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RESUM 

Pregunta clínica d’investigació: És efectiva la rehabilitació en fisioteràpia respiratòria 

amb la pràctica del Ioga, per l’augment de la saturació d’oxigen i funcionalitat dels 

pacients d’entre 45-65 anys ingressats a l’UCI per Covid-19, en comparació amb el 

tractament convencional de fisioteràpia respiratòria? 

Objectiu: Comparar l’efectivitat de la recuperació de la Covid-19 amb tècniques 

específiques de Ioga afegit a la rehabilitació respiratòria convencional, pel que fa la 

millora de la saturació d’oxigen i el grau de funcionalitat, respecte la rehabilitació 

respiratòria convencional, en pacient d’UCI amb Covid-19 de l’Hospital Universitari 

Arnau de Vilanova de Lleida.  

Metodologia: assaig clínic aleatoritzat pilot, a simple cec amb una duració de 19 mesos. 

La mostra la formaran pacients amb Covid-19 d’entre 45-65 anys de l’Hospital 

Universitari Arnau de Vilanova. Els pacients es distribuiran en dos grups, un control i un 

experimental mitjançant la tècnica d’aleatorització de bloc balancejats. Els participants 

del grup control realitzaran la rehabilitació en fisioteràpia respiratòria convencional 

mentre que el grup experimental ho complementaran amb tècniques especifiques del 

Ioga. La intervenció tindrà una durada de 2 mesos amb sessions diàries i quatre 

valoracions (inicial, mitja, final i una al mes de la finalització) sobre les variables: fatiga, 

saturació d’oxigen, freqüència cardíaca, activitat vida diària i rang de moviment 

articular. 

Paraules clau: fisioteràpia respiratòria, ioga, pacients UCI, Covid-19. 
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RESUMEN 

Pregunta clínica de investigación: ¿es efectiva la rehabilitación en fisioterapia 

respiratoria con la practica del Yoga, para el aumento de la saturación de oxigeno y la 

funcionalidad de los pacientes entre 45-65 años ingresados a la UCI por Covid-19, en 

comparación con el tratamiento convencional de fisioterapia respiratoria?  

Objetivo: comparar la efectividad de la recuperación de la Covi-19 con técnicas 

especificas de Yoga a la rehabilitación respiratoria convencional, para la mejora de la 

saturación de oxigeno y el grado de funcionalidad, respeto la rehabilitación respiratoria 

convencional, en pacientes de UCI con Covid-19 del Hospital Universitari Arnau de 

Vilanova de Lleida.  

Metodología: ensayo clínico aleatorizado piloto, a simple ciego con una duración de 19 

meses. La muestra la formaran pacientes con Covid-19 entre 45-65 años del Hospital 

Universitari Arnau de Vilanova. Los pacientes se distribuirán en dos grupos, un control y 

el otro experimental mediante la técnica de aleatorización de bloques balanceados. Los 

participantes del grupo control realizaran la rehabilitación en fisioterapia respiratoria 

convencional y los del grupo experimental lo complementaran con técnicas especificas 

de yoga. La intervención tendrá una durada de 2 meses con sesiones diarias y cuatro 

valoraciones (inicial, media, final y al mes de la finalización) sobre las variables: fatiga, 

saturación de oxigeno, frecuencia cardiaca, actividad vida diaria y en el rango de 

movimiento articular.  

Palabras clave: fisioterapia respiratoria, yoga, pacientes UCI y Covid-19.  
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ABSTRACT 

Research question: Is rehabilitation in respiratory physiotherapy with Yoga practice 

effective, due to the increase of oxygen saturation and functionality of patients aged 45-

65 admitted to the ICU by Covid-19, compared to conventional respiratory 

physiotherapy treatment? 

Aim: To compare the effectiveness of Covid-19 recovery with specific Yoga techniques 

in conventional respiratory rehabilitation, in terms of improving oxygen saturation and 

the degree of functionality, with conventional respiratory rehabilitation applied to ICU 

patients with Covid-19 from the Hospital Universitari Arnau de Vilanova of Lleida. 

Methods: randomized, single-blind pilot clinical trial during a period of 19 months. It 

shows the physical state of patients with Covid-19 between 45-65 years old from the 

Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Patients are divided into two groups: “control” 

and “experimental”, using the balanced block randomization technique. Participants in 

the control group will perform rehabilitation in conventional respiratory physiotherapy 

while the experimental group will complement it with specific Yoga techniques. The 

intervention will last 2 months with daily sessions and four tests (initial, intermediate, 

final, and one per month of completion) on the variables: fatigue, oxygen saturation, 

heart rate, daily life activity, and range of joint movement. 

Key words: respiratory physiotherapy, yoga, ICU patients, Covid-19. 

 

 

 



  Treball Final de Grau 
  Mireia Ramoneda i Segura 

 8 

1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Què és la Covid-19? 

L’actual pandèmia representa un desafiament sense precedents per tot el sistema 

sanitari i més especialment per les unitats de cures intensives (UCI), donat que els casos 

més severs poden complicar-se amb síndromes de dificultat respiratòria aguda, 

sèpsies/xoc sèptic i fallo multi orgànic, incloent problemes renals i cardíacs (1). 

El coronavirus SARS-CoV-2 és un tipus de virus que provoca una malaltia infecciosa 

anomenada COVID-19. És una infecció del tracte respiratori causada per aquest virus. 

Va ser reconeguda per primera vegada a Wuhan (Xina) el 31 de desembre de 2019.  

Els coronavirus són una família de virus que causen infecció en els éssers humans i en 

alguna varietat d’animals, són conegudes com a malalties zoonotiques, el que es pot 

transmetre d’animals a humans (2). Tot i que encara no està clar el seu origen, és molt 

provable que el virus provingui dels ratpenats i que hagi passat als éssers humans a 

través de mutacions i recombinacions.  

Pot provocar des d’un refredat comú o afectació respiratòria lleu a pneumònia 

moderada o greu, per un síndrome de dificultat respiratòria aguda o insuficiència 

multiorgànica que precisa d’ingrés a una unitat de cuidats intensius.  

Fins fa poc no se’n tenia coneixement degut a que era un virus que només circulava 

entre animals. Actualment degut a la seva gran extensió geogràfica de la malaltia que 

causa i l’elevat nombre de persones afectades, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) 

ha declarat el brot de coronavirus SARS-CoV-2 com a pandèmia (3).  

La mesura de la gravetat depèn dels criteris que s’estableixin per cada malaltia i dels 

sistemes de vigilància epidemiològica. Per tant, la gravetat d’una malaltia depèn de 

diferents factors, els intrínsecs i extrínsecs. Tenint en compte els factors intrínsecs de la 

persona (susceptibilitat) i de l’agent causal (virulència) i els factors extrínsecs que 

podrien modificar la història natural. Els criteris de gravetat per la Covid-19 no estaven 

establerts al principi de la pandèmia, ja que només arribaven als hospitals els cassos més 

crítics i el % de persones ingressades a la UCI era major.  

La mateixa situació que s’han trobat davant la gravetat hi serà sobre la letalitat. Aquesta 

es valora entre el nombre de morts produïdes entre els casos confirmats. En aquesta 

pandèmia la comunitat científica ha desenvolupat mètodes diagnòstics a una velocitat 
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sense precedents; tot i que no per tots els països hi tenien l’accés. Per aquest cas, es va 

prioritzar els casos més greus i vulnerables el que va provocar una sobrestimació de la 

letalitat i per aquest motiu, al principi d’una epidèmia s’ha d’interpretar amb cautela. A 

Espanya, des de l’inici de la pandèmia la letalitat s’ha calculat sobre els casos confirmats 

notificats de forma diària per les Comunitats Autònomes al Ministerio de Sanidad i a la 

Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (4). 

1.1.1 Història: 

Se’n coneixen pocs detalls encara sobre quin va ser el primer cas en humans, com ja 

hem mencionat anterior el desembre de 2019 es va informar d’una sèrie de casos que 

descrivien pacients ingressats a l’hospital amb una malaltia caracteritzada per 

pneumònia i insuficiència respiratòria causada per aquest virus, a la Xina. L’11 de febrer 

de 2020, l’OMS va anomenar aquest agent etiològic com a COVID-19 i posteriorment, 

malgrat les extenses mesures de contenció la malaltia es va continuar estenent afectant 

a la resta de països asiàtics, l’Orient Mitjà i Europa. L’11 de març de 2020, la COVID-19 

va ser declarada pandèmica en una conferència de premsa mundial.  

El primer cas a l’estat espanyol es va registrar el 31 de gener de 2020, a les Canàries en 

un pacient alemany i d’altres a les Illes Balears, també de persones estrangeres. Els 

primers casos a la península espanyola es van identificar el 24 de febrer i a partir d’aquí 

el virus va seguir amb una expansió exponencial afectant principalment a les comunitats 

de Madrid, País Basc i Catalunya.  

Segons la informació més recent del Ministeri de Salut espanyol, el 5 d’abril de 2020 hi 

havia 135.032 casos confirmats a Espanya, amb 59.662 pacients hospitalitzats, 6931 en 

cures intensives i 13.055 defuncions associades a la infecció per COVID-19. els casos es 

van concentrar a la Comunitat de Madrid, amb 38.723 casos confirmats, i a Catalunya, 

amb 26.824 casos confirmats. 

El confinament de la població va ajudar a reduir gradualment el nombre reproductiu 

bàsic del patogen (R0), que seria el nombre mitjà de casos secundaris causats per un sol 

cas primari.  

La gestió de pacients crítics amb pneumònia COVID-19 durant la pandèmia ha estat el 

repte més gran que ha tingut la medicina de cures intensives en tota la seva història. Els 

intensius, en col·laboració amb molts altres professionals, han habilitat fins a un 300% 

més de llits de pacients crítics als hospitals (5). 
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1.1.2 Incidència i transmissió: 

La font primària més provable de la malaltia produïda per la SARS-CoV-2 és d’origen 

animal, tot i que es desconeix quin és el reservori natural i el possible transmissor del 

virus als humans (6). 

Actualment encara es desconegut com es va poder transmetre el virus de la font animal 

als primers casos humans, tot apunta al contacte directa amb les secrecions dels animals 

infectats. Les fures, els felins i els hàmsters són susceptibles d’infecció i poden 

desenvolupar la malaltia. Tot i això, hi ha molts pocs casos descrits de possible 

transmissió des dels animals als humans, pel que fa que el motor de la transmissió sigui 

clarament d’humà a humà (7).  

L’evidència científica, considera que el SARS-CoV-2 pot transmetre de persona a persona 

per diferents vies, sent la principal el contacte i la inhalació de les gotes i aerosols 

respiratoris emesos per un malalt fins a les vies respiratòries superiors i inferiors d’una 

persona susceptible. També es pot produir el contagi a través del contacte indirecte 

d’objectes o mans contaminats de secrecions respiratòries (8).  

Totes les persones al parlar i respirar emeten aerosols per les seves vies respiratòries de 

diferent mesura, només les secrecions superiors a 100 micres tenen un comportament 

balístic que fa que descendeixi al terra en pocs segons a una distància màxima de 2m, 

per tant, aquestes secrecions poden afectar a qualsevol persona susceptible arribant als 

ulls, boca o nas causant la infecció (9). En funció de la mida els aerosols aconseguiran 

arribar a unes vies o unes altres; els de 15 a 100 micres a les vies superiors, els de 5 a 15 

a la tràquea i bronquis principals i els més petits menors a 5 micres poden arribar fins 

als alvèols (10).  

 
Il·lustració 1. Emissió de secrecions respiratòries de diferents mesures per part del emissor i receptor a una distància 

inferior a dos metres, amb i sense mascareta (8) 
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En resum, segons l’evidència i el coneixement científic actual es pot afirmar que una via 

de transmissió del virus SARS-CoV-2 és a través dels aerosols, que podran impactar i 

dipositar-se a les mucoses conjuntives del tracte respiratori superior com ser inhalats 

arribant a qualsevol part del sistema respiratori. El risc de transmissió augmenta amb 

distàncies curtes, amb entorns tancats especialment mal ventilats i si es generen 

activitat que augmentin la generació d’aerosols com cridar, fer exercici físic o cantar 

(11,12).  

