’ancoren a la  

zona lumbar són els pilars del diafragma, el psoes major i el psoes 

menor. 

Juntament amb aquesta musculatura, íntimament connectada a la 

columna lumbar, hi ha una altra sèrie de músculs que també estan 

implicats en el moviment, control i estabilització de la zona 

lumbar. 

Trobem l’oblic extern i l’intern i el múscul transvers de l’abdomen. 

Aquestes estructures, per la part posterior, s’insereixen a la fàscia 

toracolumbar i juntament amb el recte abdominal, per la part 

anterior, donen mobilitat i també actuen en l’estabilització. 

 

 

Repercussió Econòmica 
Té una alta repercussió en l’àmbit econòmic i laboral, arribant a ser la principal causa 

d’absentisme laboral per incapacitació funcional temporal.(7) 

Segons algunes publicacions, com pot ser la revisió realitzada pe la fundació MAPFRE 

realitzada sobre dades del 2010 (9), en que estimava que les persones en edat laboral entre els 

18 i els 65 anys, un 50% en patiran en algun moment, indiferentment del sexe, però tindrà 

major prevalença entre els 25 i els 45 anys. 

Durant el 2010, el 73,4% de les jornades perdudes, van 

estar relacionades amb patologies de la columna 

lumbar. 

No s’han comptabilitzat els primer 15 dies de baixa, ja 

que els cobreix l’empresa, tampoc el tractament o la 

baixa de la resta de temps si es cobreix a través de la 

mútua laboral.  Tant sols comptabilitzant la despesa derivada del pagament per part de la SS, 

durant el temps de baixa temporal. Sense entrar en els costos derivats com son medicació o 

tractaments rebuts. 

Segons la SS el cost per dia d’una persona de baixa per IT pot variar entre 17,55 i 31,35€. 

L’any 2010, es van perdre aproximadament uns 6 milions de jornades laborals per causa de IT, 

relacionades amb patologies d’origen lumbar. Amb aquestes xifres, els costos derivats de 

patologies lumbars que va haver d’assumir la SS el 2010 van variar entre 62,7 M€ i els 112 M€ . 

Il·lustració 7 Musculatura Profunda Netter (5) 

Il·lustració 8 Musculatura profunda anterior (5) 

Il·lustració 9 MAPFRE (6) 
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Al 2017 segons NHS(2), les despeses resultants del dolor lumbar, tenint en compte els recursos 

sanitaris utilitzats, i la pèrdua de dies laborals, va ser de 8945,6 milions d’euros,  representant 

el 0,68% del PIB  espanyol,  els 74,5% del cost total, van ser despeses indirectes.  

 

Classificació de les lumbàlgies 
Les Lumbàlgies segons la COST B13(10), poden classificar-se segons siguin: 

a) Origen sistèmic  

b) Origen radicular  

c) Etiologia inespecífica 

Seguint les recomanacions de la guia(10) i tenint en compte els marcadors d’alerta o 

Flags, si no s’observa cap signe d’alerta les classificarem com a Inespecífiques(11) (12).  

Pel contrari hauran de ser derivats per més proves o al professional corresponent per 

sospita d’una patologia subjacent(12). 

 

Valoració  
DL Agut: Absència d’història prèvia de DL, aparició sobtada, disruptiva i presentant 

limitació funcional i dolor. Es considera DLA si aquest té una duració de fins a sis 

setmanes. Representa el 95% dels casos de DL que s’atenen als CAPs. El 80% de les quals 

es solen resoldre i milloren abans de les 4 / 6 setmanes(13) (14). 

DL Subagut: El dolor va més enllà de les sis setmanes però inferior a les 12 setmanes. Un 

10%  cronificarà(13)(14).  

DL Crònic: Història clínica de dolor lumbar més enllà dels 3 mesos sense motius 

aparents, amb discapacitat funcional, havent descartant totes les patologies a nivell 

sistèmic, neurològic, estructural o altres orígens, que s’haurien de descartat mitjançant 

les proves diagnostiques GS “Gold Standard” per cada patologia(13) (14). 

Caldrà avaluar també els factors psicològics que han pogut dur al pacient a desenvolupar 

un dolor lumbar crònic o catastròfic inespecífic(15).  

Es requereix d’una reavaluació un cop passades 4/6 setmanes de tractament si no hi ha 

milloria en la simptomatologia(16). 
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Tractaments Recomanats 
Segons la Guia Europea de pràctica clínica, per al tractament de la lumbàlgia Inespecífica COST 

B13(10) i Evidence-Based Clinical Gidelines for Multidisciplinary Spine Care de la North 

American Spine Socety(17), es recomanen programes multidisciplinars que observin la 

realització de  programes d’educació al pacient sobre el dolor d’una forma clara i positiva (18). 

Aquests poden donar bons resultats disminuint la incapacitat funcional i facilitant el retorn al 

àmbit laboral(10).  

Farmacològics 

En pacients que pateixen DLC, els fàrmacs  pels que s’optarà seran segons l’escala 

modificada del dolor de la OMS(19): AINEs, relaxants musculars, antidepressius tricíclics o 

quatricíclics fins arribar als opiacis menors. També s’observa l’utilització de capsaïcina a 

nivell local durant curts períodes de temps. (10) (20)  

Els antiinflamatoris no esteroideus (AINEs), així com els esteroideus, no s’han demostrat 

d’utilitat en pacients amb DLC com tampoc els antidepressius(20) en episodis aguditzats 

de DL. 

En els episodis irruptius de dolor, en pacients amb DLC, on el dolor en l’escala EVA sigui 

superior o igual a 7/10, els opiacis són el principal tractament farmacològic, essent el 

Fentanilo® el fàrmac d’elecció (78,3 %). Aquest s’administra sota prescripció mèdica i 

controlat amb cautela pel possible perill d’addicció que comporta. S’utilitzarà durant 

períodes curts.(6) (20) 

No farmacològics 

Juntament amb el tractament farmacològic, es recomana realitzar tractament 

conservador, que serà indicat per un fisioterapeuta o un metge rehabilitador. 

Sempre s’indicarà activitat lleugera o moderada, ja que ajudarà al maneig del dolor i 

escurçarà el temps de  convalescència. No es recomanarà repòs excepte en moments 

puntuals, els quals seran de curta durada quan la persona ho requereixi.(21) 

També es recomana la teràpia cognitiva-conductual, l’escola d’esquena, l’estimulació 

nerviosa elèctrica. Poden ser considerats també els programes curts de manipulació i la 

neuro-reflexoteràpia(10).  

Altres guies de pràctica clínica proposen l’acupuntura, l’exercici, el massatge, la 

reflexologia, el ioga o la relaxació progressiva, així com les manipulacions espinals i la 

rehabilitació multidisciplinària.(22)(21) 

Tractaments invasius 

Si han fracassat totes les intervencions conservadores anteriors o si compleix criteris 

mèdics, es pot optar per teràpies invasives realitzant la derivació a la unitat del dolor per 

tal de ser avaluat. Es pot plantejar de realitzar neuroestimulació elèctrica percutània 

(PENS).(10) 

Només es realitzaran artròdesis, preferiblement no instrumentades, en els supòsits més 

greus en que es valori la intervenció quirúrgica com a única opció viable per tal de 

millorar la qualitat de vida del pacient. Han de presentar una evolució de com a mínim 

dos anys, en el que han fracassat tots els tractaments anteriors, inclòs la teràpia 

cognitiva conductual on el dolor sigui intens i invalidant. La fusió vertebral s’ha de 

plantejar com a màxim de dos segments vertebrals.(8) 
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Reflexologia Podal 

Què és 

La reflexologia podal (RP) o reflexoteràpia (RT) és una tècnica, en essència mil·lenària, 

utilitzada per moltes cultures antigues com a mètode diagnòstic i a l’hora com a 

tractament de dolors i diferents patologies de qualsevol part de l’organisme. La teràpia 

es realitza mitjançant la digito pressió, la fricció o massatge de les diferents parts del 

peu, seguint una sèrie de zones reflexes que corresponen a diferents parts de 

l’organisme que de forma reflexa estan representades al peu. (23) 

Segons la RAE, la Reflexoteràpia (24) és el tractament de certes malalties mitjançant 

massatges a determinats punts de peus o mans, amb la finalitat d’estimular les 

capacitats curatives de l’organisme. 

