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RESUM 

Pregunta d’investigació: És la implementació d’un metrònom al protocol de rehabilitació per 

esportistes amateurs, amb tendinopatia Aquília crònica, més efectiu en la reducció del dolor, 

millora de funcionalitat i millora estructural que la realització del mateix protocol de 

rehabilitació realitzat al ritme intern de l’esportista? 

Objectiu: Avaluar si un protocol de rehabilitació per a pacients amb tendinopatia aquília 

crònica combinat amb una APP de metrònom (Soundbrenner) presenta més efectivitat en el 

procés de rehabilitació que el mateix protocol realitzat al ritme intern en esportistes no 

professionals d’esports col·lectius amb exigències de canvis de direcció, força i velocitat.  

Metodologia: El següent estudi és un assaig clínic aleatoritzat a simple cec. La mostra de 

l’estudi la composen els/les esportistes amateurs de les diferents federacions de l’Illa de 

Mallorca d’esports amb canvi de direcció, força i velocitat. Els participants seran dividits en 2 

grups, cada grup estarà compost per 24 participants. Ambdós grups realitzaran exactament el 

mateix protocol de rehabilitació, la diferencia entre els grups és que el grup experimental 

realitzarà el protocol seguint el ritme extern provocat per un metrònom (Soundbrenner). La 

intervenció s’iniciarà el 5 d’Abril i tindrà una duració de 12 setmanes, al llarg de l’estudi es 

realitzaran diferents valoracions per a tenir un registre de l’evolució de les variables a estudiar 

que són: nivell de funcionalitat (VISA-A), Intensitat del dolor (EVA) i canvis estructurals 

(Ecògraf). 

Paraules clau: Tendinopatia Aquília, sensibilització, model contínuum, Tendon Neuroplastic 

Training (TNT),  programa de rehabilitació, metrònom i ritme intern. 
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RESUMEN 

Pregunta de investigación: ¿Es la implementación de un metrónomo al protocolo de 

rehabilitación para deportistas amateurs, con tendinopatía Aquilea crónica, más efectivo en la 

reducción del dolor, mejora de funcionalidad y mejora estructural que la realización del mismo 

protocolo de rehabilitación realizado al ritmo interno del deportista? 

Objetivo: Evaluar si un protocolo de rehabilitación para pacientes con tendinopatía aquilea 

crónica combinado con una APP de metrónomo (Soundbrenner) presenta más efectividad en el 

proceso de rehabilitación que el mismo protocolo realizado al ritmo interno en deportistas no 

profesionales de deportes colectivos con exigencias de cambios de dirección, fuerza y 

velocidad. 

Metodología: El siguiente estudio es un ensayo clínico aleatorizado a simple ciego. La muestra 

del estudio la componen los/las deportistas amateurs de las diferentes federaciones de la Isla de 

Mallorca de deportes con cambio de dirección, fuerza y velocidad. Los participantes serán 

divididos en 2 grupos, cada grupo estará compuesto por 24 participantes. Ambos grupos 

realizarán exactamente el mismo protocolo de rehabilitación, la diferencia entre los grupos es 

que el grupo experimental realizará el protocolo siguiendo el ritmo externo provocado por un 

metrónomo (Soundbrenner). La intervención se iniciará el 5 de abril y tendrá una duración de 

12 semanas, a lo largo del estudio se realizarán diferentes valoraciones para tener un registro 

de la evolución de las variables a estudiar que son: nivel de funcionalidad (VISA- A), Intensidad 

del dolor (EVA) y cambios estructurales (Ecógrafo). 

Palabras clave: Tendinopatía Aquilea, sensibilización, modelo continuo, Tendon Neuroplastic 

Training (TNT), programa de rehabilitación, metrónomo y ritmo interno. 
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ABSTRACT 

Research enquiry: Is the implementation of a metronome to the rehabilitation protocol for 

amateur athletes, with chronic Achilles tendinopathy, more effective in reducing pain, 

improving functionality and structural composition than performing the same rehabilitation 

protocol executed with the internal rhythm of the athlete? 

Aim: To assess whether a rehabilitation protocol for patients with chronic Achilles 

tendinopathy combined with a metronome APP (Soundbrenner) is more effective in the 

rehabilitation process than the same protocol performed with the internal rhythm in non-

professional athletes of collective sports with demands of change of direction, strength and 

speed. 

Methodology: The following study is a simple-blind randomized clinical trial. The study’s 

sample is made up of amateur athletes from different federations of the island of Mallorca who 

practice sports with change of direction, strength, and speed demands. The participants will be 

divided in two groups. Each group will consist of 24 participants. Both groups will carry out 

the same rehabilitation protocol, the difference between the groups is that the experimental 

group will carry out the protocol following the external rhythm caused by a metronome 

(Soundbrenner). The intervention will begin on the 5th of April and will last for 12 weeks. 

Throughout the study, different assessments will be carried out to have a record of the evolution 

of the variables to be studied, which are: level of functionality (VISA-A), Intensity pain (VAS) 

and structural changes (Ultrasound). 

Keywords: Achilles tendinopathy, sensitization, continuous model, Neuroplastic Tendon 

Training (TNT), rehabilitation program, metronome and internal rhythm.
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1. INTRODUCCIÓ  

1.1 Record Anatòmic 

El tendó d’Aquil·les s’origina a la part mitja de la cama fusionant-se amb els músculs 

gastrocnemis (medial i lateral) a la seva part proximal i rebent a la cara anterior fibres musculars 

del soli, prop de l’origen fins a la inserció. En ocasions, també s’ha observat una contribució 

del múscul plantar prim en el tendó d’Aquil·les. Aquest tendó es troba situat al compartiment 

posterior superficial de la cama. (1)  

Els vasos i nervis d’aquest compartiment posterior de la cama encarregats de suplir al tendó 

d’Aquil·les i als músculs que l’originen ja sigui de forma directe o mitjançant branques 

terminals són l’Artèria Tibial Posterior, l’Artèria Peroneal i el Nervi Sural i Tibial. (1) 

El tendó d’Aquil·les presenta una longitud mitja de 15 cm (1,2) encara que 

pot variar entre 11-26 cm depenent de la persona (1), l’amplitud mitja a la 

zona d’origen és de 6.8 cm mentre que a la zona mitja del tendó aquesta 

amplitud disminueix fins a 1.8 cm (1). A partir d’aquí el tendó d’Aquil·les 

agafarà una forma arrodonida que serà mantinguda aproximadament fins que 

es trobi a 4 cm de la inserció amb  la part inferior de la cara posterior del 

calcani. L’amplitud mitja del tendó d’Aquil·les a la seva inserció amb el 

calcani és de 3.4 cm. (1,2)  

  

La orientació i contribució dels músculs gastrocnemis i soli varien entre subjectes, en un estudi 

mitjançant cadàvers, es va observar que en un 52% dels subjectes estudiats el múscul soli 

contribuïa en un 52% al tendó d’Aquil·les, mentre que el 48% restant formava part dels 

gastrocnemis. En el 35% dels subjectes hi havia un equilibri en la contribució dels músculs soli 

i gastrocnemis, i en el 13% dels subjectes, els gastrocnemis contribuïen en més d’un 60% en el 

tendó d’Aquil·les. (3) 

Les fibres del tendó d’Aquil·les no es troben alineades a la vertical sinó que experimenten un 

grau variable de torsió que es forma després de la fusió dels músculs gastrocnemis i soli. El fet 

que les fibres tendinoses dels gastrocnemis vagin a insertar-se a la part posterolateral del calcani 

mentre que les del soli ho fan a la part posteromedial, fa que l’espiral de torsió pugui arribar 

fins als 90º, produint una àrea d’estrès al tendó. (1) 

Il·lustració 1: Visió posterior de les amplituds del tendó d’Aquil·les. (2) 
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Aquesta es situa entre 2 i 5 cm per damunt de la inserció, sent una àrea amb molt poca 

vascularització i una zona comú de tendinopaties i ruptures. (1)  

Un punt important a tenir present del tendó d’Aquil·les és la seva inserció en el calcani, ja que 

és una zona de patologia molt freqüent. En un tendó sense afecció, la transició fins al calcani 

és la següent: el tendó donarà lloc al fibrocartílag, que a mesura que s’apropi a la inserció s’anirà 

mineralitzant fins que arriba finalment a l’os. Tota aquesta transició es realitza en una distància 

relativament curta a la inserció (<2mm). A més, pròxim a la inserció de l’Aquil·les hi trobem 

estructures amb un rol actiu en la transmissió de forces del tendó a l’os. (4) 

Com es pot observar en la il·lustració 2, entre les fibres del tendó d’Aquil·les i l’os, hi trobem 

una bursa amb fibrocartílag a ambdues superfícies, és a dir, en contacte amb el tendó i amb el 

calcani, per absorbir/disminuir les forces de compressió que realitza el tendó sobre l’os. Aquest 

complex, és anomenat per Benjamin et al.(5), com a “the enthesis organ”. (4) 

En aquest cas l’èntesis té dues funcions principals, 

la primera d’elles és reduir la càrrega de tracció del 

tendó sobre la inserció i per altre part, aportar una 

avantatge mecànica a la unitat múscul-tendó. (4) 

Les principals forces a les que esta sotmesa aquesta 

èntesis pròxim a la inserció són, les forces de 

tracció i compressió, especialment en determinades 

posicions articulars com pot ser la flexió dorsal. (4) 

 

 

Els tendons d’origen del músculs gastrocnemis (medial i lateral), juntament amb el tendó del 

múscul plantar, creuen l’articulació del genoll, podent realitzar accions tant a l’articulació del 

genoll com al turmell. Per altre part, el múscul soli té el seu origen per davall d’aquesta 

articulació de genoll i no té implicació en moviments originats en ell. (1,2) 

Si bé els gastrocnemis i el plantar prim poden generar moviment al genoll, a continuació 

descriurem únicament l’acció que realitzen damunt l’articulació del turmell.  

La composició fibril·lar i la forma dels músculs que originen el tendó d’Aquil·les difereix entre 

si, els gastrocnemis medial i lateral són músculs fusiformes composts principalment de fibres 

Il·lustració 2: "Enthesis Organ" del tendó d'Aquil·les amb el calcani. (5) 
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ràpides de tipus II, al contrari del múscul soli que és un múscul pennat pla compost 

principalment de fibres lentes de tipus I, sent un múscul postural important en l’EEII. Pel que 

fa al múscul plantar prim, comentar que és un múscul molt variable en quan a longitud del 

ventre muscular, que es caracteritza per tenir un tendó molt llarg i prim i pel fet de ser 

inconstant, ja que entre un 6-8% de la població no el té. (1) 

El tendó d’Aquil·les, amb les accions dels músculs que el composen és el responsable del 

moviment de flexió plantar del turmell, moviment que es realitza en el pla sagital i en l’eix 

transversal. Aquest moviment del turmell té com a rang de normalitat uns 40-45º. Tenint en 

compte l’anatomia i els orígens dels músculs que composen el tendó d’Aquil·les, podem 

entendre que al sol·licitar una acció de flexió plantar de turmell, amb 90º o més de flexió de 

genoll, el múscul sol·licitat serà el soli, mentre que si ho fem amb el genoll amb extensió, 

intervindran els gastrocnemis i el plantar prim. (6) 

 

1.2 Histologia  

Els tendons estan formats per teixit connectiu organitzat de forma jeràrquica, les estructures 

tendinoses conten amb dos components diferenciats, el component fibril·lar i el no fibril·lar o 

cel·lular. (7) 

Pel que fa al component cel·lular dels tendons, hi trobem cèl·lules com els tenòcits (TCs) i els 

tenoblasts que representen entre un 90-95% dels elements cel·lulars del tendó (7) i en menor 

quantitat cèl·lules com condròcits, cèl·lules sinovials, endotelials i de múscul llis. (7,8) 

Els tenoblasts són probablement cèl·lules immadures, que al madurar passaran a ser tenòcits. 

Aquests TCs són els encarregats de produir la matriu extracel·lular (MEC) i actuen com a 

fibroblasts especialitzats, s’organitzen en paquets longitudinals pròxims a les fibril·les de 

col·lagen. A més, són els encarregats de produir energia aeròbica mitjançant el cicle de Krebs, 

sintetitzar el col·lagen i tots els components de la MEC. (7) 

La MEC està formada majoritàriament per proteoglicans i col·lagen de tipus I amb una petita 

quantitat de col·lagen II,III,V,VI,IX,XI. Els proteoglicans són els principals responsables del 

comportament viscoelàstic dels tendons. Un altre component important de la MEC és la 

Tenasina-C, aquesta glicoproteïna és molt abundant a la porció mitja del tendó, a la unió 

miotendinosa (UMT) i a la unió osteotendinosa (UOT), es troba regulada per la tensió mecànica, 

mecanisme que es veu alterat durant el procés de tendinopatia. A més la Tenasina-C participa 

en l’alineació i orientació de les fibres de col·lagen. (7) 
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En quan a la part estructural, els tendons estan formats majoritàriament per llargues cadenes de 

col·lagen tipus I, encara que també s’hi troben de forma minoritària altres tipus de col·lagen, 

proteoglicans amb cadenes de glicosaminoglicans (GAGs), glicoproteïnes i estructures 

neurovasculars. El col·lagen és la unitat més petita que pot ser testada de forma mecànica i 

visible al microscopi. (7) 

Aquestes molècules de col·lagen estan formades per cadenes de polipèptids que formen una 

hèlix, quan cinc d’aquestes estructures s’uneixen formen una microfibril·la d’un diàmetre de 

60 um (9), les microfibrl·les s’uneixen per formar les fibril·les de col·lagen que presenten un 

diàmetre d’entre 30 i 130 nm (9). A la vegada aquestes fibril·les s’uneixen entre si per formar 

les fibres de col·lagen (primary bundles), i finalment l’agrupació de fibres de col·lagen 

s’organitzarà en els diferents fascicles (secondary bundles). (7) 

Entre les fibres de col·lagen trobem una estructura molt fina de teixit connectiu anomenada 

endotendó, aquesta capa facilita el lliscament entre les fibres a més d’establir un canal per a la 

irrigació e innervació. Aquesta capa inicial de teixit connectiu continuarà formant l’epitendó 

que envolta el tendó per la part externa i conté els suplements sanguinis, limfàtics i nerviosos 

del tendó. Finalment, aquesta estructura és coberta per el paratendó. (7) 

 

 

 

1.3 Innervació tendinosa 

Els tendons reben la seva innervació dels nervis superficials pròxims o dels nervis adjacents 

que es troben més profunds. (1) Pel que fa al tendó d’Aquil·les, aquest rep innervació de nervis 

motors i cutanis, en concret del nervi sural i en menor part del nervi tibial. (9) 