Pel que fa la transmissió per superfícies s’ha vist que s’ha pogut identificar virus viable 

en superfície de coure, cartró, acer inoxidable i plàstic a les 4, 24, 48 i 72 respectivament, 

amb una temperatura entre 21-23ºC i humitat del 40% (13). 

1.1.3 Afectacions fisiològiques i complicacions: 

La Covid-19 té una simptomatologia que l’ha característica; des del punt de vista dels 

pacients trobem pacients asimptomàtics i pacients simptomàtics. Els informes actuals 

calculen que el 80% dels casos són asimptomàtics o lleus, el 15% dels casos són greus 

amb infecció que requereix oxigen i el 5% són crítiques que requereixen ventilació i 

suport vital (14). Els pacients simptomàtics, segons un informe publicat per l’OMS es 

descriuen els símptomes i signes més freqüents en un estudi amb 55.924 casos a la Xina. 

Van provocar com a símptomes lleus (6,15): 

• Febre o febrícula. 

• Tos seca.  

• Astènia.  

• Expectoració.  

• Dispnea.  

• Mal de coll.  

• Mal de cap.  

• Pèrdua d’olfacte i/o gust. 

• Miàlgia.  

• Calfreds. 

• Nàusees o vòmits. 

• congestió nasal. 

• Diarrea.  

• Hemoptisis. 

• Congestió conjuntival.  

Com a símptomes greus (15): 

• Dificultat respiratòria sobtada.  

• Febre mantinguda al llarg del dies que no baixa amb antitèrmics.  
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Els símptomes descrits en infants (15): 

• Febre o febrícula.  

• Tos. 

• Dificultat per a respirar.  

• Mal de coll. 

• Refredat nasal.  

• Fatiga i dolors musculars.  

• Mal de panxa amb vòmits o 

diarrea.  

També s’han descrit diferents símptomes relacionats amb altres òrgans i sistemes: 

- Neurològics: marejos, alteració dels nivells de consciència, atàxia, epilèpsia i 

casos de Guillain-Barré . 

- Cardíacs: aturada cardíaca o problemes aguts al miocardi, inclús sense febre ni 

símptomes respiratoris (16).  

- Oftalmològics: ulls secs, visió borrosa, sensació de cos estrany i congestió 

conjuntival (17).  

- Otorrinolarigològics: dolor facial, obstrucció nasal, disfunció olfactòria i del gust, 

acostumant a ser el primer símptoma que es presenta (18).  

- Dermatològics: s’han observat manifestacions molt variades com erupcions rash, 

erupcions urticàries com varicel·la i ampolles.  

- Hematològiques: trombosi manifestats amb infart cerebral, isquèmia cardíaca, 

mort sobtada, embòlies i trombosis venosa profunda.  

Característiques clíniques dels casos hospitalitzats solen ser febre, astènia i tos. El patró 

radiològic en la majoria de pacients arribava l’infiltrat alveolar.   

Les complicacions clíniques associades a la Covid-19 són les següents (19):  

• Síndrome de distés respiratori agut (SDRA): és la complicació més greu que 

comença després de la dispnea.  

• Cardíaques: arrítmies, lesió cardíaca aguda, xoc, cardiomiopatia.  

• Tromboembòliques: pulmonar i accident cerebro-vascular. 

• Resposta inflamatòria excessiva: amb febre persistent, elevació dels marcadors 

inflamatòria, citoquines i profinlamatoris, s’associa a estat crític i mort.  

Important destacar que al voltant del 5% dels casos detectats requereix l’ingrés a les 

Unitats de Cures Intensives i prop del 42% dels ingressats a l’hospital requereixen 

d’oxigenoteràpia (14).  
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D’aquesta manera podem agrupar els pacients segons la seva gravetat en (20): 

- Afectació lleu: pacient amb pneumònia (diagnòstic clínic o radiològic) sense 

signes de pneumònia greu.  

- Afectació greu: febre o sospita d’infecció respiratòria, freqüència respiratòria 

>30 respiracions/minut, dispnea, saturació d’oxigen <90%.  

- Afectació molt greu - crític: signes radiològics intersticials bilaterals, pressió 

parcial d’oxigen arterial. 

1.1.4 Seqüeles:  

Una petita part dels afectats descriuen que pateixen els símptomes de la Covid-19 

perllongats i recurrents, durant setmanes o mesos després del primer episodi. Encara 

no està definit el concepte de Covid persistent però s’ha vist que afecta a un gran 

nombre de persones, entre un 10 i 20% dels afectats i que per tant, està tenint un gran 

impacte sanitari i social (21).  

Els símptomes i signes referits per aquestes persones són molt nombrosos i variats, el 

qual dificulta el seu diagnòstic i un requeriment d’atenció sanitari de caràcter 

multidisciplinar (22,23). Els més comuns són: 

• Dispnea.  

• Tos.  

• Fatiga.  

• Dolor toràcic.  

• Palpitacions. 

• Febre o febrícula.  

• Artràlgies i miàlgies.  

• Problemes digestius.  

• Cefalea.  

• Falta de concentració i memòria.  

• Parestèsies.  

• Pèrdua de l’olfacte i gust.  

• Dermatitis i conjuntivitis. 

La persistència d’aquests símptomes poden ser invalidants i poden ocasionar brots.  

Una seqüela també descrita en pacients que ja han superat un quadre de Covid és el 

desenvolupament de la fibrosis pulmonar, degut a la infecció que produeix la formació 

de material hialí a les membranes alveolars convertint-se en pulmons que presenten 

dipòsits de fibrina i infiltració de cèl·lules inflamatòries i fibroblasts fins que el teixit es 

converteix en fibròtic (24,25). Aquests casos anteriors solen coincidir amb aquelles 

persones que han patit quadres greus al llarg de la malaltia.  
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1.1.5 Tractament mèdic:  

Actualment encara no trobem evidència clínica per recomanar un tractament específic 

per a pacients amb infecció de la Covid-19. El més important en aquests casos és 

administrar un suport amb antimicrobians per tractar els agents etiològics del síndrome 

de distés respiratori agut, evitar administrar corticoides de forma rutinària i adaptar el 

tractament a les condicions dels pacients i les seves comorbiditats (8,26).  

1.2 El Ioga: 

El ioga està definit en els versos del Yoga Sutras de Patanjali i és el control de les 

fluctuacions de la ment. Per tant, és el silenciament del moviment de la ment amb el 

propòsit de l’autorealització del Ser.  

Aquesta activitat no consisteix en deixar la ment en blanc, degut a que per naturalesa la 

ment està en constant activitat. La pràctica del Ioga ens ajuda a comprendre amb 

claredat que el món de fora es regeix per la dualitat i que al mateix temps el caràcter 

dual de la ment és la que ho percep, projecta i tradueix (27).  

No es tracta de despendre’ns de totes aquelles capes (cos, energia, ment,...) ni molt 

menys d’eliminar-les, el que consisteix el recorregut del Ioga és en deixar anar de forma 

progressiva la creença de que som aquestes capes i el que ens projecten en el món de 

fora, per ajudar-nos a formar-nos en allò que som. Tot allò que no som és efímer; el Ioga 

és potenciar la capacitat de surfejar-ho des de dins i definim l’experiència del Ioga com 

la unió, la fusió entre totes les aquestes capes i al final, el Ser amb la més alta 

intel·ligència. La unificació total amb la Suprema Consciència, l’autorealització suprema 

del Ser (27).  

El ioga està format per un conjunt de tècniques i mètodes, és una ciència, una disciplina 

i un sistema. El savi Patanjali va presentar aquest 8 passos amb el Yoga Sutura, que 

poden veure’s com les parts d’un arbre centenari, no poden existir sense uns als altres 

(27). 

• Yama: són els principis ètics universals on amb la pràctica conscient i cuidada 

s’evita provocar patiment. En distingim cinc: Ahimsa, Satya, Asteya, 

Brahmacharya i Aparigraha.  
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• Niyama: són els principis que ens mantenen en la disciplina i ens ajuden a 

avançar en la pràctica. En distingim també cinc: Saucha, Santosa, Tapas, 

Svadhyaya i Isvara-Praidhana.  

• Asana: són part del sistema integral del Yoga, no són postures aïllades ni 

exercicis. Tenen com a propòsit mantenir el cos sa i vital per seguir el camí cap a 

l’objectiu final del Ioga que és l’autorealització suprema.  

• Pranayama: és la cuida de l’energia vital. Una via directa és la respiració 

conscient, profunda i completa, el fil conductor de la pràctica d’asana. La 

respiració conscient ens porta al primordial procés de la vida que és respirar i la 

respiració i els estats mentals tenen una relació directa; una respiració calmada 

és el mirall d’una ment calmada.  

• Pratyahara: ve com a conseqüència de la pràctica del Pranayama, és posar els 

sentits al servei de la recerca de l’autorealització suprema del Ser. 

• Dharana: és la fixació de la ment en un objecte sense interrupcions. La practica 

constant de la concentració condueix a la meditació.  

• Dhyana: és la meditació, l’absorció total en aquell objecte que meditem; la ment 

agafa forma d’aquell objecte que contemplem.  

• Samadhi: és l’estat d’il·luminació, comprensió total del Tot i de la seva 

interconnexió. És un estat que no es pot expressar amb paraules.  

 
Il·lustració 2. Els 8 passos del Ioga  

En aquest treball ens centrarem amb els exercicis d’Asana i la respiració en Pranayama.  
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1.2.1 L’Asana 

Són 6 les postures mare del Ioga, basades amb el moviment i la respiració 

de forma conjunta (27): 

- Padmasana: estirament cap a dalt assegut, postura d’alineació de 

totes les postures.  

- Paschimotanasa: estirament cap endavant de l’esquena.  

- Bhuajangasana: estirat al terra mirant avall s’aixeca el tronc tirant 

el cap endarrere com una cobra a punt d’atacar. És la postura guia 

que guia totes les flexions cap endarrere.  

- Sirshasana: inversió sobre el cap. 

- Sarvangasana: inversió sobre les espatlles. 

- Ardha Matseyndrasana: rotació en espiral de l’espina dorsal, és la 

postura mare que guia totes les torsions de columna.  

1.2.2 El Pranayama 

La tècnica fonamental per una respiració qualitativa en la pràctica del ioga és la 

respiració ioguica completa, que consisteix en utilitzar la màxima capacitat pulmonar i 

diafragmàtica del cos, a través d’una respiració lenta, profunda, prolongada i 

homogènia, fent que el pas de l’aire s’administra poc a poc.  

El moviment que produeix l’expansió dels pulmons és a més d’horitzontal, vertical 

gràcies a un major moviment del diafragma.  

Aquest moviment vertical del diafragma afavoreix l’intercanvi de gasos en els pulmons 

gràcies a la major expansió dels alvèols pulmonars.  A una major amplitud del moviment 

del diafragma es tradueix a una respiració lenta i calmada.  

El Pranayama es defineix com el control de la respiració, però és un terme que va més 

enllà de les coses animades o inanimades. El Pranayama utilitza la respiració per influir 

en el flux de l’energia vital o canals d’energia. Les tècniques de Pranayama proporcionen 

el mètode mitjançant el qual la força vital es pot activar i regular per tal d’anar més enllà 

de les limitacions normals i assolir un estat d’energia vibratòria superior.  La pràctica del 

Pranayama consta de quatre aspectes importants de respiració (28): 

1. Inhalació.  

2. Espiració.  

3. Retenció interna de la respiració.  

Il·lustració 3. Les 6 
postures mare de l'Asana 
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4. Retenció de la respiració externa.  

Amb la pràctica del Pranayama, inicialment es fa èmfasi a les pràctiques de la inhalació 

i exhalació per tal d’enfortir els pulmons i l’equilibri dels sistemes nerviós i energètic 

aconseguint una estabilitat física i mental.  