Algunes fonts defineix Reflexologia com a medicina alternativa que consisteix en 

l'aplicació de pressió sobre punts dels peus o les mans. Es basa en un sistema de zones i 

àrees que projecten una imatge del cos als peus i les mans amb la premissa que tot 

pressionant la zona reflexa s'aconsegueix un efecte beneficiós en l’àrea afectada. La 

Reflexologia ajuda a estimular les funcions orgàniques, contribuint a prevenir patologies 

i restablir la salut(25). 

Breu història 

Segons alguns autors, aquest tipus de teràpies a través dels peus, venen realitzant-se ja 

des de temps immemorials. Ens han arribat registres procedents d’algunes cultures de 

tradició com poden ser els gravats de l’antic Egipte, també a través de la literatura 

Vèdica i Xinesa,  que es remunten aproximadament fa 5000 anys. Tenim poca o nul·la 

informació sobre el com i el perquè utilitzaven aquestes tècniques. Passa el mateix amb 

els registres antropològics que es troben a Amèrica en que es fa al·lusió a l’ús de la 

reflexoteràpia. 

La primera representació gràfica d’algun vestigi 

que podríem relacionar amb la reflexoteràpia està 

datada l’any 2330 a.C.. És un baix relleu a 

l’anomenada tomba del metge o mastaba 

d’Ankhmahor, a Saqqara.(26)  

 

 

 

 

A la Xina imperial de la dinastia Song, al 1017 d.C., Wang Wei marcava punts importants 

de la MTX als peus d’una figura humana de bronze per tal de deixar constància de la 

rellevància d’aquests en els tractaments, canalitzant i fent fluir l’energia de forma 

correcta seguint les línies energètiques o meridians de la MTX .(27)   

Es menciona en algunes publicacions l’existència de textos que versaven sobre teràpies 

podals durant l’Europa del s. XVI de les quals no es troben referències.      

Il·lustració 10 Tomba Ankh-Ma-Hor “Une rue de tombeaux 
a Saqqarah, second volume, planches”, publicat a 
Brussel·les el 1907 per Jean Capart (18) 
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Entrats al s. XX, els doctors nord-americans William H. Fitzgerald i 

el Edwin F. Bowers (1917), van publicar el llibre  Analgèsia de 

Zones (28), que induïa analgèsies locals mitjançant pressió a 

diferents parts del cos, principalment mans i peus. El Dr. Fitzerald 

va desenvolupar una teoria que va anomenar camins zonals, una 

sèrie de  línies que recorrien tot el cos similars als meridians de la 

MTX. 

 

 

 

Més endavant el Dr. Shelby Riley (1929) va afegir tres divisions horitzontals en el peu 

que corresponen a les diferents cintures corporals. Aquests sistema de divisions 

permetia ubicar més clarament les diferents estructures dins una quadrícula. Va 

practicar l’estimulació  profunda dels peus aconseguint, així, majors beneficis i reduint el 

dolor.(17) 

 

 

 

 

 

 

Posteriorment, Eunice D. Ingham (1930), fisioterapeuta 

nord-americana, va conèixer la tècnica i va estar vinculada 

amb el Dr. Shelby Riley treballant amb pacients i recollint 

dades per tal de refinar el mètode fins aconseguir un mapa 

molt complert de l’anatomia corporal, creant una imatge 

especular del cos en els peus reflectint-ho als seus 

llibres(18). 

 

 

 

Il·lustració 11 Camins Zonals  W.H. 
Fitzgerald i E.F. Bowers(21) 

Il·lustració 14 Divisions horitzontals de S. Riley-1(21) 

Il·lustració 12Divisions horitzontals de S. Riley-2 (21) 

Il·lustració 13 Divisions horitzontals de S. Riley-3 (21) 

Il·lustració 15Mapa E.D. Ingham(21) 
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Eunice D. Ingham va ser la desenvolupadora de 

la reflexologia moderna, oferint-nos la visió 

actual d’aquesta amb els seus mapes i esquemes 

que reflecteixen la imatge hologràfica del cos als 

peus.(29) 

 

 

 

Arrel dels seus estudis i de la interacció entre les diferents escoles i filosofies s’han anat 

creant protocols de tractament i mapes per sistemes. Els sistemes muscular i esquelètic 

són els que ocuparan el nostre interès.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il·lustració 16 Model Hologràfic(21) 

Il·lustració 18 Sistema Muscular (15) Il·lustració 17 Sistema Esquelètic (15) 
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Base Teòrica 
La creença ancestral que eren els peus els que ens connectaven amb la terra i, com a tal, 

l’eina necessària per desplaçar-nos, va fer del peu una de les parts del cos de les quals 

havíem de tenir més cura. Així és com ho descriuen en les cultures meso americanes. 

Ja des d’un punt de vista més científic, però encara sense l’evidència darrera, van sorgir 

des de l’orient les teories dels canals energètics o meridians, per Wang Wei, de la MTX, i 

més endavant des de la medicina occidental on es van desenvolupar les seves teories 

pròpies com van ser els camins zonals de William H. Fitzgerald i Edwin F. Bowers.(21)  

A través de la pràctica del massatge i el treball d’aquests reflexes zonals, primer el Dr. 

Shelby Riley i posteriorment Eunice D. Ingham, com a resultat de l’estudi de centenars 

de casos,  van anar polint la representació hologràfica del cos en els peus.(18)      

Més enllà de l’evidència clínica i de l’estudi de recopilacions de casos no s’havia pogut 

demostrar científicament la relació existent entre els punts reflexes, descrits en la 

Reflexologia, i la zona referida, que segons els mapes i esquemes reflecteixen la imatge 

del cos en els peus. 

Actualment gràcies a la tecnologia de la que es disposa s’han portat a terme alguns 

estudis que poden aportar evidències sobre aquesta relació. 

Un estudi experimental realitzat a Japó al 2008 per Nakamaru T. et al. (30), en el qual van 

estimular unes àrees concretes del peu segons els mapes de representació de la 

reflexoteràpia moderna, van observar l’activitat cerebral i van veure que es produïa una 

activació en la zona  del cervell, tenint en compte l’homuncle de Peinfield(31), que 

reflectia l’àrea corporal reflexa en que s’estava treballant. Oferint així una primera visió 

de l’efecte reflex a través de la imatge hologràfica del cos en el cervell i de la imatge 

especular del cos representada en el peu. 

Il·lustració 19 T. Nakamaru et al. Fig3 

Igualment, una continuació d’aquest estudi al 2013, per N. Miura, Y. Akitsuki et al. (32), va 

confirmar les troballes anteriors, aportant més evidències sobre altres àrees reflexes del peu. 
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En un altre estudi japonès(21) es va observar la perfusió sanguínia que acudia al lloc 

tractat, en aquest cas el trapezi, mitjançant un tractament de reflexoteràpia a l’àrea del 

trapezi en el peu. Es realitzava una visualització a través d’una càmera tèrmica on es 

mesurava l’evolució de la temperatura durant 10 minuts. 

 

 

Existeixen diferents escoles en les quals al llarg del temps s’han anat unificant 

criteris. Aquests poden ser la visió hologràfica de l’estructura del cos i 

l’utilització de moviments o maniobres com friccions, desllisaments, 

compressions, bombejos, rotacions horàries i rotacions antihoràries. Hi ha 

altres coses que les poden diferenciar, per exemple, en algunes escoles 

asiàtiques des de l’antiguitat es va imposar l’utilització de pals o sticks per 

realitzar les teràpies podals i en d’altres les mans.  

Els moviments i maniobres es realitzen d’una manera ferma i profunda, sense 

arribar a causar dolor.  

 

a)Moviments amb el dit o artell, amb pressió constant. 