Il·lustració 3: Organització estructural dels tendons (6) 
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Les terminacions nervioses formen un plexe longitudinal en el paratendó (7) amb fibres 

aferents, les branques penetraran l’epitendó i arribaran fins a l’endotendó, sense arribar al cos 

tendinós. En aquests plexes hi trobem els 4 tipus de receptors que són, Ruffini (receptors de 

pressió), Vater-Paccinian (receptors de moviment), receptors de Golgi (mecanorecpetors) i les 

terminacions nervioses lliures, actuant com a nociceptors. (2,7) 

 

1.4 Irrigació tendinosa 

La irrigació dels tendons prové de tres fonts diferents, dues d’elles mitjançant el mecanisme 

intrínsec (UMT i UOT) i una mitjançant el mecanisme extrínsec (entre el paratendó i la baina 

sinovial). (7) 

El tendó d’Aquil·les rep irrigació sanguínia dels vasos del paratendó provinents de l’artèria 

tibial posterior. En la part proximal la irrigació prové dels vasos originats en el teixit muscular 

mentre que a la part distal els vasos provenen del periosti del calcani. (7) 

La part mitja del tendó és un teixit quasi hipovascular, fet que causa que molts dels problemes 

es situïn en aquesta porció. (2) 

La vascularització es troba compromesa en les zones de torsió, fricció i compressió, a més, amb 

la càrrega mecànica i l’edat, disminueix. (2,7,9)  

 

1.5 Biomecànica   

Els tendons tenen dues funcions principals, una d’elles és transmetre la força generada pel teixit 

muscular a l’os per a generar el moviment, i alhora actuen com a amortidors, absorbint les 

forces externes limitant així el dany muscular.(10) Per a que un tendó sigui funcional i pugui 

realitzar les funcions que se li atribueixen, necessita d’una gran força mecànica, una bona 

flexibilitat i un nivell òptim d’elasticitat. (10) 

Com ja hem comentat anteriorment, els tendons del cos humà són teixits viscoelàstics, capaços 

de dispersar les forces generades pels músculs sobre la UOT, a més de comptar amb la capacitat 

de lliscar. (10) 

La resistència dels tendons a les forces de tensió es relacionen amb el diàmetre i el contingut 

de col·lagen, per exemple un tendó amb una àrea d’1cm2 és capaç de suportar forces de 500 a 

1000 kg. (10) 
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En accions com córrer s’han arribat a observar forces de 9kN en el tendó d’Aquil·les, aquesta 

força equival a 12’5 vegades el pes corporal. (10) Quan aquestes forces superen el llindar de 

resistència a la tracció del tendó, serà la taxa o repetició de càrrega sobre l’estructura qui jugarà 

un paper fonamental en la ruptura tendinosa. El comportament mecànic de les fibres de 

col·lagen depèn del nombre i del tipus de cadenes intra e intermoleculars al teixit. (10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imatge anterior es presenta la corba de tensió-deformació d’un tendó. En descans, és a 

dir, sense càrrega, les fibres i fibril·les de col·lagen mostren un patró ondulat. Si ens fixem en 

la imatge, la primera porció de la corba és còncava (I), i representa l’inici de la pèrdua del patró 

ondulat quan el tendó és estirat al  2%. A partir d’aquest punt (II), la deformació del tendó és 

lineal com a conseqüència del desplaçament de les triples hèlixs de col·lagen, formant així 

fibres paral·leles. (10) 

Si l’estirament continua però és <4% el tendó adopta un comportament elàstic, retornant a la 

seva posició inicial una vegada la càrrega cessa. Els problemes ocorren quan les forces 

aplicades sobre el tendó superen el 4% de l’estirament, observant danys macroscòpics al superar 

el 8-10% de la tensió. (10) 

Estudis realitzats amb rajos-X han demostrat que la elongació inicial del tendó ocorre com a 

resultat de l’elongació molecular, però si la tensió sobre l’estructura continua augmentat, l’espai 

entre les molècules augmenta. Una vegada arribem a aquest punt, la ruptura ocorre de forma 

ràpida. (10) 

A més, s’han observat diferencies en el tendons segons el gènere. En el gènere masculí 

s’observa un pic de força per la ruptura superior juntament amb una major rigidesa i una CSA 

Il·lustració 4: Corba tensió-deformació dels teixits tendinosos (9) 
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superior que en el gènere femení. Pel que fa als tendons dels adolescents, s’observa un pic de 

força per la ruptura major que en adults però amb una menor rigidesa. (2) 

 

1.6 Epidemiologia  

Els problemes tendinosos poden tenir dos orígens diferents segons la seva etiologia, poden 

aparèixer com a símptomes aïllats generats per un excés de càrrega que provoca un dany en el 

teixit i posterior degeneració o com a producte d’una alteració sistèmica de l’organisme com 

podria ser l’Artritis Reumatoide. (11) 

La tendinopatia Aquília provocada per una alteració de caire sistèmic és molt poc freqüent, sent 

menys del 2% de totes les tendinopaties que es diagnostiquen.(11) La major part de les 

tendinopaties estan relacionades amb l’activitat esportiva i amb la sobrecàrrega generada sobre 

el tendó, per tant, trobem una major incidència i prevalença de tendinopaties entre els 

esportistes.(12) En un estudi de Van der Vlist et al.(13) s’observa que només 1/3 de les TA 

ocorren en persones sedentàries, fet que corrobora l’origen multifactorial d’aquesta patologia.  

Abans d’entrar en detall sobre la modalitat esportiva o els diversos estudis utilitzats per a 

realitzar aquest apartat, dir que les tendinopaties més comuns entre la població són la Patel·lar 

i l ‘Aquília (14), ja que són els tendons més llargs de l’EEII i els responsables de l’absorció-

alliberació d’energia durant el CEA. (15,16) 

Els esportistes amb tendinopatia generalment sofreixen dolor, i encara que nomes un 30% de 

les tendinopaties en l’esport d’elit provoquen pèrdua de temps de competició, aquest dolor 

redueix el rendiment de l’esportista, i pot acabar amb la vida esportiva de l’atleta a llarg termini. 

(17) 

En un estudi epidemiològic retrospectiu realitzat per Florit et al.(14) on s’estudia al llarg de 8 

temporades a cinc esports diferents (futbol, bàsquet, handbol, hoquei patins i futsal) de 

característiques similars, ja que comparteixen accions pliomètriques repetitives, bots a alta 

velocitat, canvis de direcció, etc., demandant especialment al tendó  d’Aquil·les i Patel·lar (16) 

s’observen les següents dades: pel que fa a la freqüència relativa de les tendinopaties versus el 

nombre total de lesions, aquesta va ser d’un 22%, és a dir, de les 3.839 lesions enregistrades al 

llarg dels 8 anys que va durar l’estudi, 843 van resultar ser problemes tendinosos. (14) 
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Els tendons amb major incidència lesional, com ja indicava Hägglund et al.(18) són els tendons 

patel·lar (21.5%) i Aquil·les (13%). Seguits per altres problemes tendinosos al turmell (9.8%), 

tendinopaties distals del Bíceps Femoral o tendinopaties proximals d’isquiotibials.  

En aquest mateix estudi es va observar que les tendinopaties són més freqüents en el bàsquet 

(29.3%), en el gènere masculí (92.3%), en equips professionals (57.3%) i en les superfícies 

interiors (54.3%). (14) 

En quan a la tendinopatia Aquília, aquest estudi destaca una major incidència entre els 

esportistes professionals (35.9%) amb una mitja d’edat de 26.4±4.4 anys, sobre els esportistes 

en formació (14.4%) amb una mitja d’edat de 19.5 ±2.9 anys, i entre el gènere masculí (23.3%) 

que entre el gènere femení (12.4%). (14) 

Per a seguir corroborant aquestes dades sobre la epidemiologia amb altres estudis, a continuació 

apareix un concepte que no ha estat mencionat anteriorment, l’Injury Rate (IR)  ̧ o Taxa de 

lesions és la manera amb la que s’expressa el nombre de lesions per cada 1.000 hores de joc, ja 

sigui en entrenament o en competició. (19) 

En la revisió sistemàtica d’Ayala et al.(20), es comenta que la severitat de les lesions al futbol 

es classifica segons els dies de baixa: mínima (1-3 dies), les menors (4 -7 dies), les moderades 

(8-28 dies) i les severes (>28 dies). A partir d’aquí, s’estudia l’IR de la severitat de les lesions, 

sent les lesions de severitat mínima les més freqüents (3.1), seguides de les moderades (2.0), 

les menors (1.7) i finalment les severes (0.8).   

D’acord amb aquesta classificació, en l’estudi epidemiològic de Florit et al.(14), observem que 

la majoria de les tendinopaties (64.4%) no provoquen que l’esportista perdi temps de 

competició o entrenaments i nomes un 5% tenen efectes importants en el temps perdut (>28 

dies).  

Si bé cada individu és diferent i presenta unes característiques particulars, el temps mitjà per el 

RTP (es calcula com el temps de recuperació (en dies) des del dia de la lesió fins que el jugador 

està recuperat per tornar a entrenar o jugar.) segons l’estudi de Florit et al.(14) són 7 dies, sent 

major en les tendinopaties de l’Adductor Llarg i més variable en les tendinopaties més comuns, 

que són la Patel·lar i l’Aquília, anant des de 1.7 a 12.5 dies.  

La recaiguda es defineix com qualsevol lesió del mateix tipus i a la mateixa regió anatòmica, 

que apareix en menys 2 mesos des del RTP.(14) En l’estudi de Florit et al.(14), un total de 40 

esportistes van recaure i 31 van arrossegar els problemes d’una temporada a una altre.  
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En un altre estudi realitzat per Ekstrand et al.(19) on s’estudia la recurrència de les lesions 

Aquílies al llarg d’ onze anys a la Champions League de futbol, s’observen les següents dades: 

d’un total de 8029 lesions enregistrades al llarg de la duració de l’estudi, 203 lesions, és a dir, 

un 2.5% van ser desordres al tendó d’Aquil·les. Les dades coincideixen amb l’estudi de Woods 

et al.(21) on la prevalença observada en tendinopaties va ser d’entre 2.5-5.1%. D’aquestes 203 

alteracions, un 96% van ser diagnosticades com a tendinopatia, mentre que el 4% restant van 

ser ruptures parcials o totals del tendó. D’aquestes dades s’extreu que el valor d’IR, és 22 

vegades superior per a les tendinopaties aquílies que per a les ruptures del tendó. (19) 

Un punt molt interesant d’aquest estudi, és observar la variació de l’Injury Rate entre 

temporades i dins una mateixa temporada. Només s’observen variacions de l’IR dins una 

mateixa temporada, sent major el nombre de lesions durant el mesos de Juliol-Agost, període 

en que els equips realitzen la pretemporada i on trobem un augment de la càrrega més abrupte 

amb períodes de recuperació reduïts entre estímuls. (19) 

Coincidint amb els estudis comentats anteriorment, en aquest estudi d’Ekstrand et al.(22), 

també s’observa que el temps mitjà de baixa per una tendinopatia aquília és de 10 dies. I que la 

mitja d’edat dels jugadors amb més problemes del tendó d’Aquil·les és de 27.2 ±4 anys.  

Comentar també que un 27% de les tendinopaties aquílies eren recaigudes de lesions anteriors, 

i aquest risc de recaiguda està molt relacionat amb el temps de recuperació. A menor temps de 

recuperació (0-10 dies), major risc de recaiguda (31%), mentre que en períodes de recuperació 

més llargs (>10 dies), el risc és menor (13%). Per aquest motiu, valorar molt bé a l’esportista 

mitjançant tests funcionals abans del RTP serà fonamental de cara a evitar recaigudes. (19) 

En relació a la superfície de joc, comentar l’estudi de Florit et al.(14) on s’observa una major 

incidència en tendinopaties en els esports practicats a pavellons en comparació amb els esports 

practicats a l’exterior. Una possible explicació a aquesta afirmació són les accions que 

esdevenen en aquests tipus d’esports fruit de les dimensions reduïdes del terreny de joc, 

resultant en un major nombre de canvis de direcció, bots, pivots, etc. a major intensitat. Seguint 

amb la superfície de joc, el parquet o ciment del que estan formats els pavellons esdevé una 

superfície més dura i agressiva que la gespa o terra.  

Una altre diferenciació important a destacar, és la climatologia de la regió on ens trobem, així 

doncs, un estudi ens parla de la incidència lesional en el futbol professional a Europa segons la 

regió climàtica. En aquests estudi realitzat per Waldén et al.(22), s’observa que els equips del 

nord d’Europa sofreixen més lesions que els equips del sud d’Europa, tant de tipus traumàtic 
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com lesions per sobrecàrrega. Entre aquestes lesions, la tendinopatia Aquília és la que més 

diferències presenta entre regions, lesionant-se més a les regions del nord. La única lesió que 

presenta un comportament invers a la resta, és la lesió sense contacte del Lligament Creuat 

Anterior, sent major en el sud d’Europa, possiblement per un augment de la fricció/tracció del 

calçat amb la gespa.  