1.2.3 Beneficis del ioga: 

La practica integral del Yoga ajuda a aconseguir nivells elevats de salut física, claretat 

mental en diferents nivells i consciencia espiritual. En el cos humà estan inscrits 

impressions i impactes emocionals que poden expressar-se com a tensions i bloquejos. 

La respiració conscient, profunda i completa, amb l’atenció plena, ha de ser l’eina 

fonamental per escoltar i respondre-li al cos.  

L’alineació conscient de l’Asana no prové d’una mera estructura física/anatòmica, ni 

lligada a la força dels músculs. Mitjançant actes conscients d’atendre i escoltar els cos 

per sincronitzar-se amb la sabia naturalesa per produir efectes positius a les cadenes 

musculars del cos.  

Els beneficis físics de l’Asana són: 

- Sistema muscular: en el procés de construir, mantenir i desfer les postures, els 

músculs s’estiren i al contraure’s expulsen sang i al tornar a la posició inicial 

absorbeixen sang nova. Provocant un efecte esponja que nodreix i revitalitza els 

teixits musculars.  

- Articulacions: amb l’elevat grau de mobilitat preveu la degeneració de les 

articulacions i incrementa el reg sanguini, afavorint la mineralització òssia.  

- Columna vertebral: les postures d’obertura frontal i extensió posterior de la 

columna estiren el lligament vertebral anterior i les postures d’estirament 

d’esquena estiren el posterior. Els moviments de torsió incideixen sobre els 

músculs paravertebrals. Provocant una millora en la flexibilitat i mobilitat.  

- Sistema circulatori: es regulen les funcions del cor i milloren el retorn venós al 

múscul cardíac, especialment en aquelles postures invertides.  

- Sistema respiratori: s’amplia la capacitat de funcionament i millora de 

l’oxigenació a nivell de totes les cèl·lules del cos. Aquest fet ens interessarà molt 

de cara el nostre estudi amb pacients infectats per la COVID-19.  

- Sistema digestiu: es regula la producció de sucs gàstrics.  

- Sistema endocrí: regula la secreció hormonal de totes les glàndules.  
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- Sistema nerviós: s’equilibren els sistemes simpàtic i parasimpàtic.  

1.3 Tractament d’intervenció 

La Covid-19, com ja hem comentat afecta principalment a les vies respiratòries, 

provocant una incapacitat generalitzada. El nostre tractament anirà dirigit a millorar 

aquest dèficit per tal d’augmentar la qualitat de vida del pacient, fent incís a la 

recuperació les principals vies afectades.  

Els fisioterapeutes de l’UCI poden proporcionar tècniques per a la recuperació de les 

vies respiratòries i ajudes per a l’eliminació inadequada de les vies que requereixen de 

ventilació mecànica i ajudant amb la utilització de posicions propenses a una bona 

optimització de l’oxigenació (14).  

S’ha vist que la rehabilitació respiratòria a les 6 setmanes pot millorar la funció 

respiratòria, la qualitat de vida i l’ansietat dels pacients amb Covid-19 (29). 

1.3.1 Sistema respiratori 

La respiració cel·lular és el procés que té lloc a les mitocòndries de cada cèl·lula, oxidant 

la matèria orgànica per obtenir energia.  

Els pulmons es troben allotjats al tòrax, protegits per l’estèrnum i les costelles, 

cadascuna connectada a una vèrtebra toràcica. 

Tot el procés respiratori necessita l’aparell circulatori, i qualsevol disfunció d’un dels dos, 

pot perjudicar l’alteració de l’homeòstasi: el dèficit de sang o oxigen afavoreix 

l’acumulació de substàncies de desfet, i fins i tot la manca d’oxigen provocar la mort 

cel·lular (30). 

En el pulmons són òrgans esponjosos, molt elàstics, altament vascularitzats, embolicats 

per la pleura, on s’hi ubiquen els bronquis, bronquíols i alvèols. Per sota està en contacte 

amb el diafragma, i entre els dos pulmons hi ha un espai format per teixit connectiu i 

fàscies on s’ubica el cor i els grans vasos sanguinis. El pulmó esquerra és més petit, 

només te dos lòbuls ja que hi fa espai al cor (30). 

La pleura és una doble membrana, i entre les dos hi ha el líquid pleural que lubrica el 

constant moviment dels pulmons en cada respiració. 

Les vies respiratòries comuniquen els pulmons amb l’exterior (30): 

z Nas – fosses nasals: Filtra, escalfa i humiteja l’aire inspirat abans d’entrar a la 

laringe, també hi ha el sentit de l’olfacte. 
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z Faringe: Tub musculós i membranós comú a l’aparell digestiu, comunicant la 

boca i les fosses amb l’esòfag i la laringe, a través de l’epiglotis, i també l’oïda 

per mitjà de la trompa d’Eustaqui. 

z Laringe: és un tub membranós amb diversos cartílags que comunica amb la 

tràquea, té funció filtradora, i s’hi troben les cordes vocals que permeten la 

fonació. 

z Tràquea: és un tub format per anells cartilaginosos en forma de U amb una part 

anterior superficial al coll (i contacta amb l’esòfag per la part posterior) que 

condueix l’aire fins als bronquis. Està revestida de cèl·lules amb cilis i cèl·lules 

glandulars que poden segregar moc amb la funció de retindré partícules 

estranyes, especialment pols, i també microbis i per tant amb una funció 

protectora. 

z Bronquis: També estan recoberts de cilis. El moc es pot desplaçar cap a la laringe, 

arrossegant els residus dels pulmons i les vies. Els bronquis es van subdividint en 

bronquis secundaris i terciaris, i posteriorment en bronquíols, fins arribar als 

alvèols després de entre 23 i 25 generacions. Tot i que la via es redueix, al 

desdoblar-se, l’àrea transversal va augmentant. 

z Alvèols: son uns sacs on es produeix l’hematosi, és a dir, l’intercanvi de gasos O2 

i CO2, i per tant allí hi arriben els capil·lars sanguinis. El cos humà es calcula que 

te uns 300 milions d’alvèols. 

1.3.2 Musculatura de l’aparell respiratori 

El control de la respiració automàtic es fa en el bulb raquidi i la protuberància (on es 

controlen moltes funcions vitals, inclòs el ritme cardíac), a partir d’informació de 

baroreceptors i quimioreceptors (centrals en el líquid cefaloraquidi, i perifèrics en els 

cossos carotidis, tots ells molt sensibles a petites variacions del pH de la sang) a través 

del nervi vago. La funció respiratòria és un procés involuntari, però que podem controlar 

voluntàriament (31,32). 

El principal múscul de la respiració és el diafragma, que és contrau aplanant-se per 

augmentar la mida de la cavitat toràcica i genera una pressió negativa als pulmons i 

permetre l’entrada de l’aire, i es relaxa en l’espiració. A través del teixit connectiu i la 

fàscia del tòrax es relaciona amb una gran quantitat d’òrgans (cor, fetge, estómac, 

melsa, i per suposat amb els pulmons), i és literalment creuat per l’esòfag, l’aorta, vasos 
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sanguinis venosos, troncs limfàtics, i també nervis importants. Per damunt es connecta 

amb la fàscia pericardíaca que connecta amb les vèrtebres cervicals, i per la part inferior 

comparteix inserció i tendó amb el psoes major i per tant connecta amb la zona lumbar 

i la pelvis (31,32). 

Totes aquests relacions impliquen una gran interrelació entre el funcionament del 

diafragma i la nostra postura i actitud corporal, per mitjà de les cadenes musculars 

(31,32). 
Taula 1. Musculatura respiratòria 

Musculatura principal: Diafragma i intercostals externs. 

Musculatura accessòria: 

Escalens, ECOM, serrat anterior, serrat posterior, 

pectoral menor, pectoral major, trapezi, elevador de 

l’escàpula, grup abdominal (transvers abdominal, oblics i 

recta abdominal) i intercostals interns. 

1.3.3 Intervenció en fisioteràpia: 

El programa inclourà intervencions en fisioteràpia respiratòria, entrenament mitjançant 

exercici terapèutic de força-resistència, entrenament aeròbic i tècniques basats amb el 

ioga, concretament el pranayama.  

El paper del fisioterapeuta en el procés de recuperació de la COVID-19 és clau i de vital 

importància. La gran part dels pacients COVID-19 hospitalitzats desenvolupen 

pneumònies bilaterals, manifestada de forma clínica amb tos seca. En aquests cassos no 

s’indiquen les tècniques de drenatge de secrecions sinó les tècniques de reeducació 

ventilatoria (33).  

La rehabilitació respiratòria es defineix com una intervenció multidisciplinària basada en 

l'avaluació i el tractament personalitzats que inclou, entre d'altres, l'entrenament de 

l'exercici, l'educació i la modificació del comportament dissenyats per a millorar la 

condició física i psicològica de les persones amb malaltia respiratòria. La fisioteràpia 

respiratòria no és una teràpia farmacològic i està estructura amb un procés compost per 

3 fases: avaluació, intervenció i reavaluació (20). L’avaluació té un fort caràcter 

funcional, amb una atenció especial a l’estat de consciència, la funció respiratòria, 

cardiovascular, motora i de qualitat de vida.  

En el programa de fisioteràpia respiratòria ha d’incloure: 

• Entrenament muscular inspiratori si els músculs són dèbils.  
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• Tècniques de reeducació ventiladora: respiració profunda i lenta, respiració 

abdominodiafragmatica, exercicis d’expansió toràcica (obertura d’espatlles) i 

mobilització dels músculs respiratoris.  

Serà molt important evitar sobrecarregar el sistema respiratori i produir angoixa en el 

pacient, serà suficient amb una intervenció d’entre 10-15min diaris, sobretot els primers 

dies.  

Durant les intervencions els pacients hauran d’estar monitoritzats amb un pulsímetre i 

en el cas que es presenti una disminució de la saturació d’oxigen inferior a 95%, una 

freqüència cardíaca superior a 100, temperatura superior a 37,2ºC, fatiga excessiva, 

dolor en el pit, tos servera, visió borrosa o marejos s’haurà de suspendre el tractament 

per més endavant o el dia següent i avisar a un metge per realitzar el control necessari.  

Mitjançant les tècniques de reeducació respiratòria es pretén millorar la funció 

pulmonar, el funcionament dels músculs respiratoris i la mobilització toràcica, en 

conseqüència es millorarà la simptomatologia associada de dispnea i fatiga muscular. 

S’utilitzaran les tècniques següents (33): 

• Ventilació lenta controlada: consisteix en una ventilació abdomino-

diafragmàtica a baixa freqüència.  

• Respiració amb els llavis frunzits: per evitar el col·lapse precoç de les vies aèries 

i disminuir la dispnea.  

• Ventilació dirigida: per corregir moviments paradoxals i asinergies ventiladores, 

per instaurar una ventilació abdomino-diafragmàtica a gran volum i baixa 

freqüència.  

• Mobilitzacions toràciques: per estimular i ventilar zones concretes incorporant 

el factor biomecànic costal.  

La característica clau del present estudi el trobarem durant l’aplicació d’aquestes 

tècniques anteriors sumant-hi la intervenció de les tècniques del paranyama en el grup 

experimental.  

L’entrenament de força-resistència es centrarà en la musculatura inspiratòria, 

especialment donant importància al diafragma ja que pot presentar certa disfunció i 

debilitat posterior a la ventilació mecànica (33).  

La força-resistència de braços i cames es treballarà de forma analítica o per grups 

musculars buscant la funció. 
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L’entrenament de força resistència està més recomanada a partir de l’alta hospitalària i 

es realitzarà exercicis amb intensitat lleugera donant prioritat a exercicis funcionals 

creant una adherència i compliment del programa (33).  

Per els pacients amb Covid-19, l’objectiu de la fisioteràpia toràcica serà alleujar la 

dispnea i l’ansietat/depressió a curt termini; a llarg termini serà millorar les funcions 

físiques per retornar a la seva qualitat de vida i facilitar el retorn a la societat. Per aquest 

motiu, les recomanacions fisioterapeutiques per aquest tipus de pacients inclouen 

tècniques d’eliminació de vies respiratòries, eliminació de secreció i prescripció de 

mobilització i exercici. De totes maneres, com a professionals de la salut, s’haurà de 

valorar en detall cada cas ja que cada pacient tindrà les seves característiques i haurem 

d’estar al cas de qualsevol canvi clínic i signes d’alarma (34).   