 

b)Moviment ondulant, semblant a la fricció, però alternant la pressió durant el 

recorregut.  

 

c)Compressió constant en un punt. 

  

d)Compressió i relaxament, alternats en un sol punt. 

 

e) i f)Pressió  més moviment de rotació però sense desllisament.  

 

 

T=0   reflexoteràpia en zona reflèxa del trapezi 

T=3  T=6     T=10 

Il·lustració 21 STICK 

(https://media.istockphoto.com/photos/patient-receiving-acupressure-reflexology-treatment-

with-wooden-stick-picture-
d1164014514?b=1&k=6&m=1164014514&s=170667a&w=0&h=3EpW38dztfhGzTJex5FIGniLLe2pnz
bedZmrBMzW0rg= )  

Il·lustració 22 b) (24)  

Il·lustració 23 C) (24) 

Il·lustració 24 d)(24) 

Il·lustració 25 e) i f) (24) 

Il·lustració 20 https://ashitsubo.com.br/melhor-mapa-de-reflexologia-podal/ (21) 
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Objectius  

Objectiu general  

• Revisar l’efectivitat de la Reflexoteràpia en l’abordatge del dolor en pacients amb 

lumbàlgia.  

 

Objectiu específic  

• Estudiar l’evidència científica i l’eficàcia de la Reflexoteràpia com a tractament 

coadjuvant al tractament amb  fisioteràpia en pacients amb dolor lumbar.  

 

• Analitzar, mitjançant una recerca bibliogràfica, si l’aplicació de reflexoteràpia millora 

la qualitat de vida en pacients que pateixen DL. 

 

• Identificar si l’aplicació de reflexoteràpia disminueix la percepció del dolor a curt, mig i 

llarg termini en pacients amb lumbàlgia.  
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Metodologia per la recerca bibliogràfica 

 Pregunta d’investigació segons estratègia PICO (33) 

Patient Persones que han estat diagnosticades de dolor lumbar  

Intervention Aplicació de tècniques de reflexologia podal com a coadjuvant en 
el tractament del dolor lumbar  

Comparation Es pot comparar amb el grup control  

Out comes Resultats en l’evolució clínica i en la qualitat de vida 

Taula 1 Estratègia PICO  

- És útil la reflexoteràpia com a teràpia coadjuvant al tractament del dolor 

lumbar? 

 

Criteris Inclusió / Exclusió  

Criteris d’inclusió 

- Articles en català, castellà o anglès.  

- Escrits entre el 2010 i el 2021. 

- Han d’ésser assajos clínics amb grup control.  

- Ha d’incloure persones adultes que pateixin Dolor Lumbar. 

- On s’apliqui la tècnica de reflexologia podal o reflexoteràpia.  

Criteris d’exclusió 

- Volum mostral ≤ 10. 

- Revisions sistemàtiques. 

- No respectar criteris ètics. 

 

Estratègia de la cerca 
Es realitzarà una cerca: 

- entre gener del 2020 i el març del 2021 

- en estudis en els que s’inclogui en el seu títol paraules com reflexologia, 

reflexologia podal, reflexoteràpia, dolor lumbar i dolor lumbar agut, 

dolor lumbar subagut, dolor lumbar crònic, dolor lumbar inespecífic. 

- en català, castellà i anglès.  

- en les bases de dades, Cochrane, Elsevier, PubMed, Pedro, Reserchgate, 

Scielo. 

- d’articles publicats entre el 2010 i 2021.utilitzant les paraules clau, 

descriptors  o MeSh: Reflexologia, Reflexoterapia, Dolor lumbar, Dolor 

lumbar inespecífic. Reflexology, foot reflexology, LBP, Low Back Pain 

- utilitzant els boleans: “and”, “or”, “xor”. 
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Vocabulari de cerca 

Català Vocabulari 
MeSH 

Sinònims Castellà i DeCs 

Reflexologia Reflexology Reflexología 

Reflexoteràpia Reflexotherpy Reflexoterapia 

Dolor Lumbar Low Back Pain Dolor Lumbar 

Dolor Lumbar Inespecífic Inespecific LBP Dolor Lumbar Inespecífico 
Taula 2 Vocabulari de cerca 

Estratègia de cerca  segons plataforma de cerca 

Buscador Estratègia de cerca Filtres Resultats 

Cochrane 

(reflexotherapy[MeSH]) OR (foot 
reflexology[MeSH]) AND (low back pain 
[MeSH]) with Publication Year from 2010 to 
2021, in Trials (Word variations have been 
searched) 
 
 

Any de 
publicació de 
gener 2010 a 
març 2021 
Text complet 
 

3 
 

Pedro 

Abstract & title: reflexotherapy OR foot 
reflexology 
Therapy: behaviour modification 
Body part: lumbar spine 
Problema: pain 
Subdiscipline: musculoskeletal 
Topic: pain 

Any de 
publicació de 
gener 2010 a 
març 2021 
Text complet 
 

2 
 

PubMed 

((((low back pain[Title/Abstract] OR chronic 
pain [Title/Abstract]) AND reflexotherapy 
[Title/Abstract]) OR foot 
reflexology[Title/Abstract] AND ("loattrfull 
text" [sb] AND "2010/01/01"[PDAT] : 
"2021/03/31" [PDAT] AND "humans"[MeSH 
Terms] AND "adult" [MeSH Terms]) 
 

Any de 
publicació de 
gener 2010 a 
març 2021 
Text complet 
 

8 

Reserchgate 
reflexotherapy OR reflexology AND “low back 
pain” OR “chronic pain” OR “acute pain” 

Articles publicats 
entre 2010 i 
2021 
Text complet 

11 

Scielo 

(ti:((ti:(*reflexology)) OR 
(ti:(reflexotherapy)))) AND 
(year_cluster:(2010-2021)) AND network:org 
AND -network:rve AND network:org AND -
network:rve 

Any de 
publicació de 
gener 2010 a 
març 2021 
Text complet 
 

1 

Taula 3 Estratègia de cerca 

Resultats de la Cerca 
Utilitzant aquestes 5 bases de dades, es van detectar inicialment 25 articles sobre els 
quals es va realitzar una primera revisió de títols i abstractes on s’observà que hi havia 7 
articles duplicats. 
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Després d’una revisió més exhaustiva dels articles, es va procedir a l’exclusió de 10 articles 

més, degut a criteris d’inclusió / exclusió, ja que, dos articles estaven escrits en japonès, i un 

altre en iranià, uns altres tres en els que no hi havia grup control, a més a més de dos revisions 

sistemàtiques i dos articles eren anteriors a l 2010. Finalment 8 articles van ser seleccionats en 

aquesta revisió bibliogràfica, per tal de fer-ne l’anàlisi. 

Diagrama de flux seguint el model PRISMA  (34)  representatiu de l’estratègia de cerca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Scielo  

  n = 1 

PubMED 

n = 8 

Pedro 

n = 2 

Cochrane 

n = 3 

 

 

ReserchGate            

n = 11 

Articles 

Identificats Total 

n = 25 

Revisió de 

títols 

Articles 

duplicats    

n = 7 

n = 25 

Articles 

exclosos     

n = 10 

Incompliment 

de Criteris        

Articles Inclosos en la 

Revisió Bibliogràfica 
Articles 

Inclosos          

n = 8 

2 articles escrits en japonès 
1 article escrit en iranià 
3 sense grup control 
2 revisió sistemàtiques 
2 articles anteriors al 2010 

Fig. 1 Diagrama de flux model PRISMA  
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Nivell d’evidència 
La qualitat d’una revisió bibliogràfica depèn de l’evidència que puguin demostrar els 

articles que s’hi inclouen.  

Ens basarem en la classificació de la AHRQ “Agency for Healthcare Research and Quality”  

(35)(36), per tal d’avaluar el nivell de validesa dels articles inclosos de l’estudi.  

Atorgant un valor  entre I i V, on I te la màxima valoració i V la més baixa. 