 

1.7 Etiologia  

Les lesions tendinoses poden ser classificades de diferents maneres, si tenim en compte el temps 

d’aparició del dolor, aquestes lesions poden ser agudes, subagudes o cròniques. En les lesions 

agudes, el dolor apareixerà de forma sobtada i tindrà una duració limitada en el temps, amb una 

duració inferior a 1 mes. Si aquest dolor persisteix i excedeix els temps de curació del teixit 

lesionat, tindrem un dolor crònic, es considerarà com a dolor crònic quan es sobrepassin els 3 

mesos des de l’inici del dolor.(23) El temps que transcorre entre el dolor agut i el crònic, es 

coneix com a subagut, tenint una duració d’entre 1 i 3 mesos. Per altre part, si tenim en compte 

el model contínuum, trobem dos tipus de tendons patològics, els tendons reactius i els tendons 

degeneratius. En tots els casos s’hi veuen implicats factors intrínsecs, inherents a l’esportista i 

factors extrínsecs, de forma aïllada o combinada. (10) 

La etiologia de la tendinopatia Aquília no és clara i no depèn d’un únic factor, sinó que té un 

origen multifactorial.(24) Principalment aquest tipus de lesions són produïdes per forces de 

compressió, fricció, tracció o per estímuls de baixa intensitat aplicats de forma repetitiva sobre 

el tendó. (24) 

En estudis de Sharma et al.(10) es senyala a la isquèmia del teixit com a principal causa de 

tendinopatia, aquesta situació d’isquèmia es produeix quan es sotmet una càrrega màxima sobre 

el tendó o quan es comprimit per una estructura òssia. Un altre factor intrínsec implicat  en la 

TA són les alteracions biomecàniques.(25) El tendó d’Aquil·les es troba afectat per la 

biomecànica del peu, el calçat i el ROM de turmell i genoll de cada persona.(25) El principal 

problema biomecànic que es troba en TA és la hiperpronació del peu que pot ser originada per 

problemes anatòmics (avantpeu en valg), laxitud lligamentosa de l’avantpeu o debilitat del 

tríceps sural entre d’altres. A més, estudis com el de Kaufman et al.(26) suggereixen que una 

dorsiflexió disminuïda del turmell és un factor de risc de dolor al tendó d’Aquil·les ja que aquest 

es veu obligat a absorbir l’energia en un menor rang de moviment i en menys temps. (27) 
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Altres problemes biomecànics implicats en la TA són la rotació externa de la tíbia, el peu cavo 

i la dissimetria d’EEII, aquesta última es considerarà com a factor de risc quan superi 1’5 cm 

en la població general i 0’5 cm en esportistes d’alt nivell. (25) 

Altres factors intrínsecs implicats en la TA poden ser els desequilibris musculars, el sobrepès i  

el sexe femení, a causa d’una menor capacitat del sistema múscul-tendinós d’absorbir energia 

i a les alteracions hormonals. (25)5 

Pel que fa als factors extrínsecs, la principal causa és un mala planificació dels entrenaments i 

dels criteris de progressió. Aquests factors extrínsecs s’han d’identificar i eliminar en mesura 

del possible per evitar l’aparició de la lesió. (25) 

Taula 1. Factors de risc intrínsecs i extrínsecs   

Font: Paavola (28) i Brukner (29) 

 

1.8 Fisiopatologia  

Com hem comentat anteriorment, les càrregues poden tenir efectes catabòlics i anabòlics sobre 

els tendons. Aquests es poden veure afectats per càrregues de tracció, forces de cisallament o 

compressives, afectant l’homeòstasi del tendó. Els factors que pareixen tenir una importància 

clau per el desenvolupament d’una tendinopatia son les càrregues de compressió juntament amb 

el mecanisme d’absorció-alliberació d’energia per part del tendó de forma repetitiva. (4) 

Per a descriure la patologia tendinosa s’han utilitzat diferents models, fins fa uns anys es 

pensava que la tendinopatia era un procés degeneratiu  amb canvis estructurals irreversibles, 

altres models suggerien que la tendinopatia ocorria en una fase de regeneració fallida en la que 

s’hi trobaven cèl·lules actives i un augment de proteïnes. Els últims models proposats per a 

descriure les tendinopaties diferencien 3 processos histològics diferenciats(30): 

 

FACTORS INTRÍNSECS FACTORS EXTRÍNSECS 

Sexe 

Edat 

Alteracions biomecàniques 

Dissimetria EEII 

Debilitats musculars 

Laxitud Articular 

Disminució de la flexibilitat 

Mètodes d’entrenament   

Excés de càrrega 

Mala adaptació fisiològica  

Superfície entrenament  

Errors en l’adaptació de l’entrenament 

Canvis en la superfície de joc o entrenament 

Escalfament insuficient  

Recuperació insuficient  

Temperatura exterior (22) 

Medicació (22) 
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- La degradació/ruptura del col·lagen  

- La inflamació  

- La resposta de la cèl·lula tendinosa  

Encara que el model que més s’està utilitzant és el Model Contínuum de Jill Cook,(30) aquest 

model es diferencia de la resta ja que ofereix una visió continuada de canvi en l’estructura del 

tendó basant-se en les característiques dels 3 estats tissulars: tendinopatia reactiva, tendó 

desestructurat i la tendinopatia degenerativa. (30) 

-Fase 1 – Tendinopatia Reactiva: ocorren per sobrecàrregues agudes de forces de tracció o de 

compressió, en aquesta fase no observem una resposta inflamatòria de la cèl·lula ni de la MEC. 

Una bona gestió de la càrrega en aquesta fase inicial, permetrà retornar al tendó al seu estat 

fisiològic inicial.  (30) 

·Clínicament són el resultat de l’augment d’AF a les que el tendó esta poc acostumat,  

fruit d’una contusió directe o l’exposició a càrregues altes després d’un període de 

descàrrega, solen ser comuns en gent jove. (31) 

·A nivell microscòpic aquesta fase es descriu com una resposta hiperactiva de les 

cèl·lules davant la càrrega. Observem un augment de cèl·lules tendinoses, que 

s’arrodoneixen agafant una forma condroide.(31) A més, l’índex metabòlic creix 

significativament en els proteoglicans com l’agrecà. Aquest proteoglicà és altament 

hidròfil i atreu l’aigua a l’interior de la MEC, on s’observa un augment d’aigua. (30) 

Tots aquests canvis en la substància fonamental són fruit d’una ràpida adaptació per part 

del teixit tendinós. A aquests canvis inicials els seguiran els canvis majors que afectaran 

en major mesura a l’estructura i a la funció del tendó. (30) 

·A nivell macroscòpic, observem un tendó engruixit de manera fusiforme, fet que 

provoca un augment en el diàmetre del tendó. Els fascicles de col·lagen en aquesta fase 

inicial es troben intactes. (30) 

El mecanisme d’adaptació que té el tendó en aquesta fase inicial és augmentar el seu tall 

transversal (CSA), mitjançant aquest engruiximent, el tendó és capaç de reduir l’estrès que 

sofreix (igual força a repartir / unitat d’àrea). Aquest mecanisme és propi de la tendinopatia 

reactiva, ja que un tendó sà davant un augment de la càrrega, augmenta el seu grau de rigidesa 

o “stifness”, evitant així la deformació davant la càrrega que s’està aplicant. (31) 
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-Fase 2 – Tendó Desestructurat: aquesta segona fase s’ha descrit com una recuperació fallida i 

és el pas previ a un tendó degenerat. Es creia que era una fase reversible, però s’ha classificat 

com una fase purament patològica, que es diferencia únicament de la tendinopatia degenerativa 

per no presentar canvis en la vascularització. (30) 

·Clínicament el rang d’edat en que podem trobar aquesta fase de la tendinopatia és 

major, el tendó es troba engruixit i amb canvis locals en una àrea del tendó. (31) 

·A nivell microscòpic en aquesta fase observem una desestructuració fibril·lar 

juntament amb un augment generalitzat del nombre de cèl·lules com condròcits, 

miofibroblasts i proteïnes com els proteoglicans i el col·lagen. La conseqüència de 

l’augment de proteïnes com els proteoglicans són la separació del col·lagen i la 

desorganització de la MEC. A més, en aquesta fase, s’observa un augment del 

creixement neuronal. (31) 

·A nivell macroscòpic no s’observaran canvis en la vascularització del tendó 

(ECOdoppler) però si àrees hipoecoiques que ens indicaran la desestructuració de la 

MEC amb discontinuïtat dels fascicles de col·lagen. Pel que fa a les imatges de RMN, 

el tendó es veurà engruixit i amb augment de senyals. (30,31) 

-Fase 3 – Tendinoaptia Degenerativa: en aquesta fase observem la progressió en la 

desorganització de la MEC i de col·lagen, canvis en les cèl·lules i neovascularització, a més 

d’aparèixer àrees de mort cel·lular provocades per apoptosis, trauma o TCs. La capacitat del 

tendó de revertir aquest estat és molt poc probable. (30) 

·Clínicament aquesta fase afecta en major mesura a gent d’avançada edat i esportistes 

d’elit, encara que també pot aparèixer en gent jove. Trobarem una o més d’una àrees 

focals amb engruiximent del tendó. (31) 

·A nivell microscòpic observem un tendó heterogeni, amb àrees de mort cel·lular enmig 

del tendó, que en principi es troba sà. (31) 

·A nivell macroscòpic mitjançant l’ecografia, s’observen imatges hipoecoiques, grans 

vasos actius producte de la neovascularització i àrees de mort cel·lular. Per altre part en 

les imatges de RMN observarem un augment CSA i un augment de la senyal 

intratendinosa. (31) 

En aquesta tercera fase trobem un tendó degenerat, l’adaptació que es genera per part del tendó 

és augmentar la seva mida per a poder compensar les zones de mort cel·lular o apoptòiques 
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amb teixit sà. Per tant, en una mateixa estructura s’observen zones sanes i zones degenerades 

amb molt poc poder de reversió. (30,31) 

La probabilitat de reversió d’aquesta situació és molt poc probable ja que les zones de 

desorganització tissular no mostren cap tipus d’estructura fibril·lar alineada, convertint-se així 

en incapaces de suportar cap tipus de força de tracció. (30) 

Es creu que un pacient amb un tendinopatia en fase degenerativa no presenta cap tipus de clínica 

fins que és sotmès a una sobrecàrrega. En aquest moment el pacient presentarà un quadre de 

reactivitat de la zona sana del tendó degenerat. En l’hipotètic cas que el tendó no tingués les 

àrees sanes per a suportar la càrrega, es podria donar la ruptura tendinosa. (30) 

 

Il·lustració 5: Representació esquemàtica d'un episodi de reactivitat en un tendó degenerat segons el "model continuum" (28) 

 

Com hem comentat, en la primera fase d’aquest model contínuum, la resposta adaptativa dels 

tendons davant la càrrega és molt ràpida. Augmentat el seu volum (CSA) i el contingut d’H2O 

en la matriu per disminuir l’estrès que provoca la càrrega. (30,31) 

Per tal de facilitar l’ús del model contínuum, els seus autors proposen la classificació de l’estat 

patològic del tendó en dos grups(31): 

 ·Tendó reactiu / Early tendon disrepayr 

 ·Tendó degeneratiu / Late tendon disrepayr 

La finalitat d’aquesta classificació en dos grups diferenciats, és poder determinar els tendons 

que podran retornar a la seva estructura inicial i quins no. (31) 
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El dolor i l’estat del teixit/patologia no tenen relació, observant imatges tendinoses normals on 

el pacient refereix dolor i viceversa. Tot i això, el dolor pot estar present en qualsevol dels 3 

estats que presenta el model contínuum(32), aquesta presència de dolor s’ha associat 

principalment en fases avançades a la neovascularització i amb la presència de canvis 

bioquímics provocats per la càrrega, sensibilitzant els nervis en la matriu tendinosa. Per altre 

part, la producció cel·lular de catecolamines, acetilcolina i glutamat, activant els seus receptors 

diana, podria explicar l’existència de dolor en fases inicials: Tendó reactiu / Early tendon 

disrepayr. (31) 

 

1.9 Diagnòstic 

El diagnòstic per una tendinopatia és principalment clínic, on el dolor està ben localitzat i el 

pacient és capaç de marcar la zona dolorosa amb 1 o 2 dits. Aquest diagnòstic es realitza basant-

se fonamentalment en la història clínica del pacient i en una exploració física. Ambdues 

exploracions seran fonamentals per a realitzar un bon diagnòstic diferencial.(33) 

Realitzar un bon diagnòstic diferencial és molt important en la patologia aquília ja que aquest 

tendó es relaciona amb estructures molt pròximes que poden donar dolor referit tant al cos 

tendinós com a la entèsis. Així doncs per a determinar una patologia aquília, haurem de tenir 

present altres patologies com l’afectació del nervi sural, la bursitis calcània superficial, un 

impingement posterior del turmell, tendinopaties del flexor llarg de l’Hallux, del tibial posterior 

i del múscul plantar prim, patologia de la fàscia plantar, l’existència o no del múscul soli 

accessori, el síndrome de l’os trigonum, malalties sistèmiques i finalment la ruptura total o 

parcial del tendó.(27,34) 

Com hem comentat anteriorment, el dolor té una correlació directe amb el temps d’aplicació i 

el tipus de càrrega, sent les càrregues de tracció, especialment les provocades durant un CEA, 

i les forces de compressió generades a la UMT, les més lesives. (33) 

Un altre punt important a tenir present pel diagnòstic d’una tendinopatia aquília és la presencia 

de rigidesa matutina, aquesta sensació mai serà superior a 60 segons, en cas de superar aquest 

temps de rigidesa pensarem en altres tipus d’alteracions reumatològiques. (33) 

Per a determinar si el dolor és localitzat al tendó podem aplicar estímuls de càrregues 

progressives i anotar el dolor que ens descriu el pacient en cada un dels exercicis. Una 

progressió d’exercicis per a valorar si el dolor al tendó d’Aquil·les es troba relacionat amb la 



16 
 

càrrega és posar-se de puntetes amb les dues cames, amb una cama, fer un bot petit amb les 

dues cames i amb una cama. (33) 

El qüestionari per avaluar els símptomes al tendó d’Aquil·les és el VISA-A (Victorian Institute 

of Sport Assessment-Achilles questionnaire). La versió final d’aquest qüestionari es troba 

compost per 8 preguntes que comprenen les tres àrees de problemàtica principals: el dolor 

(preguntes 1-3), la funció (pregunta 4-6) i l’activitat (preguntes 7 i 8). Per a la realització total 

del qüestionari és necessiten menys de 5 minuts. La puntuació total és sobre 100 punts, les 

primeres 7 preguntes es puntuen de l’1-10, (on les 6 primeres es basen en una EVA), mentre 

que la darrera pregunta obté una puntuació de 30 punts. Una persona asimptomàtica tindrà una 

puntuació de 100. (35)  

Per avaluar la fiabilitat i la validesa del qüestionari VISA-A, aquest es va administrar a quatre 

grups de població: 1) pacients no quirúrgics que acudien a una clínica per dolor, 2) pacients 

pre-quirúrgics, 3) població universitària i 4) esportistes en actiu d’un club d’atletisme, aquests 

dos darrers grups de població van ser agafat com a grup control. Per validar el qüestionari, van 

administrar el VISA-A juntament amb dues escales genèriques de classificació de tendons al 

grup 1, mentre que el grups 2,3 i 4, únicament se’ls va aplicar el qüestionari VISA-A. En la 

primera prova de validació, es va observar que el qüestionari VISA-A té una correlació 

significant amb altres instruments que mesuren els graus de severitat com són els de Percy i 

Conochie. En la segona prova de validació es van comparar les puntuacions entre els diferents 

grups i es va observar que les puntuacions tant dels pacients “no quirúrgics” (grup 1) com “pre-

quirúrgics” (grup 2), eren significativament menors que les del grup control (grup 3 i 4). A més, 

comparant entre els pacients amb tendinopatia, els pacients no quirúrgics (grup 1), presentaven 

major puntuació que els pre-quirúrgics (grup 2). (35) 

Per avaluar la fiabilitat, tots els pacients no quirúrgics (grup 1) i els membres del club 

d’atletisme (grup 4), van realitzar 3 cops el qüestionari VISA-A però només van assistir en dues 

ocasions a la consulta, és a dir, les visites a consulta estaven separades per 1 setmana de 

diferència, i en una d’aquestes consultes, el pacient realitzava 2 vegades el test amb una 

separació de 60 minuts. Aquestes mesures van ser utilitzades per a calcular la fiabilitat test-

retest (tests separats per 60 minuts) i la fiabilitat a curt termini (comparant les puntuacions entre 

setmanes). En els resultats obtinguts no es van observar diferències en les puntuacions d’aquells 

pacients que realitzaren els 2 qüestionaris (test-retest) en la primera visita vers els que ho feren 

en la segona. (35) 
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Per altre part, al 2017, es va validar el qüestionari VISA-A-Sp, la versió en castellà del 

qüestionari original en anglès. Aquesta versió en castellà ha demostrat tenir una fiabilitat i 

validesa similars a la versió original, a més de facilitar l’ús a tots aquells clínics i atletes de 

parla hispana. (36) 

 

1.10 El dolor crònic i el control motor 

Com hem comentat anteriorment, el dolor crònic és un dolor persistent que s’estén més enllà 

dels 3 mesos, excedint el temps de curació del teixit lesionat. (23) 

Tradicionalment les tendinopaties s’han entès com una alteració perifèrica on únicament es 

trobava afectada la regió tendinosa, encara que l’evidència més recent suggereix altres possibles 

factors com a contribuents de la persistència del dolor.(37) Es coneix que alteracions 

musculoesquelètiques cròniques provoquen una sensibilització del sistema nerviós, aquesta 

sensibilització ha estat utilitzada per explicar el dolor continu i persistent provocat en un procés 

de tendinopatia crònica, podent ocórrer dita sensibilització al sistema nerviós central i/o 

perifèric. (23) 

Pel que fa a la sensibilització perifèrica, en un estudi de Eckenrode et al.(23) es va observar que 

els corredors populars que tenien una tendinopatia unilateral, presentaven un llindar de dolor a 

la pressió i una tolerància a la sumació temporal de calor menors en l’extremitat afectada en 

comparació amb el grup control (esportistes sense TA). Aquesta menor tolerància a ambdós 

estímuls ens indica un augment de la sensibilitat.  