1.4 Justificació 

Una de les principals motivacions actuals, degut a la situació de pandèmia provocat per 

la Covid-19, és la recuperació dels pacients que han patit aquesta malaltia.  

Tal i com comenta Thomas et al. (14) la fisioteràpia tindrà un paper fonamental a l’hora 

de proporcionar intervencions amb exercici, mobilització i rehabilitació als supervivents 

de complicacions crítiques associades al Covid-19 per tal de permetre un retorn 

funcional a casa.  

Magalhães da Silva e Silva et al. (35) destaca el paper del fisioterapeuta, no pel fet de 

tractar la malaltia, sinó per prevenir i rehabilitar les deficiències respiratòries juntament 

amb les limitacions funcionals de l’activitat diària en aquests pacients amb Covid-19. 

Aquesta malaltia es caracteritza per la deficiència de les estructures respiratòries 

apareixent una alteració de la funció muscular respiratòria i a la tolerància de l’exercici. 

Aquestes limitacions limitaran la realització d’activitats bàsiques com poden ser caminar 

o realitzar transferències.  

Segons Abdullahi et al. (34) després del període d’intubació molts pacients poden seguir 

desenvolupament insuficiència respiratòria que es pot evitar mitjançant l’aplicació de 

tècniques de fisioteràpia. Destaca també l’evidència en rehabilitació de la musculatura 

respiratoria, exercici per a la tos, entrenament diafragmàtic i exercicis d’estiraments que 

han produit millores en la capacitat pulmonar, la resistència, la qualitat de vida i la 

reducció de símptomes d’ansietat i depressió.   
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S’ha observat també en diferents estudis com en M.A Spruit et al. (36) i Sheehy et al. 

(37) on es recomana iniciar el tractament de fisioteràpia respiratòria des de la fase aguda 

i no posteriorment a l’alta hospitalària, i serà tal i com proposem en l’estudi.  

El Pranayama es defineix com el control de la respiració que utilitza la respiració per 

influir en el flux de l’energia vital o canals d’energia. Les tècniques de Pranayama 

proporcionen el mètode mitjançant el qual la força vital es pot activar i regular per tal 

d’anar més enllà de les limitacions normals i assolir un estat d’energia superior que 

juntament amb les tècniques de fisioteràpia respiratòria i l’exercici físic ens ajudaran la 

millora funcional del pacient (38). 

Així doncs, sabent el paper de la fisioteràpia amb l’evolució i recuperació de la Covid-19, 

els efectes del Pranayama i de l’activitat física s’ha dissenyat el present estudi amb 

l’objectiu de millorar a determinar quin protocol és més adequat per a la rehabilitació 

dels pacients intubats a les UCI derivats de la malaltia de la Covid-19; d’aquesta manera 

s’intentarà augmentar el nivell de qualitat de vida, fatiga i rang de moviment d’aquests 

pacients. 
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2. HIPOTESIS 

La hipòtesi del present estudi és la recuperació del Covid-19 mitjançant la pràctica del 

Ioga afegit al tractament de fisioteràpia respiratòria convencional, és més efectiu que el 

tractament de fisioteràpia convencional, per la millora de la saturació d’oxigen i grau de 

funcionalitat en pacients ingressats a l’UCI per la Covid-19 a l’Hospital Arnau de 

Vilanova.  

3. OBJECTIUS 

3.1 Objectius generals: 

Comparar l’efectivitat de la recuperació de la Covid-19 amb tècniques específiques de 

Ioga afegit a la rehabilitació respiratòria convencional, pel que fa la millora de la 

saturació d’oxigen i l’augment del rang de moviment, respecte la rehabilitació 

respiratòria convencional, en pacient d’UCI amb Covid-19 de l’Hospital Universitari 

Arnau de Vilanova de Lleida.  

3.2 Objectius específics:  

Els objectius específics del nostre estudi són: 

® Potenciar l’activació del parasimpàtic, per reduir la FC i ansietat i augmentar el 

grau de relaxació. 

® Augmentar la saturació d’oxigen en moviment a nivells superiors del 95%. 

® Ampliar el rang de moviment articular del pacient en un 20%. 

® Millorar el desenvolupament del pacient amb les Activitat Bàsiques de la Vida 

Diària (ABVD) mitjançant el SF 36 a valors superiors a 60. 
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4. METODOLOGIA 

4.1 Disseny de l’estudi 

El present estudi es tracta d’un estudi analític experimental, per ser concrets un assaig 

clínic controlat aleatoritzat (ECCA) pilot, a simple sec. 

La característica principal dels estudis experimentals és que l’investigador assigna de 

forma aleatòria l’exposició i són els que proporcionen millor efecte sobre les 

intervencions sanitàries (39). L’examinador manipula un o més factors de l’estudi amb 

la intensió de valorar posteriorment els efectes produïts (40).   

L’objectiu principal és avaluar l’eficàcia i seguretat de qualsevol intervenció, ja sigui 

preventiva, curativa o rehabilitadora. L’assaig clínic més senzill està format per dos 

grups, un el grup d’intervenció que rep el tractament on es busca l’efecte de millora i 

l’altre el grup control. Aquest tipus se’ls denomina assajos clínics paral·lels (41).  

El nostre estudi serà de caràcter longitudinal ja que durant el transcurs de l’estudi 

s’aniran realitzant diferents observacions, a banda de la valoració inicial i final. Pel que 

fa a la cronologia l’estudi serà de caràcter prospectiu ja que s’estudiarà als pacients a 

través del temps prenent com a punt de partida el primer dia de rehabilitació de la UCI  

(40).  

 
Il·lustració 4. Diagrama del procés d'un assaig clínic aleatoritzat en dos grups 

La nostra intervenció comptarà amb dos grups paral·lels, és a dir, agafant la mostra de 

subjectes se’ls divideix en dos grups, el grup control (GC) i el grup experimental (GE); on 

se’ls tractarà de forma simultània per així poder quantificar i comparar les respostes 



  Treball Final de Grau 
  Mireia Ramoneda i Segura 

 26 

observades. En el nostre cas, el GC seguirà el tractament rehabilitador en fisioteràpia 

respiratòria, i el GE  farà el mateix tractament però el complementarà amb una practica 

addicional de Ioga.  

Es durà a terme un simple cec, és a dir, on els subjectes cegats només ho seran per 

l’investigador principal, l’estadista i el fisioterapeuta avaluador, que seran els 

encarregats de valorar els pacients. Al tractar-se d’una practica addicional, només amb 

la supervisió d’una fisioterapeuta, no serà possible cegar els pacients, ja que encara que 

no sàpiguen si pertanyen al GC o GE, sí que sabran a quin tipus de tractament pertanyen.  

El fisioterapeuta serà l’encarregat de supervisar cada sessió de rehabilitació, tant pel GC 

com pel GE. Al tractar-se de pacients d’UCI hi haurà també infermers, metges i auxiliars 

d’infermeria disposats a col·laborar amb el tractament.  

4.2 Subjectes de l’estudi 

La població diana de l’estudi estarà constituïda per tots aquells pacients ingressats a la 

Unitat de Cures Intensives (UCI) d’entre 45 i 65 anys, tant homes com dones i que 

estiguin ingressats a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova durant el juliol de 2021 i 

el juny de 2022. 

Els pacients que arriben a les UCI són pacients amb un estat greu i es classifiquen en 

funció de les seves constants vitals en crítics, aguts i post-aguts (20).  
Taula 2. Criteris d'inclusió i exclusió 

Criteris d’inclusió Criteris d’exclusió 

- Tenir entre 45 i 65 anys, ambdós 

inclosos.  

- Estar ingressat a l’Hospital 

Universitari Arnau de Vilanova per 

la malaltia de Covid-19. 

- Comprendre de forma oral i 

escrita el català i/o castellà. 

- Signar el consentiment informat.  

- Tenir alguna altre patologia de 

base, cardiovascular o 

discapacitat física/cognitiva 

severes. 

- Tenir l’alta de la Unitat de Cures 

Intensives.  

- Trastorns neurològics. 

4.2.1 Mostra: 

El mostreig utilitzat serà un disseny no probabilístic, on els subjectes no s’elegeixen 

mitjançant l’atzar. S’utilitzarà la tècnica de mostreig consecutiu. Els participants a 
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l’estudi seran tots aquells individus de la població accessible que compleixin amb els 

criteris de selecció durant el període establert per realitzar el reclutament de l’estudi, 

és la forma de més fàcil accés (40).  

Un cop escollit la tècnica de mostreig que s’emprarà, caldrà determinar la mida mostral. 

S’utilitzarà la Calculadora de Grandària Mostral GRANMO-IMIM. Es calcularà la mostra 

final acceptant un error alfa de 0,05 i un error beta de 0,2 (tenint un poder estadístic del 

80%) i assumint un 15% de pèrdues.  

Finalment obtindrem la N = x que contemplarà les pèrdues descrites anteriorment i a 

partir d’aquesta N es repartiran els subjectes en els grups control i experimental.  

 
Il·lustració 5. Formula de la mida mostral 

4.2.2 Aleatorització: 

L’objectiu de l’aleatorització és garantir la possible indiferència causal observada al final 

de l’estudi (40). Es refereix a l’assignació a través de l’atzar de les unitat d’investigació a 

un dels dos tractaments amb la finalitat de comparar els tractaments sobre les diferents 

variables.  

La tècnica d’aleatorització utilitzada serà la de blocs balancejats que ens permet 

distribuir els subjectes de l’estudi de forma equitativa en ambdós grups d’estudi, el de 

control i l’experimental.  

Es divideix la mostra en una sèrie de blocs, formats per un nombre determinat de cel·les 

on hi ha els diferents tractaments. En nombre de blocs estarà determinat pel nombre 

de participants i el nombre de cel·les que s’hagin decidit a incloure en cada bloc. Cada 

bloc tindrà a cada cel·la una de les alternatives de tractament (40).  

Finalment, un cop realitzada l’aleatorització, s’informarà als pacients i familiars sobre el 

grup del qual es forma part, donant també dades rellevants de l’estudi a aplicar.  

La realització de l’assignació de grups es realitzarà mitjançant l’estadista i posteriorment 

s’informarà al fisioterapeuta responsable i al subjecte de quin grup pertany cada un, per 

a complementar l’explicació i començar el procediment per realitzar l’estudi.  
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4.3 Variables de l’estudi 

Les variables que formaran l’estudi les dividirem en variables independents i 

dependents segons la seva incidència i funció; i segons la seva naturalesa en qualitatives 

i quantitatives.  

A continuació es detallen cada una d’elles juntament amb els seus instruments de 

mesura. 

4.3.1 Variables independents: 

Seran aquelles variables amb característiques que se suposa ser la causa o influència del 

fenomen estudiat. 

ü Intervenció del grup experimental:  

Rehabilitació en fisioteràpia respiratòria amb l’aplicació de moviment associats al ioga.  

ü Intervenció del grup control: 

Rehabilitació en fisioteràpia respiratòria.  

ü Edat:  

Es registrarà aquesta variable a partir del qüestionari inicial que ompliran els 

participants o representants, i es tindrà en compte com a dada demogràfica.  

4.3.2 Variables dependents: 

Seran aquelles variables que són el factor observat i mesurat per determinar l’efecte de 

la variable independent. 

ü Rang de moviment articular: 

El rang de moviment o ROM és un element de la flexibilitat, i es defineix com la capacitat 

per desplaçar un segment o part del cos dins d’un arc de recorregut el més ampli 

possible mantenint la integritat de les estructures anatòmiques implicades. Pot està 

afectat per factors anatòmics, biomecànica, bioquímics o neuriofisiologics (42). 

Per valorar aquesta variable s’utilitzarà el goniòmetre i mesurarem el rang de moviment 

articular d’espatlles, malucs, genolls i turmells (43). 

ü Fatiga:  

Ens servirà per quantificar el nivell de fatiga que presentin els subjectes participants un 

cop finalitzada cada sessió utilitzant l’Escala de Borg.  