Nivell Descripció 
Ia Evidència derivada d’un metaanàlisi o de diferents estudis aleatoritzats 

Ib Evidència derivada de dades de com a mínim un estudi aleatoritzat 

IIa Evidència derivada de resultats de com a mínim un estudi controlat 
sense aleatorització 

IIb Evidència derivada de dades de com a mínim un estudi experimental 

III Evidència derivada d’estudis no experimentals: estudis descriptius, 
comparatius,  de correlació o estudis tipus cas-control 

IV Evidència d’una sèrie de casos 

V Opinió d’un comitè d’experts o de l’experiència clínica d’una autoritat 
respectada 

Taula 4 Nivell d'evidència 

Igualment, utilitzarem l’escala modificada de Jadad(37) o Oxford quality scoring system, 

per atorgar un valor numèric entre 0 i 8  per tal d’avaluar la qualitat de l’estudi, on 0 és 

la pitjor valoració i 8 la millor tenint en compte diferents factors.(38)  

Indicadors Associat Resposta Valor 

L’estudi es va descriure com aleatoritzat? 1 
Sí 1 

No 0 

És adequada l'aleatorització?               2 

Sí 1 

No -1 

No descrit 0 

L’estudi s’ha descrit com segat? 3 
Sí 1 

No 0 

És adequat el cegament?         Cegament simple valor = 0.5    4 

Sí 1 

No -1 

No descrit 0 

Hi ha descripció d'abandonaments? 5 
Sí 1 

No 0 

Adequada descripció dels criteris d’inclusió i exclusió? 6 
Sí 1 

No 0 

Es va descriure mètode d'avaluació d'efectes secundaris? 7 
Sí 1 

No 0 

Es van descriure els mètodes per l’anàlisi estadístic? 8 
Sí 1 

No 0 
Taula 5 Jadad modificada 
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Nivell d’evidència i valoració segons l’escala Jadad modificada, referències en Taula 4 i taula 5. (38)  

 

Taula 6 Nivell d'evidència i valoració segons escala Jadad modificada 

 

 

Estudi 1 2 3 4 5 6 7 8 
Experiència del 

terapeuta 

Tractaments 
permesos durant la 

teràpia 

Nivell 
d'evidència 

Resultat 

(Close C. et al., 2015) (40) 1 1 0 0 1 1 0 1 
Infermera formació 

Mètode Enzer & Tiran 
ND Ib  5 

(Gligor S. et al., 2013)  (43) 1 0 0 0 0 1 0 0 
Practicant de 
reflexoteràpia 

Medicaments 
receptats  

IIa  2 

(De OliveiraB.H. et al., 2017) (44) 1 1 1 1 1 1 0 1 
Seguint mapa 

Gillander's 
Cap tractament  Ib 7 

(El Gendy S. et al., 2015) (46) 1 0 0 0 0 1 0 0 ND ND  Ib 2 

(Mikaili S. et al., 2019) (47) 1 0 0 0 0 1 0 1 ND 
No medicació No 

exercici d'alta 
intensitat 

 Ib 3 

(Ofner M. et al., 2019) (48) 1 1 0,5 1 1 1 0 1  Terapeuta en PPT  Aines 12h separat tto  Ib 6,5 

(Da Silva e Medeiros G.M. et al., 
2018) (49) 

1 1 1 1 1 1 0 1 
Qualificades en 
reflexoteràpia 

No tractaments 
experimentals 

 Ib 7 

(Babadi M.E. et al., 2016) (50) 1 1 0,5 1 0 1 0 1 ND 
No nous tractaments 

analgèsics 
 Ib 5,5 
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Resum dels estudis inclosos en la revisió. 

 

Estudi n GE GC1 GC2 Població Edat % dones Disseny setmanes 
dies 

/setmana 
min/dia 

(Close C. et al., 2015) 

(40) 
64 

Reflexoteràpia 
n24 

Bany Peus n15 
TTO 

habitual/25 
Embarassades 31,2 100 ECA 6 1 30’ 

(Gligor S. et al., 2013)  
(43) 

12 
Reflexoteràpia 
+ Medicació n7 

Medicació n5 -  General 35 33,33 EC 40 1 -  

(De OliveiraB.H. et al., 
2017) (44) 

20 
Reflexoteràpia 

n10 
Massatge n10 -  Ancians>60a 60,3 - ECA 5 1 20’ 

(El Gendy S. et al., 
2015) (46) 

20 
Reflexoteràpia 

n10 
Observació 

n10 
-  general 20-40 - 100 ECA 3 3 30’ 

(Mikaili S. et al., 2019) 
(47) 

30 
Reflexoteràpia 

+ FisioT n15 
Fisioteràpia 

n15 
-  

Dones de 
clínica 

fisioteràpia 
46,33 100 ECA 8 1 30’ 

(Ofner M. et al., 2019) 
(48) 

80 
Reflexoteràpia 

ppt  n41 
fisioteràpia 

n39 
 - General 44,4 - ECA 

6 o 10 
sessions 

1,66 10'/30' 

(Da Silva e Medeiros 
G.M. et al., 2018) (49) 

36 
Reflexoteràpia 
especifica n17 

Reflexoteràpia  
no especifica 

n28 
 - 

Personal 
infermeria 

42,58 88,9 ECA 
1,2  o 9 

dies 
cada 72h 30' 

(Babadi M.E. et al., 
2016) (50) 

50 
Reflexoteràpia 

n25 
Massatge n25 -  

Personal 
d'Infermeria 

41,06 40 ECA 2 3 40’ 

 Taula 7 Resum estudis inclosos 1 
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Els estudis que s’analitzaran hauran de tenir resultats pre i post test, o la d de Cohen, per visualitzar el 

tamany de l’efecte, entre pre i post test, així com la diferència entre grups. També s’observarà la t 

d’student per tal d’obtenir la p i l’interval de confiança. En els estudis que no es pugui analitzar 

d’aquesta manera per manca de dades, però s’hagin inclòs seguint els criteris per a tal efecte, es 

realitzarà un anàlisi en forma narrativa.  

 

D de Cohen on 𝑑 =
(M post−M pre)

√((𝛿 𝑝𝑜𝑠𝑡2+𝛿 𝑝𝑟𝑒2)/2)
 

 

Observant els estudis seleccionats i el nivell d’evidència que revelen, es pot afirmar que la revisió 

bibliogràfica està basada sobre uns fonaments de qualitat, essent en la seva majoria estudis controlats 

i aleatoritzats, amb una evidència Ib. L’existència d’un estudi on no es deixa clar el criteri de selecció  

per a cada grup implica una davallada en el seu nivell d’evidència, essent així un estudi controlat no 

aleatoritzat, per tant IIa. 

Amb la recopilació d’aquests estudis amb cert nivell d’evidència, es pretén descobrir si la 

reflexoteràpia pot ser una eina útil, conjuntament amb la fisioteràpia, en el tractament del dolor 

lumbar, observant si el valor p és estadísticament significatiu. S’utilitzarà SPSS per tal de calcular les 

dades amb un interval de confiança al 99% , implicant que p<0.01. 
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0

2

4

6

8

10

GE GC GE GC

EVA Inicial EVA Final

EVA
(Close C. et al., 2015) (40)

(Gligor S. et al., 2013)  (43)

(De OliveiraB.H. et al., 2017) (44)

(Ofner M. et al., 2019) (48)

(Da Silva e Medeiros G.M. et al., 2018) (49)

(Babadi M.E. et al., 2016) (50)

(Close C. et al., 2015) (40)

Revisió i resultats dels estudis 

Taula comparativa EVA 

Taula 8 Comparativa EVA 

 

 

 

Taula 9 Estadístics comparativa EVA 

 

  

  

  

        EVA Inicial EVA Final 

Nom n GE n_GE GC1 n_GC1 GC2 n_GC2 GE GC1 GC2 GE GC1 GC2 

(Close C. et al., 2015) (40) 64 Reflexoteràpia 24 Bany Peus  15 habitual 25 5,81 4,68 5,12 5,14 5,63 5,33 

(Gligor S. et al., 2013)  (43) 12 Reflexo + Medicació 7 Medicació  5     6,42 7   0,57 2,4   