En pacients amb tendinopaties unilaterals s’han observat alteracions motores i sensitives a 

l’extremitat contra lateral, fet que implica al sistema nerviós central. A més, es va observar que 

els participants amb TA unilateral presentaven un menor llindar a la pressió a la seva extremitat 

contra lateral (sana) en comparació amb el grup control, tant en la regió del tendó d’Aquil·les 

com en la zona del Tibial anterior. (23) 

Aquest estudi suporta la teoria multifactorial de de la tendinopatia, que consisteix en un dèficit 

en el sistema motor, una afectació sobre l’estructura tendinosa i els canvis sobre el sistema 

nerviós.  Trobant en subjectes amb TA existència de sensibilització perifèrica i central, encara 

que aquesta última sembla ser moderada, sense arribar a afectar a dermatomes de l’extremitat 

superior.(23) 
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En un altre estudi realitzat per Tompra et al.(37) es va estudiar l’existència o no d’alteració en 

el processament central del dolor en esportistes actius amb TA crònica, per a observar la 

presència de canvi en la modulació central del dolor (MCD) aquest canvi es quantifica 

mitjançant l’increment de intensitat necessària en l’estímul per a provocar dolor. Es te present 

aquesta MCD ja que en altres casos on el dolor es persistent, com la fibromiàlgia, alteracions 

de l’articulació temporomandibular o dolor lumbar, s’han observat disfuncions en els circuits 

inhibitoris del dolor. (37) 

Els resultats de l’estudi de Tompra et al.(37) indiquen una MCD disminuïda en pacients amb 

TA crònica en comparació amb el grup control, fet que pareix indicar l’alteració dels sistemes 

de modulació central del dolor en aquests pacients. Una possible explicació d’aquesta alteració 

en aquest tipus de pacient és que, l’activitat nociceptiva mantinguda al voltant del tendó 

sensibilitza les neurones nociceptives de l’asta posterior de la medul·la espinal incrementat la 

seva excitabilitat, afectant així a la modulació descendent del dolor.    

En casos de tendinopatia és més comú l’avaluació de la força del participant mitjançant la seva 

màxima contracció voluntària (MCV) que l’avaluació del control motor, encara que s’ha 

observat en diversos estudis que no hi ha cap tipus d’associació entre el dèficit de força i la 

presència o no de tendinopatia. Per posar algun exemple, pacients amb tendinopatia del 

manegot dels rotadors, presentaven un 15% més de força en la seva extremitat asimptomàtica 

que el grup control, o atletes amb tendinopatia patel·lar són millors saltadors que atletes sense 

aquesta alteració. Aquestes mesures de força màxima, no ens aporten informació de la càrrega 

sobre la unitat múscul – tendinosa a nivells submàxims i tampoc ens donen informació sobre el 

reclutament muscular en les diferents tasques, especialment en etapes on el pacient manifesta 

dolor. (38) 

Per altre part, la variabilitat del moviment minimitza l’acumulació de càrrega en una regió 

específica. El fet de presentar un patró motor invariable implica una alteració del control 

corticoespinal, establint així un estratègia protectora davant la tasca motora proposada. (38) 

El que sembla clar és la relació entre el dolor i els canvis sobre el control motor. Hi ha dues 

teories que intenten explicar aquesta relació, encara que cap de les dues es suportada de manera 

inequívoca per la literatura, la primera teoria proposa que els canvis en l’activitat muscular són 

la causa del dolor (dolor – espasme – dolor o cicle viciós del dolor), mentre que la segona teoria 

proposa que els canvis en el control motor són un sistema de protecció, que actua limitant el 

moviment de l’àrea afectada (pain adaptation model). (38) 
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2. TÈCNICA DE INTERVENCIÓ 

A continuació es descriuran els tractaments convencionals descrits en la guia de pràctica clínica 

de l’ American Physical Therapy Association (APTA). Cal dir que el seguiment d’aquesta guia 

de pràctica clínica no assegura l’èxit en tots els pacients, ja que els tractaments aplicats hauran 

de ser adaptats a la realitat que es trobi en la clínica, i serà el fisioterapeuta qui decideixi el pla 

d’actuació més adequat segons els valors, les preferències i expectatives del pacient. (34) 

En aquesta guia de la APTA es troben classificats els tractaments segons el seu nivell i el seu 

grau d’evidència, anant des de l’evidència obtinguda en revisions sistemàtics (nivell I) fins a la 

opinió de diferents experts (nivell V), i dels tractaments amb una forta evidència (grau A) fins 

als tractaments proposats per l’experiència clínica o opinió d’experts (grau E). (34) 

On més nivell d’evidència trobem és en l’exercici (nivell I), es descriuen diverses revisions 

sistemàtiques d’on s’extreu que els clínics haurien d’utilitzar la càrrega mecànica mitjançant 

exercicis de contracció excèntrica, heavy-load, exercicis concèntrics-excèntrics a baixa 

velocitat per disminuir el dolor i augmentar la funció. Les revisions incloses en la guia utilitzen 

paràmetres (freqüència, càrrega i velocitat) diferents entre si, per tant encara no s’ha descrit un 

protocol amb quins són aquests paràmetres òptims per el maneig de les tendinopaties.(34) 

Un altre punt on trobem evidència mitjançant revisions sistemàtiques és en l’educació del 

pacient (nivell I), la principal recomanació al pacient és que la descàrrega o el descans complet 

no és indicat en casos de tendinopatia. El pacient ha de tenir clar que ha de seguir amb la seva 

activitat o esport, dins uns límits de tolerància al dolor mentre realitza el protocol de 

rehabilitació. (34) 

En relació als estiraments, en un estudi de nivell IV, es va observar que un protocol 

d’estiraments excèntrics compost per 9 tipus d’estiraments (6 amb extensió de genoll i 3 amb 

el genoll flexionat) mantinguts de 15 a 20” durant 6 setmanes on es progressava d’una a tres 

sèries al llarg de les setmanes, la puntuació a l’EVA va disminuir de 7.2 a 2.9 a les 12 setmanes. 

Per tant, trobem una lleugera evidència sobre la utilització d’estiraments de la musculatura 

flexora plantar amb el genoll estirat o flexionat per a la disminució del dolor i l’augment de 

satisfacció del pacient. (34) 

Amb el mateix grau d’evidència que els estiraments, trobem la reeducació neuromuscular, 

molts d’estudis han observat una menor activació muscular de l’extremitat en que els pacients 
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sofreixen la tendinopatia, encara que es desconeix si aquesta menor activació és la causa o la 

conseqüència de la tendinopatia. (34) 

També trobem estudis de nivell IV que estudien la utilització del taping, una revisió sistemàtica 

d’estudis de baix nivell, suporta l’aplicació de tape per disminuir la tensió del tendó, mentre 

que un estudi de casos conclou que mitjançant aquesta tècnica no es disminueix el dolor. (34) 

Pel que fa a la teràpia manual, segons l’opinió dels experts i una revisió sistemàtica referent a 

una altre estructura del cos humà, aquesta hauria de ser considerada mitjançant tècniques 

articulars i mobilització de teixits tous amb o sense instruments per incrementar el rang de 

moviment dels pacients amb TA. (34) 

Una revisió sistemàtica amb meta-anàlisis va trobar que la utilització de fèrules nocturnes no 

provocava una millorar addicional dels pacients que la utilitzaven sobre els que ho feien, a les 

12 setmanes. A més un assaig controlat aleatoritzat no va observar un benefici de les fèrules 

nocturnes sobre els exercicis excèntrics en els valors de la VISA-A ni en el grau de rigidesa als 

3 i 12 mesos. (34) 

En quan a l’aplicació de làser a baixa intensitat, si bé al 2010 hi havia una evidència moderada 

(grau B) sobre l’eficàcia del làser per a disminuir el dolor i la rigidesa del tendó d’Aquil·les, 

mitjançant diferents estudis de nivell II realitzats durant els últims anys, l’evidència actual és 

contradictora i no es fan recomanacions per a l´ús d’aquesta teràpia en pacients amb TA. En 

dos estudis es va comparar la teràpia de làser amb el placebo, en ambdós casos no es van 

observar diferències entre els grups. En canvi en un estudi aleatori es van comparar 4 grups. Un 

grup realitza placebo més exercici diari, un altre teràpia amb làser més exercici diari i els dos 

grups restants realitzaven exercici més placebo i exercici més teràpia amb làser únicament 2 

vegades per setmana. El grup que més va millorar els seus símptomes va ser el grup que 

realitzava exercici 2 vegades per setmana amb làser, encara que aquest estudi no va poder 

determinar si el làser era el causant d’aquesta millora. (34) 

Si ens fixem en la iontoforesis, trobem un grau d’evidència moderada (B) per a la disminució 

del dolor i la millora de la funció per a pacients amb tendinopatia aguda. (34) 

L’evidència sobre la utilització d’ortesis i alces de taló, no és clara i es troba evidència 

contradictòria en ambdós casos, per tant no es donen recomanacions sobre el seu ús en aquesta 

guia de pràctica clínica. (34) 
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Les intervencions que no s’inclouen a l’abast de la teràpia física són les infiltracions de 

corticoesteroides, les extracorporeal shock wave therapy (ECSWT) i el Plasma Ric en Plaquetes 

(PRP). (34) 

Una revisió sistemàtica d’assajos aleatoris controlats, va concloure que les injeccions de 

corticoesteroides mostren un benefici a curt termini, però aquesta millora no es manté a llarg 

termini. Si bé les possibilitats de ruptura del tendó són baixes, hi ha molt de risc d’altres 

complicacions com dolor post injecció, atròfia subcutània o despigmentació entre d’altres.(34) 

En quan a les ECSWT diferents revisions sistemàtiques en recomanen el seu ús per a millorar 

les puntuacions de la VISA-A, el dolor i la funció quan es combinen amb protocols d’exercici 

excèntric. Un estudi de Taylor et al. va estudiar l’aplicació d’ECSWT a pacients amb TA 

crònica i va fer un seguiment durant dos anys, observant una millora significativa en la VISA-

A però no en les puntuacions de l’EVA en relació al dolor. (34) 

Finalment en relació al PRP, moltes revisions sistemàtiques d’alta evidència, no recolzen 

aquest tipus d’infiltracions ja que els seus resultats en relació a VISA-A, retorn a l’esport, les 

imatges d’ultrasò i la funció en individus amb TA són dispersos. (34) 

Tenint en compte tot l’anterior i seguint el model contínuum de la patologia del tendó, el 

tractament a aplicar a cada pacient dependrà de la fase en que es trobi el seu tendó, però la 

gestió de la càrrega és el Gold Standard. (39) 

Molts dels tractaments utilitzats fins al moment, es centren principalment en la disminució del 

dolor, prestant menys atenció a la necessitat d’optimitzar el tendó així, les estructures adjacents 

com músculs o la cadena cinètica i oblidant-se dels canvis neuronals. El fet de centrar-se 

únicament en l’eliminació del dolor sense abordar els factors contribuents de la tendinopatia 

provocarà la recidiva del dolor. (15) 

Per tant, el tractament que apliquem haurà d’intentar influir sobre l’estructura, ja que aquesta 

es veu alterada, però com que la manifestació clínica és el dolor, la disminució d’aquest també 

serà un objectiu a abordar. (31) 

El que ens indicarà que un tractament no és l’adequat per un tendó serà l’augment de dolor a 

posteriori. Les propostes de tractament que realitzen Purdam et al.(31) depenent de la fase de 

la patologia són:  
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·Tendó reactiu / Early tendon disrepayr 

Els esforços inicials aniran centrats en disminuir el dolor i en detectar la càrrega que provoca 

el dolor al pacient. Una vegada localitzada, aquesta càrrega s’eliminarà o es disminuirà de forma 

important. El fet de disminuir la càrrega sobre l’estructura aporta temps al tendó per adaptar-

se, disminuir la reactivitat de les cèl·lules i revertir els canvis inicials que s’havien produït a la 

MEC. (31) 

En aquesta primera fase, es poden modificar els paràmetres d’intensitat, duració i freqüència de 

les sessions, així com el tipus de càrrega. Segons l’estudi de Langberg et al.(40), el pic màxim 

de producció de col·lagen tipus I en l’estructura tendinosa es produeix als 3 dies d’una sessió 

d’alta intensitat. Aquest temps de màxima producció de col·lagen hauria de ser un factor a tenir 

en compte en la programació de la freqüència dels entrenaments d’alta intensitat. (31) 

En aquesta fase, els entrenaments coadjuvants (bici, sessions de gimnàs...) es poden mantenir o 

augmentar mentre no afectin a l’estructura que tractem. (31) 

Els mecanismes per a disminuir el dolor són molts i variats, els AINEs, els corticoesteroides, 

les ECSWT o les infiltracions extratendinoses d’alt volum entre d’altres aconsegueixen efectes 

positius sobre el dolor a curt i mig termini, l’eficàcia a llarg termini sembla ser limitada. (15,34)  

Aquesta eficàcia limitada a llarg termini sembla anar relacionada en que els tractaments estan 

adreçats a la disminució del dolor tenint una influència mínima o nul·la sobre els dèficits de la 

cadena cinètica o la capacitat de càrrega del teixit, fet que resulta amb la reaparició del dolor 

quan el tendó és sol·licitat. (15) 

En un estudi de Rio E, Kidgell D, Purdam (41) sobre tendinopatia patel·lar es va observar que 

les contraccions isomètriques produïen analgèsia i reduïen la inhibició cortical del múscul del 

quàdriceps, provocant un augment de la força. Per tant, amb les contraccions isomètriques a 

part de produir l’efecte analgèsic que es buscava, també es beneficiava al tendó, al múscul i al 

control cortical d’aquest múscul. (41) 