L’Escala de Borg, és una escala visual analògica estandarditzada i validada en espanyol, 

ràpida i fàcil d’aplicar, que permet avaluar de forma subjectiva la dificultat respiratòria 
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o de l’esforç físic. El seu ús registre l’esforç percebut de forma subjectiva i detecta 

precoçment la fatiga, reduint el mínim la destrucció de la musculatura del cor i promou 

així la bona salut. El subjecte en qüestió que realitza l’exercici ha d’assignar un numero 

del 6 al 20 per a representar la sensació subjectiva de la qualitat de treball realitzat, sent 

el 6 repòs i el 20 el màxim esforç (44,45).  

ü Saturació d’oxigen: 

És un paràmetre que s’utilitza per expressar la quantitat d’oxigen que es combina amb 

l’hemoglobina per formar l’oxihemoglobina, que és qui transporta l’oxigen en sang cap 

als teixits. Al mesurar la saturació d’oxigen estem mesurant la quantitat d’oxigen que es 

troba combinada amb l’hemoglobina, per aquest motiu és una mesura relativa i no 

absoluta ja que no indica la quantitat d’oxigen en sang sinó la relació entre la quantitat 

d’hemoglobina present i la quantitat d’hemoglobina combinada amb oxigen (46).  

Aquest paràmetre s’utilitza per determinar la qualitat de la funció respiratòria i el 

transport d’oxigen en sang cap als teixits, paràmetre molt important en pacients amb la 

Covid-19. Els valors normals mesurats amb el pulsímetre haurien d’estar entre el 95-

100% i per sota del 90% ens trobem en situació d’hipòxia (46).  

ü Freqüència cardíaca (FC):  

El registre d’aquesta variable és una de les formes de control fisiològic més freqüent en 

l’avaluació de la intensitat d’esforç a la que l’organisme està sent exposat i la mesurarem 

amb el pulsímetre (47).  

La FC determina el nombre de vegades que es contrau el cor durant un minut, per el 

correcte funcionament de l’organisme és necessari que el cor actuï bombejant sang cap 

a tots els òrgans amb una determinada freqüència i pressió.  

ü Activitat vida diària:  

Aquesta variable serà valorada a través del qüestionari SF-36, compost per 36 preguntes 

que valoren tant l’estat positiu i com negatiu de la persona. Està compost per 8 tipus 

d’escales com són la funció física, el rol físic, el dolor corporal, la salut en general, la 

vitalitat, la funció social, el rol emocional i la salut mental (48).  

Està destinat a persones de més de 14 anys i és una eina dissenyada per 

autoadministrar-se o valorar-se en format d’entrevista personal, amb un temps 

aproximat de 10minuts. La puntuació després de passar el qüestionari serà entre els 

valors de 0-100, sent 100 el major estat possible (48).  
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Taula 3. Variables de l'estudi 

VARIABLES Tipus de variable 
Instrument de 

mesura 

Freqüència 

de registre 

IN
DE

PE
ND

EN
TS

 Intervenció del 

grup experimental 
Qualitativa nominal 

Resultats de 

l’estudi 
Final 

Edat Quantitativa discreta Qüestionari Inici 

DE
PE

NE
NT

S 

Rang de moviment 

articular 
Quantitativa continua Goniòmetre Inici-mig-final 

Fatiga Quantitativa discreta Escala de Borg Inici-mig-final 

Saturació d’oxigen Quantitativa continua Pulsímetre  Inici-mig-final 

Freqüència 

cardíaca 
Quantitativa continua Pulsímetre  Inici-mig-final 

Activitats vida 

diària 
Quantitativa discreta SF-36 Inici-mig-final 

4.4 Recollida de dades i tractament de la informació 

En tot moment l’estudi seguirà el protocol marcat pel tractament de dades establert per 

la Llei Orgànica 3/2008, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia 

dels drets digitals (49). 

Serà molt important seguir el protocol tal i com està establert per a una bona obtenció 

de les dades i l’aplicació de les intervencions en ambdós grups. S’haurà de controlar que 

tot el personal encarregat de recopilar les dades i manejar la informació estiguin cegats 

per a garantir la qualitat i la validesa de l’estudi.  

A tots aquells pacients que ingressin a la unitat de cures intensives, d’entre 45 i 65 anys, 

se’ls proposarà participar en l’estudi explicant punt per punt el que es realitzarà. Si 

accepten se’ls hi facilitaran tres documents, dos dels quals seran retorns omplerts i 

firmats, per ells o pel representant familiar pertinent.  

§ Full d’informació sobre l’estudi.  

§ Full de registres de les dades personals.  

§ Formulari de consentiment informat.  
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Un cop realitzades les gestions burocràtiques, es realitzarà l’aleatorització mitjançant la 

tècnica de blocs balancejats i assignarà un numero d’identificació a cada subjecte 

participant i així aconseguir l’anonimat durant tot l’estudi. 

El fisioterapeuta avaluar, cegat en tot moment, serà qui realitzarà la visita inicial dels 

pacient amb l’objectiu d’aconseguir: 

- Dades antropomètriques de cada pacient (alçada, pes, IMC...). 

- Realitzar l’avaluació inicial de les variables: 

o Valoració del rang articular d’espatlles, maluc, genolls i turmells.  

o Saturació d’oxigen posterior a la primera intervenció.  

o Freqüència cardíaca posterior a la primera intervenció.   

o Borg posterior a la primera intervenció.  

o Passar el qüestionari per valorar les ABVD. 

Les dades obtingudes sempre hauran de mantenir l’anonimat i estar nombrades segons 

el numero assignat prèviament, totes les dades obtingudes s’introduiran a un full de 

càlcul de Microsoft Excel per així anar registrant cada pas i agilitzar la feina de l’estadista. 

Després de l’avaluació inicial, es decidirà en quin grup va pertanyen cada participant, els 

fisioterapeutes i els propis pacients sabran en quin grup pertanyen ja que seran els 

encarregats de realitzar una rehabilitació o una altre. 

Les mateixes variables avaluades durant l’avaluació inicial seran les que s’avaluaran de 

nou passat al llarg de l’estudi. Aquestes valoracions sempre estaran realitzades pel 

fisioterapeuta avaluador que estarà totalment cegat. Les valoracions seran les següents: 

• Valoració inicial: serà la valoració inicial, abans d’iniciar la intervenció.  

• Valoració mitja: es realitzarà al finalitzar el primer mes d’intervenció.  

• Valoració final : serà la valoració final i es realitzarà al segon mes d’intervenció.  

• Valoració de seguiment: un mes després de la finalització de l’estudi.  

Amb l’ajuda del becari s’aniran incorporant els resultats que el fisioterapeuta avaluador 

vagi obtenint a la base de dades del Sofware Microsoft Excel. En aquest document 

només hi haurà les inicials de cada participant i només hi tindran accés el becari, 

l’estadista i l’investigador principal. A partir d’aquest document, l’estadista podrà 

realitzar la seva tasca en l’estudi per poder extreure’n conclusions.  
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4.5 Generalització i aplicabilitat  

La principal finalitat de l’estudi serà esbrinar la viabilitat del procés d’investigació i del 

protocol a seguir amb aquest tipus de pacients. Els resultats esperats són una millora de 

la saturació d’oxigen en situació de moviment i un augment del rang de moviment en 

extremitats inferiors i superiors un cop finalitzada la intervenció del grup experimental 

respecte el grup control. 

També esperem una millora, en ambdós grups,  de la fatiga, de la freqüència cardíaca 

de repòs i en moviment i una millora general de les activitats de la vida diària amb valors 

superiors a 60. 

Actualment ens trobem en una situació excepcional de pandèmia, on encara falten 

molts estudis per desenvolupar i conèixer sobre la malaltia de la Covid-19. Si el punt de 

mira sorgís favorable, podria ser un gran avens de cara a la recuperació dels pacients 

que han estat ingressats a les UCIs i una millora de la seva recuperació. El tractament 

proposat és senzill i poc costos, el que permetria aplicar-ho a qualsevol dels hospitals 

amb pacients Covid.  

4.6 Anàlisi estadístic 

El nostre anàlisi estadístic es realitzarà mitjançant un estadístic de l’equip d’investigació 

contractat; amb el software IMB SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).  

Analitzarem les dades mitjançant l’estadística descriptiva que ens permet la 

sistematització, recollida, ordenació i presentació de les dades gràcies a les taules de 

freqüència i representades amb gràfics com diagrames de barres, per conèixer la 

tendència central de la mostra (moda, mitja aritmètica i mitjana), les mesures de posició 

(quartil i percentil) i les mesures de dispersió (amplitud, rang inter-quartil, variància i 

desviació típica) i les mesures de forma (distribució normal, asimetria i apuntament). 

A l’hora de relacionar diferents variables utilitzarem l’anàlisi bivariant utilitzant T-

Student per comparar una variable quantitativa i una qualitativa, el Chi-Quadrat quan 

siguin dues variables qualitatives i el Coeficient de Correlació Lineal de Pearson quan es 

vulguin comparar dues variables quantitatives. 

Per realitzar la inferència estadística amb la formulació de contrast d’hipòtesis amb un 

interval de confiança del 95% i un error alfa del 0.05, per poder extreure els resultats 

obtinguts en la població i poder extreure’n conclusions.  
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4.7 Pla d’intervenció 

La intervenció de l’estudi es realitzarà a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova i 

consistirà en la realitza de dos tipus de rehabilitació enfocats a la recuperació funcional 

dels pacients ingressats a la UCI derivats de la malaltia de la Covid-19 un cop hagin assolit 

una mínima estabilitat clínica. Els protocols estan descrits per 2 mesos d’intervenció des 

del dia 1 després de la desintubació sempre hi quan el pacient estigui estable, per tal 

d’aconseguir millores funcionals constatables en les capacitats respiratòries, per aquest 

motiu el protocol proposat tindrà una durada de 2 mesos (33). 

A continuació es detallaran els 2 protocols que es durant a terme, tant el del grup control 

(GC) com el del grup experimental (GE), realitzant rehabilitació de dilluns a divendres, 

exceptuant dissabtes i diumenges. 

Els protocols que es descriuran a continuació només afectaran a la rehabilitació 

fisioterapeutica, ja que tot el control mèdic el realitzaran els responsables d’infermeria 

i medicina del mateix Hospital Universitari Arnau de Vilanova.  

Ambdós grups, un cop realitzada l’avaluació inicial començaran amb una sessió de 

familiarització per introduir la fisioteràpia respiratòria a tots els pacients i evitar 

possibles biaixos en els resultats de l’estudi.  

A partir de la sessió de familiarització s’iniciarà la intervenció de l’estudi durant els 2 

següents mesos dirigit pel fisioterapeuta, tot i que aquest no serà el fisioterapeuta que 

realitzarà les avaluacions periòdiques dels subjectes, sinó que serà l’encarregat de dirigir 

ambdós grups. 

La rehabilitació proposada en aquests pacients seguirà en tot moment les 

recomanacions pautades, en funció de la seva evolució mèdica. Seguint les indicacions 

establertes segons Vitacca et al. (20) on els pacients seran avaluats i seguits durant tot 

el procés.  

S’haurà de tenir en compte, com a personal sanitari, el tracte amb el pacient i saber 

actuar davant d’episodis d’ansietat i depressió causats per l’aïllament i el tractament 

intensiu durant aquesta fase de la malaltia ja que podríem tenir el risc de la no 

col·laboració o l’incompliment del tractament.  

Davant de febre alta, empitjorament de la dispnea, freqüència respiratòria 

>30respiracions/minut, pulsímetre <93% en saturació d’oxigen o requereixi una FiO2 
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>50% durant la ventilació no invasiva, angoixa respiratòria, hipertensió arterial, 

taquicàrdia, arítmies o xoc s’haurà de retirar el tractament i avisar al personal mèdic.  

4.7.1 Grup control: 

Els pacients del GC seran supervisats com ja hem comentat, pel fisioterapeuta. 