(De OliveiraB.H. et al., 2017) (44) 20 Reflexoteràpia 10 Massatge  10     5,4 6,7   0,3 5,7   

(El Gendy S. et al., 2015) (46) 20 Reflexoteràpia 10 Observació 10           p=0,005     

(Mikaili S. et al., 2019) (47) 30 Reflexo+ FisioT  15 Fisioteràpia 15           p=0,006 p=0,61   

(Ofner M. et al., 2019) (48) 80 Reflexoteràpia ppt   41 Fisioteràpia 39     3,88 4,86   1,11 2,07   

(Da Silva e Medeiros G.M. et al., 2018) (49) 36 Reflexoteràpia  17 Reflexo inesp. 28     4,75 4,72   0,24 4,06   

(Babadi M.E. et al., 2016) (50) 50 Reflexoteràpia  25 Massatge 25     5 5,24   2,72 3,8   

Variable d t p Interval de confiança 99% 

EVA GE -0,83 4,42 0,0069 0,31039 6,7496 

EVA GC -0,85 2,04 0,0966 -1,54948 4,7295 

Taula 10 Gràfic EVA 
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Variable d t p 

RMDQ GE -0,60 1,88 0,3110 

RMDQ GC -0,24 0,49 0,7120 

 

 

 

 

 

 

 

Taula comparativa RMDQ        
RMDQ Inicial RMDQ Final 

Nom n GE n_GE GC1 n_GC1 GC2 n_GC2 GE GE GC2 GE GC1 GC2 

(Close C. et al., 2015) (40) 64 Reflexoteràpia 24 Bany Peus  15 TTO habitual 25 9,67 9,67 9,04 8,29 11,13 10,22 

(De OliveiraB.H. et al., 2017) (44) 20 Reflexoteràpia 10 Massatge  10           60,4'% 8,1'%   

(Mikaili S. et al., 2019) (47) 30 Reflexo+ FisioT  15 Fisioteràpia 15           p<0,05     

(Ofner M. et al., 2019) (48) 80 Reflexoteràpia ppt   41 Fisioteràpia 39     6,56 7,54   2,05 3,32   
Taula 11Comparativa RMDQ 

 Taula 12 Estadístics RMDQ 

Taula Comparativa FTG 
     FTG Inicial FTG Final 

Nom n GE n_GE GC1 n_GC1 GE GC GE GC 

(Gligor S. et al., 2013)  (43) 12 Reflexo + Medicació 7 Medicació  5 15,85 14 2,42 7,4 

(Mikaili S. et al., 2019) (47) 30 Reflexo+ FisioT  15 Fisioteràpia 15 12 15,9 5,4 8,5 
Variable d t p 

FTG GE -2,91 2,93 0,21 

FTG GC -4,51 17,50 0,04 

Taula 13 Estadístics FTG 

Taula Comparativa Oswestry 
     Oswestry Inicial Oswestry Final 

Nom n GE n_GE GC1 n_GC1 GE GC GE GC 

(El Gendy S. et al., 2015) (46) 20 Reflexoteràpia 10 Observació 10 23,9 24 11,2 24,2 

(Mikaili S. et al., 2019) (47) 30 Reflexo+ FisioT  15 Fisioteràpia 15 14,46 16,95 11,15 12,4 

Taula 14 Comparativa FTG 

 
Variable 

d t p 

Oswtry GE -1,20 1,71 0,34 

Oswtry GC -0,22 0,92 0,53 

Taula 15 Estadístic Oswestry Taula 16 Comparativa Oswestry 
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Primerament, es realitzarà una separació en quatre taules, segons els diferents paràmetres 

que s’estudien i que són comparables ja que el comparteixen, com a mínim, dos estudis on 

s’ha observat aquella variable. Es compara la Reflexoteràpia amb el grup control i s’observen: 

EVA, RMDQ, FTG i Oswestry. 

En la primera taula es compara els valors obtinguts en l’escala EVA per als diferents estudis. En 

l’estudi Close C. et al., 2015 (40), es pot observar que hi a un segon GC que es compara com si 

fos un estudi diferent.  

En els treballs de El Gendy S. et al., 2015(46)  i Mikaili S. et al., 2019 (47), s’observa que ja dona 

una p < 0,01, que és el que s’ha obtingut també del conjunt de dades de la resta d’estudis, on 

es demostra que el resultat per a la variable del GE, en aquest cas la reflexologia, dona un 

resultat estadísticament significatiu en la millora del valor segons l’escala EVA. 

En el cas d’estudi d’altres variables, que s’han utilitzat en menor mesura, es troba RMDQ. Es va 

utilitzar en quatre estudis i no s’observà cap millora significativa, segons els estadístics 

estudiats, tot i que sí que ho fan en els estudis realitzats per De OliveiraB.H. et al., 2017 (44) i 

Mikaili S. et al., 2019 (47). En el primer, s’indica que en el GE es va registrar una millora del 60.4% 

en la mesura final respecte la inicial. En el segon estudi resulta una p<0.05 que és 

estadísticament rellevant. 

Els estadístics obtinguts mitjançant la comparació  i el càlcul de les variables restants, com són 

FTG i Oswestrey, mitjançant SPSS, no han donat cap valor significatiu per al paràmetre d’estudi 

del GE, pel contrari si que va donar un resultat significatiu per la prova de FTG el GC, que en 

aquest cas era fisioteràpia. 

 

A pilot randomized controlled trial (RCT) investigating the effectiveness of reflexology 

for managing pregnancy low back and/or pelvic pain (Close C. et al., 2015) (39)  

Aquest assaig pilot és un ECA amb un alt nivell d’evidència Ib havent complert els estàndards 

ètics per la recerca en aquest camp i en l’escala Jadad obté un 5. 

S’estudià el DL en embarassades i l’efectivitat per tractar-ne el dolor amb 2 tècniques 

diferents, juntament amb un tercer grup, al qual s’aplicà el protocol habitual en aquests casos.  

Les 2 tècniques sotmeses a estudi eren la reflexologia podal i un bany de peus, comparades 

amb el tractament habitual. 

Es va fer un cribratge de dones gestants, que entre la setmana 26 i 29 de gestació presentessin 

DL, que poguessin ser escollides segons els criteris d’inclusió/exclusió. Inicialment, es va 

realitzar un cribratge entre el juliol del 2013 i el setembre del 2014 sobre 428 dones, de les 

quals, després d’aplicar els criteris d’inclusió / exclusió, finalment van ser escollides com a 

subjectes vàlids 90 participants. Aleatòriament van ser separades en 3 grups de 30 persones 

cada un d’ells. En el grup de reflexologia (GR) es van donar 6 pèrdues durant l’estudi, en el 

grup de bany de peus (GBP) la meitat van causar baixa i en el tractament convencional (GC), 

van ser 25 els que van sobreviure. 

En el GR i GBP, el temps d’intervenció era el mateix, trenta minuts a la setmana, durant sis 

setmanes, en les mateixes condicions ambientals. El GR va seguir un model d’intervenció de 

quaranta passos, seguint els protocols de Sue Enzer i Denise Tiran(40)(41). En el GBP es 

submergien els peus fins als turmells en aigua a una temperatura de 41°. 

No es van descriure efectes secundaris de la reflexoteràpia. 

file:///C:/Users/Oriol/Desktop/TFG/TFG%20Reflexoteràpia/articles/8definitius/A%20pilot%20randomised%20controlled%20trial%20(RCT)%20investigating%20the.pdf
file:///C:/Users/Oriol/Desktop/TFG/TFG%20Reflexoteràpia/articles/8definitius/A%20pilot%20randomised%20controlled%20trial%20(RCT)%20investigating%20the.pdf
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Les escales utilitzades durant l’estudi, van ser: 

-Visual Analogue Scale (VAS), diferenciant entre intensitat i freqüència. 