·Late tendon disrepayr / Tendó degeneratiu 
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En aquesta segona agrupació, on la remodelació de l’estructura és poc probable, els tractaments 

aniran encarats a l’estimulació cel·lular i a la producció de col·lagen de la regió degenerada 

juntament amb la reestructuració de la matriu. Aquest tractament orientat a l’estructura canviarà 

si el tendó degenerat compensa mitjançant teixit sà les àrees de desorganització.(15) Aleshores, 

el tractament anirà orientat a augmentar la capacitat de càrrega de l’àrea sana (àrea amb 

suficients fibres alineades capaces de detectar i respondre davant la càrrega) en lloc d’intentar 

revertir la porció degenerada. (15,31) 

 

En quan a la millora de funcionalitat i la capacitat de càrrega, hi ha pocs estudis que es centrin 

en aquests aspectes, ja que la disminució del dolor i la millora de l’estructura s’han considerat 

més importants. A més, els mecanismes mitjançant els quals el tendons augmenten la capacitat 

de càrrega són desconeguts ja que s’observa que el teixit patològic no canvia, es creu que el 

tendó patològic augmenta únicament la capacitat de la porció sana del tendó.(42)  A tot això, 

és molt difícil quantificar la funcionalitat d’un tendó(42), ja que les mesures de força no 

reflecteixen tota la situació. Relacionant-ho amb el punt anterior, la disminució del dolor pot 

eliminar barreres en favor de la funcionalitat. (15) 

 

2.1 Exercici Terapèutic  

Com ja s’ha anat mencionat anteriorment, el tractament amb el major nivell d’evidència per al 

maneig de les tendinopaties és l’exercici terapèutic. L’objectiu d’aquest exercici és provocar 

Il·lustració 6: Objectius de tractament segons la fase en que es troba un tendó segons el "model continuum" (15) 
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una càrrega mecànica sobre el tendó per promoure la remodelació, alhora que disminueix la 

sensació de dolor i millora tant la resistència com la força dels gastrocnemis i soli, donant com 

a producte una millora de la funció. (43) 

En les últimes dècades, els programes d’exercici terapèutic per al tendó d’Aquil·les han 

consistit en la realització d’exercici excèntrics, encara que la combinació de contraccions 

concèntriques i excèntriques han demostrat efectes positius. (43) Recentment s’ha observat que 

les contraccions de caire isomètric com a tractament inicial per a les tendinopaties indueixen 

major analgèsia, encara que no hi ha l’evidència suficient que suporti únicament la utilització 

d’aquest tipus de contraccions en el tendó d’Aquil·les. (43) 

Per incrementar la força i la mida del tendó, els exercicis amb càrregues altes i contraccions 

lentes han demostrat tenir els millors beneficis per als pacients, encara que la càrrega sobre el 

tendó es veurà incrementada producte d’augmentar la velocitat del moviment realitzat, essent 

aquestes velocitats elevades les pitjors tolerades per la patologia tendinosa, per tant la proposta 

d’exercicis haurà de ser molt progressiva i sempre basada en la resposta i percepció individual 

del pacient. (43) 

En l’estudi de Silbernagel et al.(43) i Sancho et al.(44) és divideix el protocol de rehabilitació 

en 4 fases diferents: 1) maneig dels símptomes i reducció de la càrrega, 2) recuperació, 3) 

reentrenament i 4) retorn a l’activitat esportiva. Si bé els exercicis de la primera fase poden ser 

iniciats de manera immediata a l’aparició dels primers símptomes, la càrrega més específica a 

l’esport s’hauria d’introduir a les últimes fases. (43,44) Encara que la introducció de la càrrega 

específica es realitzi en les fases finals del protocol de rehabilitació, fins aleshores no s’ha 

demostrat un efecte negatiu del manteniment de les activitats de càrrega sobre el tendó 

d’Aquil·les com córrer, saltar, etc., sempre que s’utilitzi amb un model de monitorització del 

dolor durant el tractament. (45) El que es busca en cada fase del programa de rehabilitació és 

el següent: 

Fase de maneig del símptomes i reducció de la càrrega: en aquesta fase inicial, l’objectiu 

principal és aturar el cercle viciós que provoca el dolor i la sobrecàrrega generada sobre el 

tendó. L’educació del pacient és molt important en aquesta primera fase per tenir una bona 

col·laboració i adhesió al programa. (43) 

Fase de recuperació: l’objectiu de la segona fase és recuperar a força en el músculs 

gastrocnemis i soli i millorar la tolerància a la càrrega del tendó d’Aquil·les. Així com 
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evolucionem en la tolerància, augmentarem en primer lloc el nombre de repeticions, el rang de 

moviment i en darrer lloc la velocitat de moviment dels exercicis proposats. (43) 

Fase de reentrenament: en aquesta fase s’afegeix la càrrega externa i s’inicien les activitats 

com córrer i saltar. L’objectiu és realitzar una bona transició cap a càrregues més elevades pel 

tendó. En quan als exercicis pliomètrics, seran iniciats bilateralment i es progressarà cap a la 

unilateralitat. (43) 

Fase de retorn a l’activitat esportiva:  en aquesta darrera fase, l’objectiu és retornar a 

l’esportista a l’esport amb uns nivells de participació i rendiment òptims. En aquesta fase serà 

molt important la monitorització del dolor per part del pacient, prestant especial atenció a les 

24h post-activitat intensa. Un altre punt a tenir molt present en aquesta fase, és el temps de 

recuperació del tendó després de sessions d’alt impacte i altes càrregues, que s’estén entre 36 i 

72 hores. (40,43) 

La duració dels tractaments és molt diversa depenent de la fase en que es trobi el pacient, en la 

revisió sistemàtica de Head et al.(46), s’indica que molts dels estudis centrats en la realització 

d’un programa de rehabilitació per a una tendinopatia crònica de l’Aquil·les, s’estenen mínim 

12 setmanes, i encara que les millores sobre la rigidesa tendinosa (stiffness) s’observi a les 8 

setmanes de tractament, altres variables com el dolor, la funció o la capacitat de càrrega, 

aconsegueixen el pic màxim amb les seves respectives eines de mesura a les 12 setmanes.  

En un estudi realitzat per Sancho et al. (44), es proposa un programa de 12 setmanes format per 

exercicis progressius dividits en 4 nivells diferents, cada cop més provocatius pel tendó. En 

aquest estudi, els individus s’incorporaven als diferents nivells de l’estudi segons el dolor que 

presentaven, a més, aquest dolor també era l’indicador utilitzat per a progressar o retrocedir de 

nivell al llarg de l’estudi. Es va observar un increment significatiu en els valors de la VISA-A 

a les 4 i a les 12 setmanes respecte als valors inicials. Per altre part, en la capacitat de realitzar 

salts, es va observar que l’stiffness tendinós durant salts submàxims s’incrementava a les 4 

setmanes i a les 12 setmanes, en canvi, la prova de salts fins a la fatiga, només va incrementar 

de les 0 a les 4 setmanes, mantenint-se en els mateixos valors al final de la intervenció. 

En canvi, en estudis de Silbernagel et al. (43,45) es proposa un tipus de programa de 

rehabilitació similar, dividit en els mateixos 4 nivells descrits anteriorment, amb una progressió 

molt simple, iniciant-se en exercicis de caire isomètrics fins a aconseguir exercicis pliomètrics 

i unilaterals. La diferència principal, és la duració del programa, ja que s’estén fins als 6 mesos 

o més si és necessari.  
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En aquest estudi s’agafarà el protocol proposat en l’estudi de Sancho et al. (44), basat en els 

protocols anteriors de Mascaró et al. (39), Cook et al. (41), Silbernagel et al. (45) ja que realitza 

una proposta basada en la tolerància i el dolor del pacient. A més amb els exercicis que es 

proposen en el programa de rehabilitació es creu factible poder afegir la utilització d’un 

metrònom en el grup experimental.  

Per aconseguir els efectes buscats sobre el sistema nerviós i sobre el còrtex motor fruit de 

l’aplicació d’estímuls externs, visuals o auditius (38,48), en aquest estudi es proposa la 

realització del protocol de rehabilitació controlat de forma externa per l’aplicació d’un 

metrònom.  

Per a la realització d’aquest tipus d’intervenció amb el grup experimental, cal comentar que no 

s’han trobat estudis on es proposin les freqüències òptimes de tractament per aquesta patologia, 

encara que en alguns estudis, si s’utilitza el metrònom com a eina avaluadora, és a dir, per a 

realitzar els tests de control.  

Per exemple en estudis de Silbernagel et al. (43,49) es proposa una freqüència d’entre 50 i 60 

beats per minuts (bpm) en l’exercici de “Toe-Raise” o posar-se de puntetes, és a dir, realitzar 

un total de 25 o 30 repeticions per minut. En canvi en l’estudi de Sancho et al.(44) es mesuren 

els tests físics realitzant els exercicis amb una freqüència de 60 bpm, on 1 segon és per la fase 

concèntrica i 1 per la fase excèntrica. En un altre estudi de Leung et al.(48) on es mesura 

l’increment de força mitjançant exercicis al ritme proposat mitjançant un metrònom, es proposa 

una freqüència de treball de 3” concèntric i 4” excèntric.  

Tenint en compte els tipus d’exercicis que es proposen en el programa de rehabilitació escollit 

i segons la bibliografia existent en relació als ritmes de contracció a realitzar, la proposta és la 

següent: 

Pels exercicis isomètrics (nivell 1), el metrònom tindrà una freqüència de 60 bmp, on el pacient 

haurà de contar els beats del metrònom i aturar-se en aconseguir la duració establerta (38) que 

en el nostre cas seran 45”.  
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Il·lustració 7. Nivells del programa de rehabilitació. Adaptació de Sancho et al. (44,50) 

En quan als exercicis isotònics, d’acord amb els estudis de Rio et al. (38) i Leung et al.(48), els 

exercicis tindran una duració de 3” a la fase concèntrica i 4” a la fase excèntrica en els tres 

nivells (nivell 2-3-4).  

Finalment pels exercicis de bots, es progressarà igual en els nivells 3 i 4, iniciant amb la 

realització de salts lents amb una freqüència de 3” concèntric – 1” excèntric cap a salts ràpids 

on la fase concèntrica i excèntrica serà 1”. (50) 

 

2.2 Tendon Neuroplastic Training (TNT) 

Fins aleshores, la rehabilitació de les tendinopaties s’ha caracteritzat per l’execució d’un tipus 

d’exercici, amb un nombre establert de sèries i repeticions amb una càrrega predeterminada per 

part del fisioterapeuta i que el pacient realitza al seu ritme (ritme intern). (38) 

En l’estudi de Leung et al.(51) es va observar que tant l’entrenament mitjançant estímuls visuals 

com l’entrenament de resistència amb metrònom provoquen una major excitabilitat i una menor 

inhibició a ambdues cames, l’entrenada i la no entrenada, fet que no succeeix mitjançant un 

entrenament al ritme intern del pacient. A més aquest tipus d’entrenament juntament amb 

l’entrenament d’habilitats motores, han demostrat incrementar l’excitabilitat i disminuir en un 

interval curt la inhibició cortical. (52) 

Un estudi de Leung et al.(48) on es va comparar l’entrenament de resistència amb metrònom i 

l’entrenament mitjançant un estímul visual amb l’entrenament de resistència al ritme intern del 

pacient, va demostrar que tant els exercicis amb metrònom com els realitzats amb un estímul 

             NIVELL 4 (> 6 BW) 

Bots a una cama, Skipping, Salts amb mínim contacte 

NIVELL 3  (5.1 - 5.6 BW) 

Bots amb dues cames 

NIVELL 2 (2.1 – 2.8 BW) 

     Exercicis Isotònics 

        NIVELL 1 

Exercicis Isomètrics 
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visual, requerien una major atenció per part del pacient considerant-se així exercicis més 

semblants als d’habilitats motores. A les 12 setmanes es va observar que tant els pacients que 

entrenaven amb metrònom com els que ho feien amb estímuls visuals, van incrementar 

l’excitabilitat corticoespinal disminuït la inhibició cortical, fets que no van succeir en el grup 

que entrenava al ritme intern. Aquest últim grup únicament va enregistrar valors més alts de 

força a les 4 setmanes. (48,52) 

El concepte de l’entrenament neuroplàstic del tendó (TNT) consisteix en l’entrenament de força 

per adreçar-se a l’estructura del tendó, ja que la càrrega és l’únic estímul eficaç per provocar 

canvis sobre la matriu tendinosa i millorar la composició muscular, realitzat seguint un ritme 

extern per a intentar millorar el patró de reclutament muscular i com a conseqüència la càrrega 

sobre el tendó, adreçant-se al control cortical. (38) 

Així doncs, la proposta del TNT consisteix en la realització d’un entrenament de resistència 

seguint un ritme extern, aquest ritme pot ser de tipus visual o auditori. Mitjançant l’aplicació 

d’un ritme extern es poden provocar canvis ipsilaterals i contralaterals en l’excitació – inhibició 

en subjectes sans. (38) 

Per a observar si aquests canvis també poden tenir lloc en subjectes amb tendinopatia, Rio et 

al.(41) van crear un protocol per pacients amb tendinopatia patel·lar. Els pacients van dividir-

se en dos grups on es treballaven diferents contraccions, en un grup es realitzaven contraccions 

isomètriques, mentre a l’altre grup les contraccions eren isotòniques, sempre seguint el ritme 

marcat pel metrònom. Es va observar que ambdues contraccions provoquen canvis en la 

inhibició cortical, encara que les contraccions isomètriques semblen provocar major analgèsia 

de forma immediata en tendinopatia patel·lar.  
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3. JUSTIFICACIÓ DE L’ESTUDI 

La justificació per a la realització d’aquest estudi és que en l’actualitat succeeixen un gran 

nombre de recaigudes i els canvis motors producte de la lesió persisteixen una vegada acabat el 

procés de rehabilitació. Això ens indica que els protocols actuals no s’adrecen a tots els factors 

que contribueixen a l’alteració del control motor, ja que generalment nomes s’inclou la força 

muscular i la capacitat del tendó, sense tenir en compte el control corticoespinal, les creences 

del pacient i els factors contextuals sobre el dolor. (38) 

Si tenim present la il·lustració 6, observem que hi ha diferents grups depenent de la fase de la 

tendinopatia. Si ens centrem en el grup de “reactive-on-degenerative”, on trobem una 

tendinopatia reactiva dins d’un tendó que ja es trobava degenerat, observem que aquests 

pacients ens apareixeran amb un tendó dolorós i amb poca funció, per tant la seva intervenció 

anirà enfocada principalment a disminuir el dolor sobre el cos tendinós i de forma progressiva 

incrementar la capacitat de càrrega i millorar la funció del tendó. (15)  

Els exercicis de força indueixen analgèsia, i són beneficiosos per la estructura de la MEC, les 

propietats musculars i biomecàniques, a més de ser un fort modulador dels sistema nerviós 

central (SNC) que es pot trobar alterat en pacients amb TA crònica (23). Si a aquest entrenament 

de força li sumem la contracció seguint un ritme extern (visual o auditori) o mitjançant un gest 

específic, s’ha demostrat que es genera una activació de les vies corticoespinals, augmentant 

l’excitabilitat corticoespinal (CSE) i reduint la inhibició intra-cortical (SICI) d’ambdós còrtexs 

motors, l’ipsilateral (iM1) i el contralateral (cM1). (48,51,52)  

Però un programa de rehabilitació on es té com a objectiu augmentar la funció i la tolerància a 

la càrrega del tendó no només hauria de contenir exercicis purs de força, sinó que també seran 

necessaris exercicis on es treballi la velocitat i els cicles d’emmagatzematge-alliberació 

d’energia. (39) Per tant, el principal objectiu d’aquest estudi és observar si un protocol de 

rehabilitació per a pacients amb tendinopatia crònica combinat amb una APP de metrònom 

resulta més efectiu en el procés de rehabilitació que el mateix protocol realitzar al ritme intern 

del pacient.  