Realitzaran les sessions de rehabilitació de dilluns a divendres, on s’hi englobarà el 

treball de fisioteràpia respiratòria i recuperació funcional.  

La intensitat vindrà donada per l’evolució del pacient i en la fase clínica on es trobi. Es 

respectarà sempre les constants vitals del moment i mantenir una bona recuperació. En 

el cas en que alguns moviments es vegi limitat; es buscaran moviments alternatius amb 

el mateix objectiu. Segons aquest estadi on es trobi el pacient, el tractament anirà dirigit 

en funció de: 

® Fase 1 – Crítica (molt greu): 

o Mobilitzacions passives i actives-assistides de totes les articulacions: 

o Canvi de posició en decúbit supí, lateral o pro, en funció de les constants 

vitals del pacient.  

o Manteniment de les postures terapèutiques mitjançant tècniques de 

respiració.  

o Estimulació elèctrica neuromuscular. 

® Fase 2 – Aguda (greu): 

o Mobilitzacions actiu-assistides i actives.  

o Canvi de posició en decúbit supí, lateral o pro i començant a iniciar 

sedestació en butaca. 

o Manteniment de les postures terapèutiques mitjançant tècniques de 

respiració. 

o Exercicis actius d’extremitats amb enfortiment de la musculatura des de 

la posició de sedestació. 

o Estimulació elèctrica neuromuscular. 

® Fase 3 – Post-aguda: 

o Mobilitzacions actives-resistides dins i fora del llit.  

o Canvi de posició en decúbit supí, lateral o pro i sedestació en butaca i 

establiment correcte de la marxa. 
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o Manteniment de les postures terapèutiques mitjançant tècniques de 

respiració. 

o Enfortiment de la musculatura corporal per recondicionament de la 

funció corporal, iniciant la marxa.  

o Treball específic de l’equilibri.  

o Estimulació elèctrica neuromuscular. 

A continuació es detalla la progressió de les sessions de rehabilitació al llarg dels dos 

mesos que durarà la intervenció i a l’Annex 1 el protocol a seguir en aquest grup. 
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Taula 4. Cronograma grup control 

SETMANA DLL DM DC DJ DV DS DG 

1 
Mobilitat articular  

Higiene postural  

Mobilitat articular  

Estimulació elèctrica   

Mobilitat articular  

Higiene postural 

Mobilitat articular  

Estimulació elèctrica   

Mobilitat articular  

Higiene postural 
  

2 
Mobilitat articular  

Estimulació elèctrica  

Mobilitat articular  

Higiene postural 

Mobilitat articular  

Estimulació elèctrica  

Mobilitat articular  

Higiene postural 

Mobilitat articular  

Estimulació elèctrica  
  

3 
Mobilitat articular  

Exercici terapèutic   

Mobilitat articular  

Estimulació elèctrica   

Mobilitat articular  

Exercici terapèutic   

Mobilitat articular  

Estimulació elèctrica   

Mobilitat articular  

Exercici terapèutic   
  

4 
Mobilitat articular  

Estimulació elèctrica   

Mobilitat articular  

Exercici terapèutic   

Mobilitat articular  

Estimulació elèctrica   

Mobilitat articular  

Exercici terapèutic   

Mobilitat articular  

Estimulació elèctrica   
  

5 
Mobilitat articular  

Exercici terapèutic   

Mobilitat articular  

Estimulació elèctrica   

Mobilitat articular 

Exercici terapèutic   

Mobilitat articular  

Estimulació elèctrica   

Mobilitat articular  

Exercici terapèutic   
  

6 
Mobilitat articular  

Exercici terapèutic   

Mobilitat articular  

Equilibri  

Mobilitat articular  

Estimulació elèctrica   

Mobilitat articular  

Exercici terapèutic   

Mobilitat articular  

Estimulació elèctrica   
  

7 
Mobilitat articular  

Equilibri 

Mobilitat articular  

Estimulació elèctrica   

Mobilitat articular  

Exercici terapèutic   

Mobilitat articular  

Estimulació elèctrica   

Mobilitat articular  

Equilibri  
  

8 
Mobilitat articular  

Estimulació elèctrica   

Mobilitat articular  

Exercici terapèutic   

Mobilitat articular  

Estimulació elèctrica   

Mobilitat articular  

Equilibri  

Mobilitat articular  

Exercici terapèutic   
  

 

 Fase 1 crítica (molt greu) 
 Fase 2 aguda (greu) 
 Fase 3 post-aguda 
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4.7.2 Grup experimental: 

Els pacients del GE estaran supervisats també pel fisioterapeuta encarregat de la 

intervenció. Aquest grup mantindrà la mateixa pauta descrita en el grup anterior afegint 

tècnica de respiració del Pranayama, concretament la “Sama Vritti”. Els indicadors a 

tenir en compte seran iguals i es valorarà de la mateixa manera que el grup control.  

La tècnica de la “Sama Vritti” vindrà marcada per evitar realitzar inspiracions màximes i 

aguantar 5s amb apnea per posteriorment amb els llavis frunzits exhalar l’aire de forma 

lenta. Aquest tipus de respiració es realitzarà davant de cada exercici respectant la 

contracció i relaxació muscular. L’exercici terapèutic realitzat estarà basat amb l’Asana 

respectant el ritme respiratori descrit anteriorment. en tot moment es tindrà en compte 

l’evolució del pacient per demanar moviments; en el cas que no en pogués realitzar 

algun s’intentaria buscar algun moviment alternatiu mantenint sempre el mateix 

objectiu desitjat.  

Els moviments en Asana, s’introduiran a partir de la segona fase de rehabilitació i es 

centraran en: 

- Padmasana: estirament cap a dalt assegut, postura d’alineació de totes les 

postures.  

- Paschimotanasa: estirament cap endavant de l’esquena amb les cames estirades 

al llit. 

- Bhuajangasana: enfocat més cap a la tercera fase; estirament al llit mirant avall 

s’aixeca el tronc tirant el cap endarrere com una cobra a punt d’atacar. És la 

postura guia que guia totes les flexions cap endarrere.  

D’aquesta manera, veiem que el grup experimental es treballarà també en funció de 

l’estadi clínic on es trobi el pacient de la següent forma: 

® Fase 1 – Crítica (molt greu): 

o Mobilitzacions passives i actives-assistides.  

o Canvi de posició en decúbit supí, lateral o pro.  

o Manteniment de les postures terapèutiques mitjançant tècniques de 

respiració de Pranayama. 

o Estimulació elèctrica neuromuscular.  

® Fase 2 – Aguda (greu): 

o Mobilitzacions actiu-assistides i actives.  
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o Canvi de posició en decúbit supí, lateral o pro i començant a iniciar 

sedestació en butaca. 

o Manteniment de les postures terapèutiques mitjançant tècniques de 

respiració de Pranayama. 

o Introducció a l’exercici amb postures d’Asana. 

o Exercicis actius d’extremitats amb enfortiment de la musculatura.  

o Estimulació elèctrica neuromuscular.  

® Fase 3 – Post-aguda: 

o Mobilitzacions actives dins i fora del llit.  

o Canvi de posició en decúbit supí, lateral o pro i sedestació en butaca.  

o Manteniment de les postures terapèutiques mitjançant tècniques de 

respiració de Pranayama. 

o Exercici terapèutic amb els exercicis d’Asana.  

o Enfortiment de la musculatura corporal per recondicionament de la 

funció corporal, iniciant la marxa.  

o Estimulació elèctrica neuromuscular. 

A continuació es detalla la progressió de les sessions de rehabilitació al llarg dels dos 

mesos que durarà la intervenció i a l’Annex 2 el protocol a seguir en aquest grup. 
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Taula 5. Cronograma grup experimental 

SETMANA DLL DM DC DJ DV DS DG 

1 
Mobilitzacions passives 

Posició terapèutica  

Mobilitzacions passives 

Estimulació elèctrica   

Mobilitzacions passives 

Posició terapèutica 

Mobilitzacions passives 

Estimulació elèctrica   

Mobilitzacions passives 

Posició terapèutica 
  

2 
Mobilitzacions assistides 

Estimulació elèctrica  

Mobilitzacions assistides 

Posició terapèutica 

Mobilitzacions assistides 

Estimulació elèctrica  

Mobilitzacions assistides 

Posició terapèutica 

Mobilitzacions assistides 

Estimulació elèctrica  
  

3 
Mobilitzacions actives 

Enfortiment musculatura  

Mobilitzacions actives 

Estimulació elèctrica   

Mobilitzacions actives 

Enfortiment musculatura 

Mobilitzacions actives 

Estimulació elèctrica   

Mobilitzacions actives 

Enfortiment musculatura 
  

4 
Mobilitzacions actives 

Estimulació elèctrica   

Mobilitzacions actives 

Enfortiment musculatura 

Mobilitzacions actives 

Estimulació elèctrica   

Mobilitzacions actives 

Enfortiment musculatura 

Mobilitzacions actives 

Estimulació elèctrica   
  

5 
Mobilitzacions actives 

Enfortiment musculatura 

Mobilitzacions resistides 

Estimulació elèctrica   

Mobilitzacions actives 

Enfortiment musculatura 

Mobilitzacions resistides 

Estimulació elèctrica   

Mobilitzacions actives 

Enfortiment musculatura 
  

6 
Mobilitzacions resistides 

Estimulació elèctrica   

Mobilitzacions resistides 

Equilibri  

Mobilitzacions resistides 

Estimulació elèctrica   

Mobilitzacions resistides 

Enfortiment musculatura 

Mobilitzacions resistides 

Estimulació elèctrica   
  

7 
Mobilitzacions resistides 

Equilibri 

Mobilitzacions resistides 

Estimulació elèctrica   

Mobilitzacions resistides 

Enfortiment musculatura 

Mobilitzacions resistides 

Estimulació elèctrica   

Mobilitzacions resistides 

Equilibri  
  

8 
Mobilitzacions resistides 

Estimulació elèctrica   

Mobilitzacions resistides 

Enfortiment musculatura 

Mobilitzacions resistides 

Estimulació elèctrica   

Mobilitzacions resistides 

Equilibri  

Mobilitzacions resistides 

Estimulació elèctrica   
  

 

 Fase 1 crítica (molt greu) 
 Fase 2 aguda (greu) 
 Fase 3 post-aguda 
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5. CALENDARI PREVIST 

El calendari previst per a la realització de l’estudi tindrà una durada de 19 mesos, de 

març del 2021 a l’agost de 2022. El procés es dividirà en 3 fases, dividits en diferents 

subfases.  

1. Fase inicial (5 mesos): 

a. Recerca bibliogràfica i elaboració del marc teòric (2 mesos): les primeres 

setmanes es dedicaran a la recerca bibliogràfica, documentar-se sobre el 

tema per seguidament tractar tota aquella informació rellevant i elaborar 

el marc teòric de l’estudi a realitzar, establir uns objectius i redactar la 

metodologia a utilitzar.   

b. Preparació del projecte (2 mesos): aquesta fase estarà destinada a la 

preparació dels recursos humans i materials per desenvolupar 

correctament el present estudi. Es realitzaran les primeres reunions 

entre l’investigador, els fisioterapeutes i els avaluadors i s’establiran els 

espais a on es realitzarà l’estudi i quines seran les funcions de cada 

col·laborador.  

c. Obtenció de la mostra (12 mesos): l’estudi està dissenyat perquè els 

subjectes de la mostra vagin entrant a mesura que van entrant a les 

unitats de cures intensives de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova 

del juliol de 2021 al juny del 2022, poden ser ampliable fins aconseguir la 

n desitjada. Per a totes aquells que compleixin amb els criteris d’inclusió 

i exclusió se’ls farà arribar la informació corresponent un cop es realitzin 

els papers de l’ingrés a l’UCI, seguidament si accepten participar a l’estudi 

firmaran el consentiment informat per el tractament de dades (Annex 3) 

i realitzaran el qüestionari inicial de recollida de dades.  

2. Intervenció i recollida de dades (12 mesos): correspon el moment en que els 

participants de l’estudi comencen a realitzar el protocol d’intervenció establert. 