-Roland-Morris Disability Questionnaire (RMDQ) 

-Pregnancy Movility Index  (PMI) 

-State-Trait Anxiety Inventory (STAI) 

 

 

Il·lustració 26 resultats de la presa de dades (taula 4) (26) 

 

Il·lustració 27 Percentatges mostrant Canvi clínic important.  (fig2) (26) 

Es comenten limitacions com l’auto avaluació de les mesures. Igualment, el petit volum de la 

mostra va impossibilitar un bon anàlisi estadístic per tal d’obtenir diferències estadístiques 

entre grups, així com resultats estadísticament significatius. Es va utilitzar el canvi clínicament 

important, en anglès clinically important change (CIC). Una altra limitació podria ser el fet que 

el valor d’inici en el VAS segons la seva freqüència, del grup de reflexoteràpia, era un punt 

superior a la mitja dels altres dos grups, per tant tenia més marge de millora i va ésser l’únic 

que va superar el 50% de  CIC. 

Segons les conclusions d’aquest estudi, es demostra la seva viabilitat i abans que la 

reflexoteràpia sigui considerada com a tècnica per al tractament en dolor lumbar en 

embarassades, s’ha de realitzar un estudi amb totes les garanties, per tal d’obtenir dades 

estadísticament significatives, ja que les dades proporcionades per aquest suggereixen que la 

reflexoteràpia pot ajudar a millorar el DL en embarassades. 
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Aspects Regarding the Beneficial Effect of Reflexology in Low Back Pain             

(Gligor S. et al., 2013)   (42) 

Aquest estudi té molt pocs participants, per tant els resultats estadísticament obtinguts tot i 

ser altament significatius, no són prou representatius.  

El tractament va tenir lloc durant 10 setmanes, des del juliol del 2010 a l’abril del 2011. 

No s’especifica el procés de selecció dels subjectes, més enllà que eren homes i dones, que 

patien dolor lumbar, d’entre 21 i 60 anys. Tampoc, la manera com es van seleccionar per 

formar part del grup d’estudi o del grup control. Aquest fet fa que el nivell d’evidència 

d’aquest estudi sigui IIa i obté un 1 en l’escala Jadad modificada.  

En el GC es va realitzar una pauta de medicació, en la qual s’administraven de forma pautada 
antihipertensius, antidepresius, AINEs, analgèsics i al·lopurinol. El GE també prenia la 
medicació prescrita i rebia el tractament de reflexoteràpia seguint la tècnica Morrell. 
Els valors que es van recollir per tal de valorar-ne l’evolució van ser l’escala EVA o VAS i l’índex 

Fingers to ground. Les valoracions es van fer a l’inici, a les 5 setmanes i al finalitzar l’estudi. 

Obtenint-ne els resultats següents: 

 

Il·lustració 28 Comparació VAS entre GC i GE (Taules III i IV)(27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 29 Resultat comparatiu entre valor inicial i final del test FTG (taules V i VI)(27) 

Tant en els valors comparatius VAS com en FTG, del GE, tot i el baix valor de la n, mostren uns 

resultats estadísticament significatius on p<0.01. 

Però, com hem dit al principi, no es pot extrapolar, no és una mostra prou representativa. 

La conclusió és que són necessaris futurs estudis, per tal de certificar les troballes en aquestes 

recerques, així com la importància de la reflexologia en el tractament del dolor lumbar. 
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Foot Reflexotherapy Induces Analgesia in Elderly Individuals with Low Back Pain:       

A Randomized, Double-Blind, Controlled Pilot Stud (De OliveiraB.H. et al., 2017) (43) 

Aquest estudi pilot, al ser un ECA, va estar valorat amb un nivell d’evidència de Ib. També va 

obtenir un 7/8 en l’escala Jadad modificada. 

Es va considerar que valors de p<0.05 eren estadísticament significatius implicant un IC del 

95%. 

L’estudi es va portar a terme entre 1 setembre al 31 d’octubre del 2013, després de ser 

aprovat pel comitè ètic. La durada van ser 5 setmanes, realitzant una sessió a la setmana amb 

una durada de 20 minuts per sessió. 

Els individus es van seleccionar d’una associació anomenada “Avis en Acció”, dels quals 25 van 

ser inicialment escollits ja que complien els criteris d’inclusió, ser majors de 60 anys i tenir un 

diagnòstic de DL inespecífic. Després d’haver signat el consentiment informat, es va portar a 

terme el procés d’avaluació, on es van revisar els criteris d’exclusió i 5 persones van causar 

baixa. Per tant la n=20.  

L’estudi constava de dos grups aleatoritzats, GE (RT) n=10, on es realitzaven 20 minuts de 

reflexoteràpia seguint els protocols descrits per A. Gillanders (44). I el GC  n=10, on es 

realitzaven 20 minuts de massatge de peus. A continuació, es va procedir a la presa de dades, 

antropomètriques, VAS i RMDQ. També es va fer un estudi postural inicial i un anàlisi 

baropodomètric, mitjançant una plataforma de pressió. Les dades es van prendre a l’inici i al 

final de l’estudi, exceptuant el VAS, que es va mesurar a l’inici i al final de cada sessió. 

Els resultats amb major nivell d’evidència es van donar en la disminució del nivell del dolor, 

que es mesurava a través de l’escala EVA, on *p<0.05, indicant resultats estadísticament 

significatius. Igualment, els resultats obtinguts de l’estudi de la variació de les dades RMDQ 

també són estadísticament significatives, essent *p<0.05. Mostrant un 52,3%, de millora de les 

capacitats funcionals al finalitzar l’estudi. 

L’estudi conclou que la reflexoteràpia indueix l’analgèsia, però, no afecta al control postural en 

individus ancians amb dolor lumbar. 

 

 

 

 

Il·lustració 31 Variació VAS inici, final i a les 5 setmanes (fig. 3a)(28) 

 

 

Il·lustració 30 Comparació RMDQ a les 5 setmanes (fig.3b)(28) 
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Impact of Reflexology on Mechanical Low Back Pain (El Gendy S. et al., 2015)  (45) 

A l’estudi, ja que era aleatoritzat i controlat, per tant ECA, se li va atorgar un nivell d’evidència 

Ib, però tant sols un 2/8 en l’escala Jadad. 

Els criteris d’inclusió en l’estudi implicaven persones que patissin DL mecànic crònic entre 20 i 

40 anys sense altres patologies. 

Es va estudiar el rang de moviment (ROM), a través de goniometria, avaluant la rotació i 

l’extensió lumbar. També es van avaluar el dolor, mitjançant escala EVA, i el qüestionari 

d’Oswestery modificat per al DL. Van ser seleccionades 20 persones extretes de la població 

general, dividides en dos grups, A  o grup d’estudi n=10 i el B o grup control n=10. Al GC 

simplement es va realitzar el seguiment de l’evolució. Al GE es va realitzar treball de 

reflexologia, de tres setmanes de durada amb una freqüència de tres sessions setmanals i 30 

minuts per sessió, seguint la mateixa rutina en tots els subjectes del GR. 

Els resultats de la intensitat del dolor, avaluat mitjançant VAS, van ser estadísticament 

significatius al final de l’estudi comparats amb el grup B. I entre el grup d’estudi, la millora del 

valor en l’escala EVA va resultar altament significatiu on p=0.005.  

Igualment, els valors obtinguts en l’avaluació del dolor mitjançant el qüestionari d’Oswestery 

modificat mostra valors també estadísticament 

significatius, tant entre els grups A i B al final del 

tractament on p<0.001 i entre l’inici i el final del grup A, 

on la p=0.005. 

 

 

 

No es van observar canvis significatius en el ROM lumbar. 

L’estudi conclou que, la tècnica de reflexologia utilitzada va se segura i efectiva en casos de 

DL mecànic, mostrant valors estadísticament significatius en la disminució del dolor. 