En cas de que la hipòtesi de l’estudi presentada a continuació es compleixi, i el protocol de 

rehabilitació juntament amb metrònom resulti més efectiu, serà útil en l’àmbit clínic perquè en 

un futur es realitzin protocols adreçats a totes les alteracions producte de la lesió, en aquest cas 

estem parlant d’una lesió tendinosa, però es podria aplicar a totes aquelles lesions on hi ha una 

sensibilització y una alteració del control motor producte del dolor crònic.  
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Per altre part, si aquesta introducció del metrònom no es tradueix en una major efectivitat del 

protocol en el grup experimental, els investigadors podrien obtenir diferents conclusions: I) el 

metrònom no s’ha emprat correctament per adreçar-se a les alteracions centrals, per tant, 

s’haurà de seguir investigant per conèixer com adreçar-se directament a aquestes alteracions, 

II) el resultat obtingut no es correspon amb la complicació de la introducció d’un estímul extern 

(metrònom / estímul visual), en aquest últim cas, seria necessari observar si el motiu de que els 

resultats siguin semblants és producte de que les freqüències utilitzades no són les òptimes.  

4. HIPÒTESI 

La hipòtesi d’aquest estudi és que el protocol de rehabilitació escollit realitzat a un ritme extern 

proporcionat per un metrònom (Soundbrenner) disminueix el dolor, i a la llarga millora la 

funció i la tolerància a la càrrega disminuint el nombre de recaigudes en esportistes amb 

tendinopatia aquília crònica, en comparació amb el mateix protocol de rehabilitació realitzat a 

un ritme intern.  

5. OBJECTIUS DEL TREBALL 

5.1 Objectiu General 

Avaluar si un protocol de rehabilitació per a pacients amb tendinopatia aquília crònica combinat 

amb una APP de metrònom (Soundbrenner) presenta més efectivitat en el procés de 

rehabilitació que el mateix protocol realitzat al ritme intern en esportistes no professionals 

d’esports col·lectius amb exigències de canvis de direcció, força i velocitat.  

5.2 Objectius Específics 

- Avaluar l’efectivitat del programa de rehabilitació amb metrònom sobre la funcionalitat a les 

2, 4, 8 i a les 12 setmanes des de l’inici de la intervenció en esportistes no professionals 

d’esports col·lectius amb exigències de canvis de direcció, força i velocitat amb TA crònica. 

-Avaluar l’efectivitat del programa de rehabilitació amb metrònom sobre el dolor a les 2, 4, 8 i 

a les 12 setmanes des de l’inici de la intervenció en esportistes no professionals d’esports 

col·lectius amb exigències de canvis de direcció, força i velocitat amb TA crònica. 

-Comparar la millora sobre la funcionalitat del programa de rehabilitació amb metrònom amb 

el programa convencional, a les 2, 4, 8 i 12 setmanes des de l’inici de la intervenció en 

esportistes no professionals d’esports col·lectius amb exigències de canvis de direcció, força i 

velocitat amb TA crònica.  
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-Comparar la reducció sobre el dolor del programa de rehabilitació amb metrònom amb el 

programa convencional, a les 2, 4, 8 i a les 12 setmanes des de l’inici de la intervenció en 

esportistes no professionals d’esports col·lectius amb exigències de canvis de direcció, força i 

velocitat amb TA crònica.  

-Valorar l’existència de canvis estructurals en el tendó a les 12 setmanes des de l’inici de la 

intervenció en  esportistes no professionals d’esports col·lectius amb exigències de canvis de 

direcció, força i velocitat amb TA.  

 

6. METODOLOGIA 

6.1 Disseny de l’estudi 

L’estudi proposat es tracta d’un estudi experimental i concretament, ens trobem davant un 

assaig clínic aleatoritzat, simple cec i amb grups paral·lels.  

Un estudi experimental es caracteritza per l’aplicació d’una intervenció sobre una mostra de la 

població estudiada, amb un caràcter prospectiu, és a dir, es recullen dades i es fa un seguiment 

al llarg de la duració de l’estudi. Per tant, en aquests estudis, es valoren els efectes d’una o més 

intervencions, generalment comparant-se amb un altre. (53) 

L’aleatorització és el mètode que tenim per assegurar-nos de que l’assignació dels pacients en 

el grup control o experimental, no es veu influenciada per factors externs que puguin alterar els 

resultats de la investigació. (54) Mitjançant una aleatorització, els participants tindran les 

mateixes possibilitats de ser inclosos en el grup control o en el grup experimental. Per tant 

l’assignació al grup experimental o al grup control es realitzarà de forma aleatòria mitjançant 

el programa informàtic Oxford Minimization and Randomization (OxMaR) per evitar possibles 

biaixos.(55) 

El cegament, també conegut com emmascarament és la característica que evita que els 

investigadors i/o els participants coneguin quin tractaments hi ha o quins tractaments se’ls està 

aplicant. L’objectiu del cegament és proporcionar objectivitat als resultats i disminuir el nombre 

de biaixos de l’estudi. El nivell de cegament incrementa la complexitat i els costos de l’estudi, 

i en moltes ocasions pot no ser possible. (54) En aquest estudi realitzarem un cegament a 

simple cec, ja que només els fisioterapeutes avaluadors estaran cegats, si bé els fisioterapeutes 

encarregats de portar a terme la intervenció i els pacients no sabran si formen part del grup 
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experimental o del grup control, el fet de conèixer els tractaments que estan i se’ls està aplicant, 

no permetrà el seu cegament.  

Finalment es tractarà d’un estudi amb grups paral·lels ja que es realitzaran de forma simultània 

les dues intervencions al grup control i al grup experimental, per després comparar els resultats 

obtinguts de la introducció d’un metrònom dins un protocol de rehabilitació envers aquells 

participants del grup control, que únicament realitzen el protocol de rehabilitació. (54) 

Un assaig clínic aleatoritzat ben dissenyat i executat de forma correcte proporciona la millor 

evidència sobre l’efecte de les intervencions sanitàries. Per a la realització d’aquests assaig 

clínic aleatoritzat tindrem en compte la declaració CONSORT, acrònim de CONsolidated 

Standarsd Of Reporting Trials. Aquesta declaració consta d’una llista de comprovació de 25 

ítems considerats crítics i per tant, s’intentaran introduir al llarg d’aquest estudi. (56) 

 

6.2 Subjectes de l’estudi 

La població diana de l’estudi són tots els/les esportistes amateurs d’entre 19 i 37 anys de futbol, 

voleibol, handbol i bàsquet que es trobin inscrits/es a les seves pertinents federacions de l’illa 

de Mallorca, amb tendinopatia aquília crònica, que presentin dolor o hagin tingut dolor durant 

els mesos compresos entre Agost i Gener de 2020. S’ha escollit aquesta franja d’edat perquè es 

vol adreçar l’estudi al col·lectiu amateur, per tant el mínim d’edat és 19, a més l’estudi de Florit 

et al. (14) indica que aquesta franja d’edat és la que major incidència presenta en esportistes 

d’elit. 

En aquests estudi es realitzarà un mostreig no probabilístic de tipus consecutiu, per a la 

realització d’aquest tipus de mostreig, s’estableix un període de reclutament (57), que en el 

nostre cas és de 6 mesos. Per a realitzar aquest reclutament s’ha fet un recerca dels equips de 

Mallorca que podrien ser inclosos en aquest estudi. (Annex 1) 

Una vegada es tingui la població accessible, passarem els criteris d’inclusió i exclusió presentats 

a la taula 2 per a poder obtenir la població elegible del nostre estudi. A partir d’aquí, tots/es 

aquells/es esportistes que compleixin amb els criteris proposats, podran passar a formar part de 

la mostra de l’estudi (esportistes seleccionats per a l’estudi).  

Per a calcular la mida mostral necessària per a realitzar l’estudi, utilitzarem la Calculadora de 

Grandària Mostral GRANMO (Annex 2). Per a realitzar aquest estudi haurem d’introduir una 
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sèrie de dades extretes d’altres estudis. En primer lloc ens haurem de dirigir a l’apartat que ens 

marca “Dos mitjanes independents” i a partir d’aquí calcularem la mida mostral.  

Acceptant un risc alfa (α) de 0,05 i un risc beta (β) de 0,20 amb un tipus de contrast bilateral, 

introduïm la desviació estàndard comú (SD) i la diferència mínima a detectar (MCID) d’una de 

les eines utilitzades per a mesurar els objectius secundaris, en aquest cas escollim la VISA-A. 

Per aquesta eina trobem una sd= 11.19 (44) i encara que la diferència mínima a detectar només 

ha estat estudiada per a patologia insercional del tendó d’Aquil·les, molts estudis utilitzen un 

MCID=10 per problemes de la porció mitja del tendó. (43,44,58,59) Amb les dades anteriors i 

estimant una pèrdua de seguiment del 15%, la mida mostral és 48 (n=48), on cada grup estarà 

format per 24 participants.  

Finalment els participants reals de l’estudi seran aquells que completin la duració de l’estudi, 

dins la mida mostral que es proposa, s’incrementa la mostra necessària, ja que es calcula una 

pèrdua de participants d’un 15%. 

Taula 2. Criteris d'inclusió - exclusió 

CRITERIS INCLUSIÓ CRITERIS EXCLUSIÓ 

-Edat dels participants superior als 19 als 

37 anys. (14) 

-Resultats entre 42 i 67 en el qüestionari 

VISA-A sp. (36) 

-Inici de la simptomatologia mínim 3 

mesos abans de l’inici de l’estudi. (49,60) 

-Dolor a la palpació per sobre de 2-6cm de 

la inserció del tendó. (60) 

-Nivells entre moderats i alts d’AF segons 

IPAQ. (44) 

-Rigidesa matutina (44) 

-Dolor en “single leg hopping test” (1-

5/10) (44,60)  

-Firma consentiment informat. 

-Estigui competint o amb intenció de 

tornar a la competició en poder. 

-Condicions mèdiques que no permetin fer 

AF (44) 

-Tractament farmacològic actiu (44) 

-Tendinopatia insercional (44,45,58) 

-Intervenció o ruptura prèvia del tendó 

d’Aquil·les (44,49) 

-Infiltració en el tendó durant els últims 3 

mesos. (44) 

-Afectacions congènites que puguin 

afectar al maluc, al genoll o al turmell. 

(45,49,58,60) 

-Participació en un altre protocol de 

rehabilitació del tendó d’Aquil·les. (49) 
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Una vegada seleccionada la mostra de l’estudi, el fisioterapeuta encarregat de la intervenció 

tindrà una entrevista presencial amb els subjectes on els assignarà un número (aquests número 

es mantindrà fins al final de l’estudi per tal de mantenir l’anonimat dels subjectes), els explicarà 

en que consisteix la intervenció, els realitzarà el qüestionari IPAQ (Annex 3) i finalment els 

passarà una còpia del consentiment informat (CI) per a que el firmin, ja que l’acceptació 

d’aquest és un requisit per a poder formar part de l’estudi. (Annex 4)  

Una vegada firmats tots els consentiments informats, i per tant amb la mostra definitiva que 

formarà part de l’estudi, el fisioterapeuta encarregat, farà arribar el llistat de números que 

anteriorment ha assignat als participants a l’informàtic, que mitjançant el programa informàtic 

OxMaR durà a terme un mostreig probabilístic, exactament un mostreig aleatori sistemàtic per 

tal d’organitzar a la mostra en el grup control o en el grup experimental.  

Una vegada l’informàtic tingui la composició del grup control i del grup experimental, retornarà 

la informació al fisioterapeuta encarregat per a que citi als pacients i els distribueixi entre els 

diferents fisioterapeutes encarregats de realitzar les intervencions. 

 

6.3 Variables de l’estudi  

Tenir clar quines variables es tindran presents en un estudi és clau per iniciar una investigació. 

Bàsicament es podran distingir dos significats del concepte variable, segons si fa referència a 

les característiques dels participants o si en canvi, es fa referència als tipus de dades o mitjans 

per obtenir-los. A continuació ens centrarem en les variables dependents e independents del 

nostre estudi. En primer lloc, les variables independents són aquelles que s’escullen lliurement 

per l’investigador, és a dir, el tractament que s’aplica als subjectes, aquest tractament buscarà 

provocar un canvi sobre unes altres variables, conegudes com a variables dependents. 

Generalment, l’objectiu directe d’aquest tipus d’investigacions serà establir una relació entre 

les variables independents i les dependents. (61) 

→ Variables independents  

 -Programa de rehabilitació + Metrònom  

 -Programa de rehabilitació convencional  

Ambdós grups, tant l’experimental com el grup control realitzaran el mateix protocol de 

rehabilitació (Annex 5) (44), la diferencia és que el grup experimental realitzarà els diferents 

exercicis proposats en aquest protocol seguint el ritme extern proposat mitjançant un metrònom.  
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→ Variables dependents: com s’ha comentat anteriorment, aquestes variables són les que es 

mesuraran al llarg de l’estudi per a observar l’existència de relació amb les variables 

independents. Per tant, aquests variables es veuran influenciades per les variables independents 

però no a l’inrevés. Generalment en els estudis experimentals, les variables independents solen 

ser de caire qualitatiu, mentre que les variables dependents solen ser de tipus quantitatiu, ja que 

es centren en la mesura d’uns resultats. (61) 

-Nivell de Funcionalitat: com hem comentat al llarg del marc teòric, la mesura del 

nivell funcionalitat es realitzarà mitjançant el qüestionari VISA-A traduït al castellà 

(Annex 6). Aquest qüestionari es troba format per 3 dominis diferents, que són el dolor, 

la funció i l’activitat.(47)  

Aquest qüestionari serà administrat als participants de l’estudi per part del fisioterapeuta 

avaluador a l’inici del tractament, a les 2, 4, 8 i 12 setmanes, per tal de veure l’evolució 

de la funcionalitat i poder comparar-ho entre els dos grups.  