No serà una intervenció paral·lela entre els grups, sinó que s’anirà realitzant en 

funció vagin ingressant els pacients.  
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3. Fase final (3 mesos): 

a. Anàlisi estadístic (1 mes): aquest primer mes després d’haver realitzar la 

intervenció i recollida de dades es dedicarà exclusivament a l’anàlisi 

estadístic de les dades obtingudes.  

b. Resultats i conclusions (2 mesos): aquests últims mesos es dedicaran a la 

redacció dels resultats i conclusions de l’estudi per finalment publicar-ho 

en el món científic.  

El calendari general per l’estudi serà el següent: 

 

 

Il·lustració 6. Calendari previst 
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6. LIMITACIONS I POSSIBLE BIAIXOS 

Davant de qualsevol estudi serà important anomenar les possibles limitacions i biaixos 

que puguin sorgir durant l’estudi per mantenir la seva validesa, ja que podria veure’s 

afectada en funció de la quantitat i gravetat d’aquestes. Podem trobar-ne en qualsevol 

part de la investigació, poden ser: 

• Biaix en la selecció i detecció: poden aparèixer pèrdues de subjectes al llarg del 

desenvolupament de l’estudi, per defuncions, abandonaments o aparició 

d’altres patologies clíniques greus. També pot ser que al llarg dels mesos quan 

els pacients ja hagin evolucionat i recuperat a una bona qualitat de vida perdin 

el seguiment del final de l’estudi.  

També, podria ser possible no arribar a la N estimada per aquest estudi ja que 

depèn dels casos de Covid-19 detectats en el moment.  

• Biaix d’informació o observació: mitjançant un únic fisioterapeuta avaluador 

evitarem que hi hagi errors d’interobservació, anul·lant l’error possible quan hi 

ha diferents observadors.  

Es tindrà en compte també el possible biaix que pugui aparèixer provocat per la 

vida que portaran els pacients un cop hagin rebut l’alta hospitalària en les 

últimes etapes de l’estudi.  

Podria aparèixer també un biaix de subjectivitat, sobretot pel que fa la variable 

de fatiga valorada mitjançant l’Escala de Borg que és totalment subjectiva i hi 

poden influir altres factors segons el dia.  

• Biaix de ceguesa: serà la limitació principal per la impossibilitat de dur a terme 

un doble cec. Només estaran cegats l’estadista i el fisioterapeuta avaluador i serà 

impossible cegar als participants i als fisioterapeutes encarregats de realitzar 

l’estudi.  
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7. PROBLEMES ÈTICS 

Davant d’aquest present estudi ens trobem que el protagonista principal és l’ésser humà 

i serà fonamental protegir els drets i el benestar de cada un dels subjectes durant tot el 

procés científic, basant-nos amb la normativa ètica de la declaració de Hèlsinki on es 

descriuen els següents ítems (50): 

• Importància del caràcter científic al realitzar-se amb éssers humans, aquesta 

investigació només es podrà dur a terme mitjançant professionals científicament 

qualificats i sota la supervisió d’un facultatiu clínicament competent.  

• Relació risc-benefici sobre la investigació, només es podrà realitzar quan la 

importància del seu objectiu sigui major que el risc inherent i costs de l’individu.  

• Respecte dels participants a la investigació protegint la intimitat de les persones 

i reduir el mínim l’impacte de l’estudi sobre la seva integritat física i mental. 

• Qualsevol projecte d’investigació haurà de ser valorat i acceptat per un Comitè 

Ètic d’Investigació Clínica independent.  

• Consentiment voluntari i informat del pacient, s’haurà de firmar previ a la 

inclusió del subjectes a l’estudi. Se’ls haurà d’informar dels objectius, mètodes, 

beneficis i possible riscs previstos i les molèsties que l’estudi podria causar. Han 

de ser coneixedores de la seva llibertat en no participar en l’estudi i de revocar 

en tot moment el seu consentiment a participar.  

També haurem de tenir en compte la Llei Orgànica 3/2008, del 5 de desembre, de 

protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (49). D’aquesta manera tota 

la informació recollida durant la realització de l’estudi s’emmagatzemarà de forma 

segura en una base de dades on només hi tindran accés l’investigador principal i 

l’estadista. 
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8. ORGANITZACIÓ DE L’ESTUDI 

Durant la fase inicial l’investigador principal serà l’encarregat de dur a terme tota la 

recerca bibliogràfica necessària per elaborar el marc teòric recopilant tota aquella 

informació a destacar i important per l’estudi. Seguidament serà l’encarregat de 

preparar el projecte, establint els passos a seguir de forma cronològica i fent una 

previsió de tots els recursos humans i materials necessaris.  

Els recursos humans necessaris per aquest estudi es descriuen a continuació:  

- Investigador principal: serà el màxim responsable de l’estudi realitzarà tota la 

supervisió general de l’estudi. Per començar serà l’encarregat de tota la 

recopilació d’informació i gestió general de l’estudi. Serà l’encarregat de 

presentar el projecte al Comitè d’Ètica d’Investigadors Clíniques per a la seva 

aprovació. Tindrà un horari a jornada completa a 15€/hora.  

- Becari: serà l’encarregat de contactar amb els subjectes que conformaran la 

mostra per confirmar la seva participació i explicar els procediments a seguir, 

entregar i recollir tota la documentació necessària. També serà l’encarregat 

d’introduir totes les dades registrades pel fisioterapeuta avaluador a la base de 

dades del sofware Microsoft Excel.  

- Fisioterapeuta avaluador: encarregat de realitzar totes les valoracions dels 

participants, les inicials i les finals. Estarà cegat i no coneixerà a quin grup pertany 

cada subjecte. Tindrà un horari de mitja jornada a 15€/hora.  

- Fisioterapeutes: seran els encarregats d’ensenyar als pacients tant del grup 

experimental com del grup control i com realitzar la rehabilitació. Tindran un 

horari de mitja jornada a 12€/hora.  

- Estadístic: serà l’encarregat de dur a terme el mostreig i aleatorització de la 

mostra, serà el responsable de gestionar tota la recopilació de dades i les 

transcriurà a la base de dades del sofware Microsoft Excel. Serà ell l’encarregat 

de realitzar l’anàlisi estadístic i entregarà els resultats al investigador principal. 

Farà un horari de mitja jornada a 15€/hora. 
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Il·lustració 7. Organigrama de l'estudi 

Els recursos materials necessaris el més important serà contactar primerament amb 

l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova per presentar el projecte a realitzar i sol·licitar 

la cessió de les instal·lacions i pacients. Per a realitzar l’estudi necessitarem: 

- Box d’UCI: on el fisioterapeuta avaluador realitzarà la primera avaluació i a on es 

començarà a realitzar el desenvolupament l’estudi, en les primeres fases.  

- Habitació hospital: espai on el fisioterapeuta avaluador realitzarà l’avaluació 

mitja o final i on finalment es realitzaran les sessions de fisioteràpia un cop el 

pacient hagi obtingut l’alta hospitalària.  

A part del material descrit anteriorment, també serà necessari un ordinador per a 

l’estadístic, aquest ordinador estarà protegit amb contrasenya i només hi podran tenir 

accés l’estadístic, l’investigador principal i el becari per introduir-hi les dades.  

Investigador 
principal

Estadista Fisioterapeutes
Fisioterapeuta 

avaluador

Becari
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9. PRESSUPOST 

En la següent taula es detallarà el pressupost aproximat necessari per a realitzar l’estudi, 

on es contemplen les despeses necessàries tenint en compte les infraesctructues, els 

recursos humans i els recursos materials. Hem tingut en compte que el cost de les 

infraestructures serà nul ja que s’utilitzarà l’Hospital Arnau de Vilanova com a centre 

d’operacions. Haurem de tenir en compte, que aquest pressupost tindrà uns valors 

orientatius al no tenir la N definida i caldrà refer-ho un cop sigui coneguda la N. 

Taula 6. Pressupost de l'estudi 

PRESSUPOST DE LES INFRAESTRUCTURES 

INFRAESTRUCTURA Nº UNITAT PREU (€) / UNITAT COST TOTAL (€) 

Hospital Universitari Arnau 

de Vilanova 

1 - - 

Habitació hospital 1 - - 

PRESSUPOST DE RECURSOS HUMANS 

PROFESSIONAL Nº PERSONES SOU (€)/PERSONA COST TOTAL (€) 

Investigador principal 1 1.700 (19) € 32.300 € 

Becari  1 - - 

Estadístic  1 750 (1) € 750 € 

Fisioterapeuta avaluador 1 500 (12) € 6.000 € 

Fisioterapeutes 1 500 (12) € 6.000 € 

PRESSUPOST DE RECURSOS MATERIALS 

MATERIAL Nº UNITATS PREU (€)/UNITAT COST TOTAL (€) 

Pulsímetre  4 19,95 € 79,8 € 

Escala de Borg 4 0,10 € 0,40 € 

Goniòmetre  4 3,10 € 12,40 € 

Qüestionari SF - 36 4 0,50 € 2 € 

Caminador 4 36,86 € 147,44 € 

Ordinador  1 600 € 600 € 

Programa SSPS Statics 24 1 95,53 € 95,53 € 

PRESSUPOST TOTAL 45.987,57€ 
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Gràcies a aquest pressupost més detallat es podrà optar a demanar alguna beca per 

evitar que les despeses de l’estudi vagin a compte nostra. Es demanarà l’ajuda al Col·legi 

de Fisioterapeutes de Catalunya i la beca d’Introducció a la Recerca de la UdL. 



  Treball Final de Grau 
  Mireia Ramoneda i Segura 

 48 

10. BIBLIOGRAFIA  

1.  Rubio O, Estella A, Cabre L, Saralegui-Reta I, Martin MC, Zapata L, et al. 

Recomendaciones éticas para la toma de decisiones difíciles en las unidades de 

cuidados intensivos ante la situación excepcional de crisis por la pandemia por 

COVID-19: revisión rápida y consenso de expertos. Med Intensiva. 

2020;44(7):439–45.  

2.  Organización de las Naciones Unidas (OMS). Novel Coronavirus 2020 (3). 

2020;(JANUARY):1–7. Available from: 

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/8_1_odhgies_plhroma_asthenophoro

n.pdf 

3.  Catalunya G de. Transmissió del coronavirus [Internet]. 2020 [cited 2021 Feb 10]. 

Available from: https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-

ncov/ciutadania/que-es-coronavirus/transmissio-i-risc-de-contagi/ 

4.  III I de SC. Estudio ENE-COVID19: ESTUDIO NACIONAL DE SERO-EPIDEMIOLOGÍA 

DE LA INFECCIÓN POR SARS-COV-2 EN ESPAÑA. Rev Obras Publicas. 

2020;160(3546):3.  

5.  Ferrer R. COVID-19 Pandemic: the greatest challenge in the history of critical care. 

Med Intensiva (English Ed [Internet]. 2020;44(6):323–4. Available from: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0210569120301017 

6.  World Health Organization, Mission China Joint. Report of the WHO-China Joint 

Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). WHO-China Jt Mission 

Coronavirus Dis 2019 [Internet]. 2020;2019(February):16–24. Available from: 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-

mission-on-covid-19-final-report.pdf 

7.  OIE OM de SA. Prgeuntas y respuestas del Covid-19 [Internet]. 2020 [cited 2021 

Mar 14]. Available from: https://www.oie.int/es/nuestra-experiencia-

cientifica/informaciones-especificas-y-recomendaciones/preguntas-y-

respuestas-del-nuevo-coronavirus-2019/ 

8.  Ministerio de sanidad igualdad y asuntos sociales. Información Científica-Técnica 

Coronavirus. Cent Coord Alertas y Emergencias Sanit. 2021;1:73.  

9.  Johnson GR, Morawska L, Ristovski ZD, Hargreaves M, Mengersen K, Chao CYH, 



  Treball Final de Grau 
  Mireia Ramoneda i Segura 

 49 

et al. Modality of human expired aerosol size distributions. J Aerosol Sci. 2011 Dec 

1;42(12):839–51.  