S’han observat alguns biaixos en l’estudi, com no haver inclòs els mètodes de selecció de 

les persones, que en aquesta recerca en concret van ser 100% dones. Tampoc s’ha fet cap 

referència a signatures de consentiments informats, així com no es mencionen referències 

a compromisos ètics. 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 32 Comparativa inter i intra grupal, segons 
avaluació Oswestrey modificada (Graph-2)(29) 
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Investigating the Effect of Adding Reflexive Foot Massage to Routine Physiotherapy on the 

Amount of Pain, Disability and Endurance of Flexor and Extensor Muscles of Patients with 

Chronic Non-Specific Low Back Pain (Mikaili S. et al., 2019)  (46) 

Aquest estudi quasi experimental, on existeix grup control i la selecció de les persones es va 

realitzar de forma aleatoritzada, té un nivell d’evidència Ib i un valor en l’escala Jadad 

modificada 3/8.  

L’estudi va ser avalat per un comitè ètic i científic. Els criteris d’inclusió van ser dones entre 30 i 

60 anys, que patissin DL inespecífic de més de 3 mesos de duració i que assistien a una clínica 

de fisioteràpia. Es van seleccionar, d’entre la mostra, 30 persones que es van dividir en 2 grups. 

Posteriorment van ser avaluades per fisioterapeutes confirmant-ne el diagnòstic. 

El grup control GC n=15 realitzava rutines de fisioteràpia (electroteràpia i estiraments lumbars 

i abdominals). 

Al grup d’intervenció s’aplicava la mateixa rutina de fisioteràpia més 30 minuts de 

reflexoteràpia. 

Prèviament a la intervenció es van avaluar paràmetres antropomètrics. També es van passar 

els qüestionaris EVA i Oswestery. Aquests últims es van recollir un cop finalitzades les vuit 

setmanes d’intervenció i al cap d’un més d’haver finalitzat l’estudi.  

En aquest estudi, quasi experimental, es va observar una reducció en els paràmetres que 

avaluaven el dolor, tant en el grup control com en l’experimental, on p<0.05, però va ser en el 

que s’aplicava la reflexoteràpia on es van observar reduccions estadísticament significatives en 

la valoració del dolor, obtenint una reducció respecte al GC del 5%, que implica p=0.006. 

Es va realitzar un altra presa de dades un mes desprès d’haver finalitzat l’experiment, on es va 

observar que no hi havia diferències entre el GC i el GE en cap dels paràmetres estudiats. 

Les conclusions a les que arriben són clares i evidencien que la reflexoteràpia conjuntament 

amb la fisioteràpia té efectes positius en la reducció de la severitat del dolor en pacients amb 

dolor lumbar a curt termini. 

Es recomana que en els futurs estudis es realitzin cerques escollint més mostres i centrades en 

el dolor agut. 
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Power Point Therapy: An Effective and Simple Treatment for Subacute Back Pain –                     

A Randomized Controlled Trial (Ofner M. et al., 2019)  (47) 

Aquest estudi va ser avalat per un comitè ètic. Es tracta d’un ECA, ja que estava aleatoritzat i 

constava d’un grup control, a més a més, inclou un doble cegament. Considerem que té un 

nivell d’evidència Ib i obté un 6’5/8 segons l’escala de qualitat Jadad. 

Va tenir lloc a Àustria entre el 2015 i el 2016, on 276 persones van respondre a l’anunci per 

participar en l’estudi i van ser avaluades per tal de ser-hi incloses. Tant sols 80 van complir els 

criteris d’inclusió, que eren persones amb DL subagut, amb patologia inferior a 3 mesos i amb 

una avaluació  en l’escala de dolor VAS ≥ 5. Les persones seleccionades estaven entre els 20 i 

els 70 anys i tenien un índex de massa corporal entre 18 i 35%. 

Van ser ubicats de forma aleatòria en dos grups, GC n=39 i GE  n=41.  

Van signar el consentiment informat i se’ls va realitzar una sèrie de preguntes i tests com 

qüestions antropomètriques, socioeconòmiques, MRDQ, Oswestry Low Back Pain Disability 

Index, The Short-Form 36 questionnaire, Visual Analogue Scale in four positions,  Short-Form 

McGill Pain Questionnaire i el Linton-Hallden. 

Es van realitzar exàmens físics inspeccionant la columna i els malucs. També es va realitzar 

l’examen de fingers to floor, avaluant la presència de dolor a la símfisis i, finalment, Long-Sit 

test i  Faber test. També es va anotar si hi havia anomalies en la marxa com Trendelenburg.  

Les mesures es van repetir després del primer tractament i un cop acabades les 10 sessions a 

les  6 setmanes de tractament. 

En el GC es va realitzar un protocol de fisioteràpia que constava de 10 sessions de 30 minuts 

cada sessió. Aprovat per l’escola austríaca de fisioteràpia per al tractament del DL òptim 

segons les descripcions de les guies de practica clínica. També es va aplicar una crema a les 

cicatrius existents. 

En el GE es va realitzar la tècnica de reflexologia PPT on mitjançant un palet metàl·lic s’aplicava 

pressió sobre els punts reflexes de peus, mans i nas, durant uns 10minuts, desprès d’aplicar la 

crema a les cicatrius. 

Els resultats mostrats indiquen que les millores es 

van donar, de forma significativa, en els dos grups, 

tot i que  la PPT va tenir millors indicadors.  

 

Conclou l’estudi que amb la informació obtinguda i 

el possible potencial de la PPT es recomana seguir 

estudiant-la.  

 

 

 

 

Il·lustració 33 Diferència comparativa GE/GC (34) 
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Results of foot reflexotherapy in acute lower back pain of the nursing team:                 

controlled randomized clinical test (Da Silva e Medeiros G.M. et al., 2018)  (48) 

 En aquest test clínic, essent un estudi a doble cec, aleatoritzat i controlat (ECA), li pertoca un 

nivell d’evidència Ib i obté un 7/8 en la valoració de la taula Jadad modificada. 

L’estudi es va portar a terme en l’àmbit hospitalari entre el maig i el juny de 2016. Fou dirigit al 

col·lectiu d’infermeria i es va fer públic en els diferents àmbits de treball, així com en algunes 

xarxes socials després d’haver rebut l’aprovació del comitè ètic i científic de l’hospital. 

Segons estudis anteriors, la mida mostral seria d’uns 11 integrants per grup i, considerant una 

possible pèrdua del 20%, la n total hauria de ser de 27 persones. Inicialment es van presentar 

45 voluntaris que van ser aleatòriament ubicats en 2  grups, A  n=17 i B n=28. 

En la primera sessió van complimentar els formularis sociodemogràfics, biomètrics i també 

qüestionaris específics sobre el DL, igualment es va procedir a realitzar VAS. Es van excloure 

nou persones per incompliment de criteris i quatre per incompareixença. Els grups van quedar 

A GE n=17 i B GC n=19. 

Aquests criteris d’inclusió eren: formar part del col·lectiu d’infermeria, estar patint DL agut i 

tenir els peus sans. Els criteris d’exclusió eren: estar en tractament específic per al DL o patir  

problemes vasculars en les EEII. 

La teràpia que es va aplicar en el GE i GC va ser molt semblant, la principal diferència va ser el 

nivell de pressió que es va aplicar a l’hora de realitzar el protocol de reflexoteràpia. En el GC les 

pressions en els punts reflexes eren suaus, superficials i lleugeres, a diferència del GE en el que 

es realitzaven preses fermes amb pressions profundes però sense generar desconfort. 

El tractament va tenir lloc en dos sessions, amb tres dies de diferència, on es va realitzar el 

protocol A o B, en els quals es van prendre mesures pre i post tractament, i van tenir una 

durada de 30 minuts. En la tercera sessió, que va tenir lloc nou dies després de la primera, no 

es va realitzar cap tipus de tractament, simplement es va realitzar una tercera presa de dades. 

Les dades recollides mostren valors 

estadísticament significatius a l’avaluar 

la diferència tant entre el GC i el GE, 

així com dins el mateix GE entre l’inici i 

el final del tractament. On 

***p=0.0002. 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 34 Comparativa qüestionari DL(figure 3)(32) 
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The effect of reflexology on pain perception aspects in nurses with chronic low 

back pain in Isfahan (Babadi M.E. et al., 2016)  (49) 

Aquest estudi es va dur a terme a Isfahan, Iran. Es tracta d’un ECA amb un cegament simple, 

amb un nivell d’evidència Ib i un 5.5 segons l’escala modificada de Jadad. 