-Intensitat del Dolor: aquesta intensitat del dolor serà reportada en tot moment per part 

de pacient mitjançant una escala visual analògica (EVA) Veure annex 7. Aquesta escala 

consisteix en un línia de 10 cm de llargària amb descriptors que fan referència al dolor, 

on 0 seria “no dolor” i 10 faria referència al “pitjor dolor imaginable”. Per emplenar 

aquesta escala, el pacient farà una marca segons la seva percepció en la línia de 10 cm. 

(62) 

Aquesta escala serà administrada als pacients després de la realització del programa de 

rehabilitació en el nivell 1 i 2 mitjançant la palpació (63), a l’inici de la intervenció, a 

les 2, 4, 8 i a les 12 setmanes.  Mentre que al nivell 3 i 4, la palpació es realitzarà després 

de la realitzar 20 salts a 2 cames i 10 salts a 1 cama respectivament. S’utilitzarà la 

palpació ja que aquesta juntament amb la intensitat del dolor per part del pacient, han 

demostrat ser els tests més vàlids per realitzar la diagnosis d’una tendinopatia del cos 

tendinós del tendó d’Aquil·les. (63) 

Si observem l’annex 5, on es presenta el protocol de rehabilitació, ens adonem que per 

a passar de nivell dins del pla de intervenció, hem de complir amb uns requisits referents 

a la intensitat del dolor, aquests requisits es mesuren mitjançant la Numeric Rating Scale 

(NRS) pel dolor. Aquesta escala és una variació de l’EVA, on es divideixen els 10 cm 

en nombres de l’1-10, i el pacient ha de triar un nombre segons el seu dolor, on 0 és “no 

dolor” i  10 el “pitjor dolor imaginable”(64). Per a obtenir aquesta informació s’educarà 
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al pacient per a que al final de cada sessió del pla de rehabilitació ens informi de quina 

és la seva percepció de dolor, i per tant, observar si podem progressar o ens hem de 

quedar en el nivell en que ens trobem.  

-Canvis estructurals: Encara que no s’ha establert una relació directe entre els canvis 

estructurals del tendó i el dolor, en un estudi de Mkumbuzi et al.(65), Tillander et al.(66) 

i d’acord amb el presentat al llarg del marc teòric, s’ha observat que el esportistes amb 

tendinopatia aquília presenten tendons més gruixuts (mm), desorganització del patró 

fibril·lar i una major neovascularització que els subjectes sense dolor. Per això, als 

participants d’aquest estudi se’ls realitzaran 2 proves ecogràfiques, una a l’inici de 

l’estudi i una altre a les 12 setmanes, és a dir, al finalitzar la intervenció. L’objectiu és 

observar si el programa de rehabilitació ha induït algun canvi en l’estructura tendinosa.  

Per a realitzar l’examen ecogràfic, el pacient es col·locarà en decúbit pro a la llitera, 

l’encarregat de realitzar l’examen realitzarà imatges de tot el cos tendinós en ambdós 

plans, transversal i sagital. Presentant especial atenció a que el transductor estigui en tot 

moment alineat a la direcció de les fibres. L’amplària del tendó es mesurarà en 

mil·límetres on el diàmetre anteroposterior sigui major amb el transductor transversal i 

el turmell en posició neutre. També s’anotarà la presència de zones hipoecòiques en 

qualsevol dels dos plans. La funció doppler també es realitzarà al llarg de tot el cos 

tendinós.  

Taula 3. Eines de mesura de les diferents variables dependents. 

 

6.4 Recollida de dades 

El fisioterapeuta encarregat serà el responsable de posar-se en contacte amb les federacions 

existents per tal de que aquestes facin arribar la informació de l’estudi als diferents clubs de 

l’Illa de Mallorca. Juntament amb aquesta informació hi haurà el contacte del fisioterapeuta 

encarregat per tal de que els clubs contactin amb ell una vegada hagin seleccionat als possibles 

jugadors (població accessible).  

Quan el fisioterapeuta encarregat rebi informació dels clubs, aquest serà el responsable 

d’establir entrevistes amb els/ les esportistes per a seleccionar la població elegible passant els 

Variables dependents Eina de mesura 

Nivell de Funcionalitat del subjecte VISA-A  

Intensitat del Dolor EVA 

Canvis estructurals del tendó Ecografia  
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criteris d’inclusió i exclusió (veure taula 2), a més de passar el CI per a que sigui firmat per part 

del subjectes.  

En aquesta mateixa entrevista si els participants compleixen amb els criteris d’inclusió i no 

presenten cap dels criteris d’exclusió, el fisioterapeuta encarregat enregistrarà les dades del 

participant en una fulla de registre que serà enviada a l’informàtic per a que realitzi 

l’aleatorització dels grups mitjançant el programa OxMaR.  

Per tal de mantenir l’anonimat del participants en l’estudi, el fisioterapeuta encarregat els 

assignarà un número que es mantindrà fins acabar l’estudi complint així amb la “Ley Orgánica 

del 3/2008, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos 

digitales”.(67) 

Com s’ha comentant, en l’estudi es recolliran els resultats sobre la intensitat del dolor, la 

funcionalitat e imatges ecogràfiques. Aquestes 3 mesures es realitzaran tant a l’inici com al 

final de la intervenció, a més es realitzaran mesures de la intensitat del dolor i de la funcionalitat 

a les 2, 4 i 8 setmanes un cop iniciat el protocol de rehabilitació. S’ha escollit aquesta 

temporalitat ja que el dolor i la funcionalitat amb subjectes amb TA de la porció mitja del tendó 

presenten millores evidents a les 2 setmanes des de l’inici del tractament, arribant al seu pic de 

millora a les 12 setmanes. Amb les mesures de la setmana 4 i 8 es vol observar si aquesta 

reducció del dolor i millora de la funcionalitat tenen comportaments lineals o no (58). En el 

mateix estudi de Murphy et al.(58) indiquen que els canvis en les imatges ecogràfiques no tenen 

relació amb les millores anteriors, essent inexistents a curt termini (2-4 setmanes) per tant s’ha 

decidit que aquest examen ecogràfic es realitzi al finalitzar el tractament.  

Tots els resultats de l’estudi, a l’inici i al final, així com els resultats intermedis, seran mesurats 

i recollits per part dels fisioterapeutes avaluadors, que no formen part de l’estudi. 

El fisioterapeutes avaluadors, aniran recopilant tota la informació en les respectives setmanes 

del tractament, una vegada tinguin tota la informació recollida en fulles sobre l’EVA, la VISA-

A i la fulla de registre Ecogràfic (Annex 8), (on la identificació és el número assignat a l’inici 

de l’estudi), passaran aquesta a un ordinador, que guardaran ells mateixos. Una vegada tinguin 

tots els resultats, faran arribar les dades a l’estadístic de l’estudi per a realitzar l’anàlisi 

pertinent.   

Per altre part, encara que no forma part de cap dels objectius de l’estudi, la intensitat del dolor 

mitjançant la NRS, ens servirà per a saber quan podem progressar de nivell durant el transcurs 
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de la intervenció. Aquests valors de la NRS seran anotats per part dels pacients en una fulla que 

guardaran els fisioterapeutes encarregats de la intervenció per tal de saber quan es pot 

progressar i així deixar-ne un registre escrit. Aquests valors seran traspassats a un ordinador al 

finalitzar les diferents setmanes de l’estudi. L’ordinador el guardaran els fisioterapeutes 

encarregats de la intervenció, i al finalitzar l’estudi enviaran les dades directament a l’estadístic.  

 

6.5 Generalització i aplicabilitat 

El resultat que s’espera obtenir al finalitzar aquest estudi és que l’aplicació d’un programa de 

rehabilitació realitzat seguint un ritme extern proposat per un metrònom disminueix el dolor, i 

a la llarga millora la funció i la tolerància a la càrrega disminuint el nombre de recaigudes en 

esportistes amb tendinopatia aquília crònica, en comparació amb realització del mateix protocol 

realitzat al ritme intern de l’esportista. Per tant un resultat positiu i estadísticament significatiu 

ens indicarà que la introducció d’un metrònom és un mitjà efectiu per provocar majors millores 

en quan al dolor i a la funcionalitat que un programa aïllat.  

Si això succeís, la visió que s’ha tingut fins ara de la rehabilitació de problemes tendinosos 

possiblement canviaria, passant d’una visió més centrada en la millora de l’estructura i del dolor 

cap a una visió on es tindrien més presents els canvis provocats a causa del dolor crònic, la 

possible sensibilització existent i el control motor. 

Per altre part, si la hipòtesi que esperem aconseguir no es compleix, caldria avaluar si la 

complicació logística d’introduir estímuls externs ja sigui mitjançant metrònom o estímuls 

visuals mereix la pena, per obtenir resultats semblants a la realització a ritmes interns. 

En quan a la generalització, aquest estudi va dirigit a esportistes amateurs de diferents esports, 

tots ells amb demandes de força, velocitat i canvi de direcció, en cas que els resultats es 

volguessin extrapolar a diferents poblacions com els esportistes d’elit, penso que els resultats 

d’aquest estudi podrien servir de guia, però s’hauria d’analitzar en major detall la resposta 

obtinguda per part d’aquests esportistes. Per altre part, si es volgués extrapolar la informació 

d’aquest estudi a un grup de població sedentària, penso que els resultats no podrien relacionar-

se ja que possiblement la intervenció a aplicar hauria de ser diferent, a més els canvis que es 

buscarien també serien diferents.  

Finalment, penso que l’aplicabilitat és molt gran i en el futur s’hauria d’investigar la seva 

introducció en altres camps, ja que si tenim en compte la bibliografia que ens parla de tots els 

canvis que es produeixen en els pacients amb dolor crònic, com la sensibilitat central o 
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perifèrica (23) i tots els canvis que es poden produir mitjançant exercicis de força realitzats a 

un ritme extern, ja sigui visual o auditori, o exercicis d’habilitats motores, sobre les vies 

corticoespinals i còrtexs motors (M1) (48,51,52), els camps d’aplicació són molt amplis. A més 

els costos de les aplicacions són 0, ja que es poden descarregar des del mòbil del pacient de 

forma gratuïta.  

 

6.6 Anàlisi estadístic  

L’anàlisi estadístic serà realitzat per la persona responsable d’aquesta àrea, en aquest cas 

l’encarregat serà l’estadístic contractat, qui utilitzant el Software IBM SPSS Statistics 27® per 

a Windows, tractarà les dades que li arribaran per part del fisioterapeuta avaluador per tal 

d’obtenir els resultats i les comparacions entre les variables estudiades necessàries.  

En primer lloc es realitzarà un anàlisis descriptiu de les dades de tots els participants per tal de 

presentar de manera clara i ordenada una primera taula que serveixi per a posar en context les 

característiques d’aquests, a més de servir de guia per a la posterior interpretació dels resultats. 

L’anàlisi descriptiu també serà realitzat per a presentar les mesures de les variables dependents 

a l’inici de l’estudi.  

Aquesta estadística descriptiva pot ser univariant, representada mitjançant taules de 

freqüències, índexs de posició o tendència central i índexs de dispersió o bivariant amb índexs 

de comparació, en ambdues modalitats podem trobar representacions gràfiques per a facilitar la 

interpretació.  

L’anàlisi univariant per a les variables quantitatives que realitzarà l’estadístic seran taules de 

freqüències i tipus de freqüència, representant en histogrames les variables continues i en 

diagrama de barres les variables discretes. Per a la distribució d’aquestes dades quantitatives, 

es presentaran mesures de tendència central amb la moda, mitja aritmètica i mitjana, les mesures 

de dispersió amb l’amplitud, el rang interquartílic, la variació i desviació típica.  

Per altre part, l’anàlisi bivariant ens és útil per a realitzar comparacions entre les variables de 

l’estudi. Per a realitzar aquest anàlisi bivariant és necessari realitzar inferència. En el nostre cas, 

si es volgués realitzar un anàlisis entre 2 variables quantitatives com podrien ser l’EVA o la 

VISA-A, tindríem que utilitzar el Coeficient de Correlació de Pearson. En canvi si volem 

comparar la variable qualitativa (test ECO) amb una quantitativa (EVA o VISA-A), utilitzaríem 

la prova de T-Student. Finalment si es tingués que relacionar una variable qualitativa amb + de 

3 categories amb una variable quantitativa utilitzaríem l’eina ANOVA.  
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Una vegada tota l’estadística descriptiva hagi estat presentada, entrarem a realitzar la Inferència 

estadística, aquesta ens servirà per extrapolar els resultats obtinguts en l’estudi mitjançant les 

lleis de probabilitat a tota la població estudiada. Per a realitzar aquesta inferència s’introdueix 

un “rang de seguretat” conegut com Interval de Confiança, en els estudis de Ciències de la 

Salut, el més comú és que aquest interval sigui del 95%, és a dir, que s’accepta un 5% d’error. 

Acceptant com a significatius aquells resultats que presentin un valor de probabilitat menor a 

0,05. A partir d’aquí es realitzar el contrast d’hipòtesis entre H0 (hipòtesis nul·la) i H1 

(hipòtesis alternativa).  

Finalment, quan l’estadístic així acabat amb el seu anàlisi, els resultats seran entregats en mà al 

fisioterapeuta encarregat, per a que es puguin interpretar els resultats, comparar-los amb altres 

estudis i realitzar una conclusió de l’estudi.  

 

6.7 Pla d’intervenció 

Com ja s’ha comentat al llarg dels punts anteriors, aquest estudi consisteix en avaluar 

l’efectivitat de la introducció d’un metrònom (Soundbrenner) per a la realització d’un protocol 

de rehabilitació, comparant-ho amb la realització del mateix protocol de rehabilitació realitzat 

al ritme intern del pacient en esportistes amateurs de Mallorca.  

Si tenim present l’inici de la simptomatologia dels participants, l’estudi tindria una extensió de 

13 mesos, dels quals 7 mesos corresponen al disseny, avaluacions, tractament i interpretació i 

redacció dels resultats de l’estudi.  

El protocol de tractament té una extensió de 12 setmanes, iniciant-se dia 5 d’abril de 2021 i 

acabant dia 26 de juny de 2021. Prèviament a l’inici es realitzarà l’avaluació inicial per part 

dels fisioterapeutes avaluadors, realitzant el mateix al finalitzar.  

L’estudi està compost per 2 grups, el grup control, que realitzarà únicament el protocol de 

rehabilitació i el grup experimental, qui ho farà seguint el ritme del metrònom. Per fer possible 

que els participants no sàpiguen de quin grup formen part durant les 12 setmanes d’intervenció, 

es demanaran 2 sales de rehabilitació al centre MOU-TE Fisioteràpia, ubicat a Manacor, 

Mallorca. Aquestes sales seran reservades 3 dies a la setmana durant les 12 setmanes del 

protocol de rehabilitació, ja que s’ha planejat que les intervencions presencials tinguin lloc els 

dilluns – dimecres – divendres de cada setmana.  
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Si es tenen en compte els diferents nivells que composen el pla de rehabilitació, s’observa que 

en els 4 nivells, els pacients han de realitzar els exercicis de caire isomètric. Per a la realització 

d’aquests exercicis, els pacients seran educats durant les sessions presencials de tal manera que 

s’aconsegueixi que realitzin els exercicis de manera autònoma a casa quan no tinguin 

intervenció presencial. A mesura que es vagi avançant de nivell, aquest problema desapareixerà 

ja que les intervencions es realitzen 3 cops per setmana, per tant es realitzaran els diferents 

exercicis amb els fisioterapeutes encarregats d’aplicar el protocol de rehabilitació (encara que 

seguiran amb els exercicis isomètrics a casa els dimarts – dijous – dissabte – diumenge).  