10.  Milton DK. A Rosetta Stone for Understanding Infectious Drops and Aerosols. J 

Pediatr Infect Dis Soc Editor Comment • jpids [Internet]. 2020;2020(9):413–8. 

Available from: https://lccn.loc.gov/12021189. 

11.  Lednicky JA, Lauzardo M, Hugh Fan Z, Jutla A, Tilly TB, Gangwar M, et al. Viable 

SARS-CoV-2 in the air of a hospital room with COVID-19 patients 1 2. Available 

from: https://doi.org/10.1101/2020.08.03.20167395 

12.  Ortiz Bezara ME, Thurman A, Pezzulo AA, Leidinger MR, Klesney-Tait A, Karp PH, 

et al. Heterogeneous expression of the SARS-Coronavirus-2 receptor ACE2 1 in 

the human respiratory tract 2 3. Available from: 

https://doi.org/10.1101/2020.04.22.056127 

13.  N VD, T B, DH M, MG H, A G, Williamson B. Aerosol and Surface Stability of SARS-

CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1. 2020;  

14.  Thomas P, Baldwin C, Bissett B, Boden I, Gosselink R, Granger CL, et al. 

Physiotherapy management for COVID-19 in the acute hospital setting: 

Recommendations to guide clinical practice. Pneumon [Internet]. 2020;33(1):32–

5. Available from: https://doi.org/10.1016/j.jphys.2020.03.011 

15.  Catalunya G de. Què és el coronavirus? [Internet]. 2021 [cited 2021 Mar 20]. 

Available from: https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-

ncov/ciutadania/que-es-coronavirus/ 

16.  Zheng Y-Y, Ma Y-T, Zhang J-Y, Xie X. COVID-19 and the cardiovascular system. Nat 

Rev [Internet]. 2020; Available from: https://doi.org/10.1001/jama.2020.1585 

17.  Chen L, Deng C, Chen X, Zhang X, Chen B, Yu H, et al. Ocular manifestations and 

clinical characteristics of 534 cases of COVID-19 in China: A cross-sectional study. 

medRxiv [Internet]. 2020 Jan 1;2020.03.12.20034678. Available from: 

http://medrxiv.org/content/early/2020/03/16/2020.03.12.20034678.abstract 

18.  Lechien JR, Chiesa-Estomba CM, De Siati DR, Horoi M, Le Bon SD, Rodriguez A, et 

al. Olfactory and gustatory dysfunctions as a clinical presentation of mild-to-

moderate forms of the coronavirus disease (COVID-19): a multicenter European 

study. 2020;277:13. Available from: https://doi.org/10.1007/s00405-020-05965-

1 



  Treball Final de Grau 
  Mireia Ramoneda i Segura 

 50 

19.  Wang D, Hu B, Hu C, Zhu F, Liu X, Zhang J, et al. Clinical Characteristics of 138 

Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus-Infected Pneumonia in 

Wuhan, China JAMA | Original Investigation | CARING FOR THE CRITICALLY ILL 

PATIENT. JAMA [Internet]. 2020;323(11):1061–9. Available from: 

https://jamanetwork.com/ 

20.  Vitacca M, Carone M, Clini EM, Paneroni M, Lazzeri M, Lanza A, et al. Joint 

Statement on the Role of Respiratory Rehabilitation in the COVID-19 Crisis: The 

Italian Position Paper. Respiration. 2020 Jul 1;99(6):493–9.  

21.  Meeting the challenge of long COVID. Nat Med [Internet]. 2020;1803. Available 

from: https://doi.org/10.1038/s41591-020-01177-6 

22.  Davis HE, Assaf GS, McCorkell L, Wei H, Low RJ, Re’em Y, et al. Characterizing Long 

COVID in an International Cohort: 7 Months of Symptoms and Their Impact. 

medRxiv [Internet]. 2020 Jan 1;2020.12.24.20248802. Available from: 

http://medrxiv.org/content/early/2020/12/27/2020.12.24.20248802.abstract 

23.  TV3. La Covid persistent [Internet]. 2021 [cited 2021 Mar 19]. Available from: 

https://www.ccma.cat/324/salut-atendra-els-casos-de-covid-persistent-com-

una-malaltia-cronica/noticia/3083738/ 

24.  Ojo AS, Balogun SA, Williams OT, Ojo OS. Predictive Factors and Risk Reduction 

Strategies. 2020; Available from: https://doi.org/10.1155/2020/6175964 

25.  Spandidos Demetrios A, Tzanakis N, Antoniou KM, Vasarmidi E, Tsitoura E. 

Pulmonary fibrosis in the aftermath of the COVID-19 era (Review). Exp Ther Med 

[Internet]. 2020;20:2557–60. Available from: https://doi.org/10.1016/S2213-

2600 

26.  Sanders JM, Monogue ML, Jodlowski TZ, Cutrell JB. Pharmacologic Treatments for 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) A Review. Am Med Assoc [Internet]. 

2020;323:1824–36. Available from: https://jamanetwork.com/ 

27.  Varde KS, Popa DM, Varde LK. Introducción al Yoga. YogaOne. 2013;  

28.  Satyananda S. Asana Pranayama Mudra Bandha. 1996. 361–405 p.  

29.  Liu K, Zhang W, Yang Y, Zhang J, Li Y, Chen Y. Respiratory rehabilitation in elderly 

patients with COVID-19: A randomized controlled study. Complement Ther Clin 

Pract. 2020 May 1;39:101166.  

30.  Tortora GJ, Derrickson B. TÓRTORA (esp). Anatomia y Fisiologia H. (extensas 



  Treball Final de Grau 
  Mireia Ramoneda i Segura 

 51 

explicaciones y atlas).pdf [Internet]. 11th ed. Medica panamericana; 2006. 852–

900 p. Available from: 

https://www.medicapanamericana.com/materialesComplementarios/TortoraOl

d/TortoraOld.aspx 

31.  N.G. Koulouris ID. Structure and Function of the Respiratory Muscles. Thorax -- 

Part A [Internet]. 2001;14(2):237–70. Available from: 

http://www.pneumon.org/may-august-2001-vol-14-issue-

2/showfulltext789/1/newsid789/267 

32.  Abejión B. Efectes de l ’ entrenament del diafragma i músculs accessoris de la 

inspiració en atletes d ’èlit la capacitat d ´ exercici Universidad Autónoma de 

Barcelona Efectos del entrenamiento del diafragma y músculos accesorios de la 

inspiración en deportistas d. Univ Autonòma Barcelona. 2007;(Imim).  

33.  Closa C, Florats G, Iborra J, López C, Lucas E, Olivera C, et al. Protocolo de 

rehabilitación domiciliaria post covid 19. Corporación Fisiogestión; 2020. p. 12–9.  

34.  Abdullahi A. Safety and Efficacy of Chest Physiotherapy in Patients With COVID-

19: A Critical Review. Front Med. 2020;7(July):1–6.  

35.  Magalhães da Silva Silva C, do Nascimento Andrade A, Nepomuceno B, Salgado 

Xavier D, Lima E, Gonzalez I, et al. Evidence-based Physiotherapy and 

Functionality in Adult and Pediatric patients with COVID-19. J Hum Growth Dev. 

2020;30(1):148–55.  

36.  Spruit MA, Holland AE, Singh SJ, Tonia T, Wilson KC, Troosters T. COVID-19: 

interim guidance on rehabilitation in the hospital and post-hospital phase from a 

European Respiratory Society-and American Thoracic Society-coordinated 

international task force. Infect Dis [Internet]. 2020;56. Available from: 

https://doi.org/10.1183/13993003.02197-2020 

37.  Sheehy LM. Considerations for postacute rehabilitation for survivors of COVID-19 

[Internet]. Vol. 6, JMIR Public Health and Surveillance. JMIR Publications Inc.; 

2020 [cited 2021 Apr 19]. p. e19462. Available from: 

https://publichealth.jmir.org/2020/2/e19462 

38.  Sallis R, Young DR, Tartof SY, Sallis JF, Sall J, Li Q, et al. Physical inactivity is 

associated with a higher risk for severe COVID-19 outcomes: a study in 48 440 

adult patients. Br J Sport Med [Internet]. 2021;0:1–8. Available from: 



  Treball Final de Grau 
  Mireia Ramoneda i Segura 

 52 

http://bjsm.bmj.com/ 

39.  Cobos-Carbó A, Augustovski F. Declaración CONSORT 2010: actualización de la 

lista de comprobación para informar ensayos clínicos aleatorizados de grupos 

paralelos. Med Clin (Barc). 2011;137(5):213–5.  

40.  Lazcano-Ponce E, Salazar-Martínez E, Gutiérrez-Castrellón P, Angeles-Llerenas A, 

Hernández-Garduño A, Viramontes JL. Ensayos clínicos aleatorizados: variantes, 

métodos de aleatorización, análisis, consideraciones éticas y regulación. Salud 

Publica Mex [Internet]. 2004 [cited 2021 Mar 21];46(6):559–84. Available from: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-

36342004000600012&lng=es&nrm=iso&tlng=es 

41.  UOC. Estudios experimentales: ensayo clínico controlado y aleatorizado (ECCA) 

[Internet]. 2010 [cited 2021 Mar 19]. Available from: 

http://cv.uoc.edu/UOC/a/moduls/90/90_166d/web/main/m4/22a.html 

42.  AARP. Rango de movimiento limitado [Internet]. Enciclopedia médica. 2009 [cited 

2021 Apr 7]. Available from: https://healthtools.aarp.org/es/health/rango-de-

movimiento-limitado 

43.  Caldas C de I de la UDFJ de. Estudio de los rangos articulares en la bipedestación 

estática en personas normales vs amputados transtibiales. Rev Tecnura. 

2013;17(2):60–8.  

44.  Burkhalter N. Evaluación de la escala Borg de esfuerzo percibido aplicada a la 

rehabilitación cardiaca. Rev Lat Am Enfermagem. 1996;4(3):65–73.  

45.  Chávez DAV, Orozco DJHJ, Marchán, Díaz DL, González, Mazadiego DME. 

Correlación entre la escala de Borg modificada y la saturación de oxígeno durante 

la prueba de esfuerzo máxima en pacientes postinfartados [Internet]. Revista 

Mexicana de Medicina Física y Rehabilitación. 2012 [cited 2021 Apr 6]. p. 5–9. 

Available from: https://www.medigraphic.com/pdfs/fisica/mf-2012/mf121b.pdf 

46.  Laborde M. Medida de la Saturación de Oxígeno por Medio Optico. 2004.  

47.  Ao J, Bouzas Marins C, Maria N, Marins O, Delgado Fernández M. Aplicaciones de 

la frecuencia cardiaca máxima en la evaluación y prescripción de ejercicio. Apunt 

Med Esport [Internet]. 2010;45(168):251–8. Available from: 

www.apunts/orgARTI´CULOARTI´ARTI´CULOESPECIALAplicacionesdelafrecuencia

cardiacamáximaenlaevaluaciónyprescripcióndeejercicio 



  Treball Final de Grau 
  Mireia Ramoneda i Segura 

 53 

48.  Vilagut G, Ferrer M, Rajmil L, Rebollo P, Permanyer-Miralda G, Quintana JM, et al. 

El Cuestionario de Salud SF-36 español: una década de experiencia y nuevos 

desarrollos por los investigadores de la Red-IRYSS*. Vol. 19, Gac Sanit. 2005.  

49.  España G de. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. 2008.  

50.  American Medical Association. World Medical Association Declaration of Helsinki: 

Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects | Enhanced 

Reader. JAMA [Internet]. 2013 [cited 2021 Apr 7];310:2191–4. Available from: 

chrome-extension://dagcmkpagjlhakfdhnbomgmjdpkdklff/enhanced-

reader.html?pdf=https%3A%2F%2Fbrxt.mendeley.com%2Fdocument%2Fconten

t%2Ff9283be3-86dd-3b54-b135-23693b68f8bf 



  Treball Final de Grau 
  Mireia Ramoneda i Segura 

 54 

ANNEXES  

Annex 1: Protocol Grup Control 
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Annex 2: Protocol Grup Experimental 
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Annex 3: Consentiment informat 

 

 