Va ser aprovat pel comitè científic i ètic i es van preparar els consentiments informats per tal 

d’entregar-los  a les persones que es presentessin voluntàries per realitzar l’estudi.  Els criteris 

d’inclusió / exclusió eren: patir de DLI amb una durada superior a 3 mesos, amb confirmació 

diagnòstica, no tenir coneixements previs sobre la reflexoteràpia, no estar embarassada, 

alletant o menstruant, no estar utilitzant altres mètodes de medicina complementària per 

pal·liar el DL, tenir els peus saludables i no patir problemes circulatoris en les EEII. A més a 

més, tampoc participar o haver participat en altres estudis clínics els últims tres mesos. Van ser 

excloses aquelles persones que patien problemes renals o urològics, que estiguessin seguint 

tractaments de fisioteràpia, mèdics innovadors com poden ser medicaments contra el dolor o 

altres mètodes. 

Van ser seleccionades 50 persones de l’àmbit de la infermeria i aleatòriament dividides en dos 

grups. Es va preparar un qüestionari amb tres apartats: un apartat demoscòpic, un segon 

apartat que tractava sobre la percepció del dolor, la seva caracterització i una valoració sobre 

una escala numèrica sobre el dolor, i una tercera basada en MGPQ.  

Es van passar qüestionaris abans i després de de les intervencions. 

Les intervencions es van realitzar durant 2 setmanes, 3 sessions per setmana i 40 minuts cada 

sessió, es dedicaven 20 minuts per cada peu. 

En el GC es va realitzar 40 minuts de massatge a cames i peus sense focalitzar-se en punts 

reflexes. 

En el GE, després de realitzar massatge a les cames, es va realitzar reflexoteràpia, finalitzant 

entre  5 i 10 minuts a la part interna de l’arc plantar. 

Hi va haver diferències estadísticament significatives, en aspectes de percepció del dolor, 

abans i després de la intervenció, entre GE i GC on p<0.001, igualment la severitat del dolor va 

disminuir significativament p<0.001. 

Segons els resultats d’aquest estudi, es considera que aquesta tècnica pot ser vàlida per tal de 

reduir tant la percepció del dolor com la 

severitat d’aquest en persones que pateixen 

DL crònic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 35 Comparació  d’aspectes sobre el dolor GC i GE (Table 2) (37) 

 

Il·lustració 36 Comparació entre els principals valors de la severitat del 
dolor abans i després  de la intervenció entre els dos grups (Table 5) (37) 

 

file:///C:/Users/Oriol/Desktop/TFG/TFG%20Reflexoteràpia/articles/8definitius/The%20effect%20of%20reflexology%20on%20pain%20perception%20aspects%20in.pdf
file:///C:/Users/Oriol/Desktop/TFG/TFG%20Reflexoteràpia/articles/8definitius/The%20effect%20of%20reflexology%20on%20pain%20perception%20aspects%20in.pdf


 

33 
 

Anàlisi de resultats i Discussió 

En la present revisió bibliogràfica s’han obtingut dades de vuit estudis, set dels quals amb un 

nivell d’evidència Ib, i un altre, amb un nivell d’evidència IIa, el qual s’ha considerat rellevant, 

ja que la seva durada va ser de 10 setmanes, essent el que més es perllongava en el temps de 

tractament. 

En aquests estudis s’han utilitzat diferents tècniques de reflexologia que s’han comparat amb 

dos estudis d’observació i seguiment d’evolució amb tractament farmacològic habitual i sense; 

en dos estudis amb fisioteràpia; en tres estudis amb massatge en les EEII, i en un altre estudi 

també es va comparar amb bany de peus. 

En tots ells, les diferents tècniques de reflexologia van mostrar millores superiors respecte al 

dolor que els GC, en la majoria d’ells amb resultats estadísticament significatius. 

Ens mostra que, segons criteris de valoració del dolor, s’han obtingut millores significatives en 

la comparativa en l’escala EVA. En aquests casos estudiats, l’escala EVA o VAS s’ha utilitzat en 

tots ells, i pot ser una eina útil per comparar el resultat de tots els estudis, obtenint una p<0.01 

implicant una millora estadísticament significativa. 

Pel contrari, en altres aspectes que s’han revisat en alguns dels estudis, com és el ROM, no han 

obtingut millores significatives. 

Els estudis recollits en altres revisions bibliogràfiques anteriors, com el realitzat l’any 2000 per 

A. Gómez (50), només van mostrar evidència aquells en el que la reflexoteràpia anava dirigida a 

estudiar els seus efectes sobre el dolor. 

En altres revisions bibliogràfiques, com la de l’any 2008 per M. Wang et al.(51), on s’estudiava la 

reflexoteràpia, en relació a diferents aspectes de salut, però que no feia referència a aspectes 

com el dolor lumbar, es va demostrar cert grau d’evidència en la millora de simptomatologia 

urinària, associada  a l’esclerosi múltiple. En cap cas es va estudiar el dolor lumbar. 

Seguint en la línia de revisions, mostrem en aquest cas una revisió sistemàtica de l’any 2014 

per J. E. M. McCullough et al. (52), en el que s’investiga sobre els canvis psicològics i bioquímics 

associats amb la reflexologia, on es demostra que es poden atribuir efectes positius a aquest 

tipus de tractament, específicament en el control i reducció dels paràmetres estudiats en casos 

d’estrès. També es van observar millores significatives en aspectes psicològics, així com en 

millores en aspectes de salut i de benestar. Aquestes millores poden tenir efectes positius en 

l’evolució de la malaltia i en la rehabilitació.  

En totes les revisions, inclosa la nostra, els efectes observats es donen a curt termini.  

En cap cas, la millora en aspectes relacionats amb el dolor lumbar, s’observa de manera 

mantinguda en el tems, més enllà de les poques setmanes.  

Tot i el desconeixement actual dels mecanismes sobre els quals es fonamenta aquesta tècnica 

mil·lenària, hi ha investigadors en neurociència que s’hi estan interessant. Gràcies als avenços 

tècnics, s’està abocant llum en com es relaciona la zona reflexa amb la resta de l’organisme tal 

i com es mostra en l’estudi Nakamaru T. et al. (30), però encara hi ha molt per investigar. 
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Conclusió 

L’evidència revelada en aquest estudi indica que la reflexoteràpia s’ha demostrat una eina útil, 

per tal de disminuir la simptomatologia dolorosa, tant en la percepció del dolor, com en la 

severitat d’aquest, en casos de  dolor lumbar, agut, subagut i crònic.  

Tant mateix, la seva efectivitat, només s’ha demostrat estadísticament significativa durant el 

tractament i a curt termini. 

No s’ha pogut demostrat que l’efecte de la reflexoteràpia tingui evidència a llarg termini. 

Pot ser un poderós aliat, en els tractaments de fisioteràpia, ja que, permet pal·liar el dolor, en 

casos de lumbàlgia inespecífica, la qual cosa pot conduir a millors resultats en la rehabilitació. 

També pot ser una eina útil, per tal de disminuir el consum de fàrmacs analgèsics. 

Algunes d’aquestes tècniques de reflexoteràpia es podrien ensenyar a familiars o cuidadors, 

per tal de realitzar tractaments de llarga durada al domicili. 

Tot i els resultats positius obtinguts en aquesta revisió, s’ha de seguir investigant per millorar-

ne l’evidència, i establir quin és el millor mètode de reflexologia realitzant estudis comparatius 

entre tècniques. Així com promocionar d’estudis en l’àrea de les neurociències, per tal de 

conèixer quins són els mecanismes pels quals actua la reflexoteràpia i generar una millor base 

de coneixement. 

Igualment, s’han de realitzar estudis de llarga durada per obtenir i fer-ne el seguiment per  

poder observar efectes a mig i llarg termini. A l’hora que s’ha d’observar l’heterogeneïtat dels 

grups per extrapolar-ne les dades a la població general.  
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