Per ambdós grups, s’acceptarà una intensitat de 3/10 durant els exercicis, sent possible que 

aquest augmenti fins a 5/10 al finalitzar tots els exercicis proposats. (44,45) Si bé es permet 

aquest nivell en quan a la intensitat de dolor, aquest ha de desaparèixer passades 24h de l’inici 

del tractament o al matí següent. Encara que s’accepti el dolor durant l’activitat, l’augment en 

la rigidesa del tendó entre setmanes no serà permesa, revaluant si el nivell en que es troba el 

participant és el correcte.  

El pla de rehabilitació es presenta en l’annex 5, es troba dividit en 4 nivells diferents, on la 

demanda sobre el tendó augmenta així com s’avança dins el protocol.  

El Nivell 1 està format únicament per un exercici de tipus isomètric de soli, que s’haurà de 

realitzar 3 vegades cada dia amb una duració de 45” per contracció.  

El Nivell 2 ja inclou exercicis de caire isotònic, amb les dues fases, concèntric i excèntric, els 

participants hauran de realitzar, elevacions de talons amb el genoll estirat i flexionat, a més de 

realitzar segons la tolerància del pacient exercicis de ABD i ADD de maluc.  

En el Nivell 3, apareixen els salts a dues cames, els exercicis d’aquest nivell es divideixen en 4 

grups, salts a 2 cames amortint el salt, salts a 2 cames amb els genolls rígids, salts cap endarrere 

i finalment salts sobre un caixó.  

Finalment en el Nivell 4, es canvien aquests salts bipodals per salts unipodals, i la agrupació és 

la mateixa, salts amb una cama amortint a l’aterrar, salts amb el genoll rígid buscant un contacte 

molt curt amb el terra, salts cap endarrere i salts a una cama sobre un caixó. En aquest nivell 

s’introdueix la carrera com a part del protocol de rehabilitació, aquesta anirà adaptada en funció 

de la història de l’esportista i es recomanarà com s’ha esmentat anteriorment que no es 

produeixin increments majors al 10% del volum entre setmanes.  
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-Grup control:  aquest grup acudirà al centre de rehabilitació per a realitzar el protocol. Una 

vegada arribin al centre tindran a la seva disposició al fisioterapeuta encarregat de dirigir la 

sessió, qui explicarà i corregirà els exercicis en cas de que la realització sigui errònia.  

-Grup experimental :  en aquest grup s’implementarà l’eina Soundbrenner, un metrònom 

gratuït que es pot descarregar des del telèfon mòbil, en el protocol de rehabilitació. Les 

freqüències de treball pels diferents exercicis són les següents: 

·Exercicis isomètrics: en aquests exercicis no existeix el moviment per part del pacient, 

per tant el metrònom sonarà a 60 bpm durant 1’. El pacient haurà d’anar contant els 

diferents beats que escolti i aturar-se al beat 45, que equivaldrà a 45” de contracció. 

(Veure annex 9). 

·Exercicis isotònics: per aquests exercicis es realitzarà una progressió en velocitat, 

incitant-nos en una fase de 3” concèntric – 4” excèntric (38,68), per a passar 

contraccions ràpides on la fase concèntrica i l’excèntrica serà d’1”.(44) (Veure annex 

10). 

·Salts: per a la realització dels salts es portarà a terme la mateixa progressió. Distingirem 

entre salts lents i salts ràpids. Durant els salts lents el metrònom estarà programat per a 

sonar 3” per la fase concèntrica o enlairament i 1” per la fase excèntrica o aterratge. Per 

altre part, els salts ràpids, estan composts per una fase concèntrica i excèntrica d’ 1”. 

Aquesta progressió es realitzarà d’igual manera pels salts bipodals o unipodals.  

Un punt a tenir present en la realització d’aquest protocol, són els temps de recuperació que 

seran de 2’ entre sèries (50). Es realitzarà una progressió vertical, per exemple en el cas dels 

exercicis isotònics es realitzarà 1 sèrie d’exercicis amb el genoll estirat, una flexionat, ABD i 

ADD de maluc, i es tornarà a començar, així fins a realitzar totes les sèries requerides.  

Quan l’aleatorització dels grups hagi estat realitzada per part de l’informàtic i una vegada 

informats de la composició dels grups als respectius fisioterapeutes, el pacients han de ser 

inclosos en els diferents nivells del protocol de rehabilitació depenent del seu nivell de dolor, 

per tant, no tots seran inclosos en el Nivell 1. Per ubicar als pacients en els diferents nivells 

abans de començar l’estudi, es realitzaran els exercicis que es marquen sota el nivells en l’annex 

5, el pacient iniciarà el protocol en el darrer nivell en que reporti un dolor inferior a 3/10.  

Quan els participants de l’estudi portin 4 sessions realitzant els exercicis que se li corresponen 

segons el nivell en que es troben, se’ls realitzarà la prova que es marca sota dels nivells en 
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l’annex 5, “Exercicis” en el Nivell 1 i 2, “20 salts a 2 cames” en el Nivell 3, i “10 salts a 1 

cama” en el Nivell 4, si al realitzar aquests exercicis refereixen una intensitat del dolor inferior 

a 3/10, passaran al següent nivell del pla de rehabilitació.  

Finalment, cal comentar que ha cap dels grups se’ls prohibeix la realització d’activitat física 

fora del programa de rehabilitació, però si que se’ls recomanarà no augmentar de forma brusca 

el volum o la intensitat de l’activitat. (44) 

 

7. CALENDARI 

A continuació s’exposa el calendari de l’estudi, en aquest calendari, veurem el període en que 

els participants que seran inclosos en l’estudi han iniciat o referit simptomatologia al tendó 

d’Aquil·les. Aquest període de reclutament com hem esmentat anteriorment és de 6 mesos, 

estenent-se de l’Agost del 2020 al Gener de 2021.  

L’estudi com a tal, s’iniciarà al Febrer de 2021, durant aquest més s’organitzarà l’estudi, quines 

seran les seves fases i es planificaran els recursos tan materials com humans necessaris per a 

dur a terme l’estudi. Una vegada es sàpiga exactament com ha de ser el transcorre de l’estudi 

amb els diferents terminis ben definits, s’iniciarà el procés de selecció de la mostra de tots 

aquells esportistes amateurs que s’hagin presentat voluntaris per a la realització de l’estudi. En 

aquest període que serà de 4 setmanes es passaran com ja s’ha comentat, els diferents criteris 

d’inclusió i exclusió juntament amb el CI i l’assignació d’un número, una vegada compleixi 

tots els requisits el subjecte serà inclòs a l’estudi.  

Una vegada es tingui la mostra definitiva de l’estudi es passarà el llistat de l’assignació de 

números a l’informàtic, qui amb 2 dies realitzarà l’assignació, ara si de forma aleatòria, de la 

mostra en els diferents grups, experimental i control.  

Abans d’iniciar-se el protocol de rehabilitació, es reserva una setmana per la realització de les 

avaluacions inicials. Quan es tinguin aquestes avaluacions, s’iniciarà el programa de 

rehabilitació que com hem vist, tindrà una duració total de 12 setmanes. Durant aquest període 

de temps es realitzaran diferents avaluacions: l’avaluació inicial, abans del començament de les 

12 setmanes, una avaluació del dolor a les 2 setmanes, una re-avaluació del dolor a les 4 

setmanes, juntament amb el qüestionari VISA-A per a la funció, i les avaluacions finals a les 

12 setmanes del tractament.  
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Finalment es faran arribar les dades obtingudes per part dels fisioterapeutes avaluadors als 

estadístics durant la setmana del 4 de Juliol, per a que facin el seu corresponent anàlisis fins el 

24 de Juliol. Quan totes les variables hagin estat analitzades i creuades entre sí, es retornarà 

aquesta informació als responsables de l’estudi perquè durant les últimes 5 setmanes, realitzin 

els resultats, discussió i conclusions de l’estudi. 
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8. LIMITACIONS I POSSIBLES BIAIXOS  

Com hem comentat anteriorment, els assajos clínics representen la millor evidència científica 

per a la presa de decisions clíniques, sent d’especial importància el fet d’avaluar la validesa 

interna (grau en que els canvis provocats sobre la variable dependent són producte de la variable 

independent aplicada en l’estudi) de cada estudi, mitjançant el “Risc de Biaixos” per a que 
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l’estudi pugui tenir una validesa externa (fa referència al grau en que els resultats de l’estudi es 

poden generalitzar a la població).  

Per definició, un biaix és un tipus d’error sistemàtic o una desviació de la veritat en els resultats, 

experimentant sobre aquests una sub/sobreestimació dels efectes de la intervenció que 

s’estudia. És impossible saber de manera exacta quina és la influència dels biaixos en un estudi, 

per aquest motiu és més convenient parlar de “Risc de biaixos”, que és l’eina creada per poder 

avaluar la validesa de l’estudi, a més d’ analitzar si els resultats poden ser correctament 

interpretats. (69) 

Segons The Cochrane Collaboration s’han plantejat 6 tipus de nivells de biaixos (69), que són 

els biaixos de selecció, realització, detecció, desgast, notificació i altres tipus. En primer lloc 

comentarem els biaixos que hauríem de tenir presents de cara a complir amb la validesa interna. 

 -Biaix de selecció: com a conseqüència del mostreig a realitzar, no es pot realitzar un 

mostreig probabilístic per a la selecció de la mostra necessària, utilitzant així un mostreig no 

probabilístic de tipus consecutiu on no intervé l’atzar per a la selecció de la mostra de l’estudi. 

D’aquesta manera és impossible presentar la fórmula d’aleatorització.   

-Biaix de desgast: encara que mitjançant el càlcul de la mida mostral necessària per a  

la realització de l’estudi, s’inclou un petit augment del nombre de participants necessaris, és 

molt important intentar reduir al màxim les possibles pèrdues de participants al llarg de les 12 

setmanes de duració de l’estudi. 

-Biaix d’informació o mesura: dins d’aquests tipus de biaixos, en el nostre estudi 

prestarem especial atenció als biaixos de sensibilitat de l’instrument, que fa referència a que 

els instruments estiguin ben calibrats, per això es realitzarà una correcta calibració de l’ecògraf 

abans del seu ús, al biaix de l’entrevistador (en aquest cas dels fisioterapeutes avaluadors i 

responsables del tractament) també conegut com efecte Rosenthal, on serà necessària una 

correcta educació als examinadors per a no induir a cap tipus de respostes als subjectes durant 

les avaluacions dels qüestionaris VISA-A i NRS. També es tindrà en compte el biaix de 

detecció, que com s’ha comentat anteriorment es realitzarà una formació als fisioterapeutes 

avaluadors per a que realitzin les avaluacions de la mateixa manera en els diferents grups.  

-Altres tipus de biaixos: en aquest estudi no es pot controlar la càrrega a la que es 

sotmet el pacient, com s’ha comentat al llarg de l’estudi el fet de cessar l’activitat habitual / 

esportiva no produeix una millora evident sobre el tendó i la simptomatologia (45), tenint 
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present que els subjectes realitzaran accions de la seva vida diària i esportiva sempre davall uns 

límits de dolor que se’ls indicaran, pot provocar que les millores sobre el tendó vinguin 

produïdes per les accions que realitzen els participants fora de l’estudi, fent impossible saber 

exactament quin és el benefici de la implementació d’aquesta eina en pacients amb tendinopatia 

aquília crònica. Per tant aquest biaix de contaminació afectarà tant a la validesa interna com a 

la validesa externa, en quan que en el primer cas, al realitzar l’anàlisi el responsable no podrà 

determinar quin és el motiu de la millora, si el tractament aplicat o el seguir amb el seu 

entrenament habitual i en segon lloc, els resultats es veuran limitats alhora de generalitzar a la 

població perquè aquesta hauria de tenir nivells d’AF similars als subjectes inclosos en l’estudi.  

A continuació comentarem els diferents biaixos i factors que podrien comprometre la validesa 

externa d’aquest estudi: 

 -Biaix de selecció: si bé el tipus de mostreig s’ha esmentat com una limitació de cara a 

la validesa interna de l’estudi, el fet d’establir com a criteri d’inclusió que els subjectes tinguin 

entre 19-37 anys i que siguin esportistes d’esports amb demandes de força, velocitat i canvi de 

direcció, pot fer que en el moment de generalitzar sobre altres poblacions (no esportistes) no es 

pugui dur a terme ja que els efectes serien diferents.  

-Biaix de notificació: aquest biaix ens parla dels resultats que es presenten, caldrà tenir 

pressent que sempre s’han de presentar tots els resultats de l’estudi, sense canviar l’enfocament 

d’aquest en funció del que s’observa una vegada analitzats els resultats de l’estudi. Aquests és 

un tipus de biaix que no apareixerà duran les fases de disseny i realització de l’estudi, sinó que 

esdevindrà una vegada finalitzat, quan es realitzi la divulgació dels resultats. 

Futurs estudis, especialment si van dirigits a poblacions d’esportistes d’elit, possiblement 

tinguin majors recursos per a monitoritzar tota la càrrega a la que es sotmet l’esportista fora del 

programa de rehabilitació establert.  

Per acabar, al no haver estat possible trobar estudis previs on es parlés de la combinació d’un 

metrònom per a la realització del procés de rehabilitació però si per a les avaluacions, seria 

necessari si es demostra l’eficàcia d’aquesta eina en la rehabilitació d’aquest tipus de lesions 

que futurs estudis investiguin en relació a les freqüències a les que treballar amb el metrònom, 

per a produir un major efecte sobre l’esportista.  
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9. PROBLEMES ÈTICS 

En primer lloc, cal deixar molt clar com es veu en l’annex 4 on s’adjunta una còpia del CI que 

tots els participants d’aquest estudi participen en ell de forma totalment voluntària i que en cas 

de voler abandonar el present estudi, podran fer-ho sense donar cap tipus d’explicació. 

Complint així amb els 3 documents referents a principis ètics en la investigació científica que 

s’exposaran a continuació.   

Tot estudi ha de complir amb una sèrie de normatives, i en aquest estudi s’han tingut present 

diferents documents per a tenir coneixement dels problemes ètics que poden esdevenir de la 

realitzar d’un assaig clínic amb essers humans. 

Per començar trobem la Declaració de Helsinki (70), on es troben agrupats els diferents 

principis ètics a complir per part de les investigacions mèdiques amb ésser humans segons 

l’Associació Mèdica Mundial (AMM). El Codi de Nuremberg (71) format al 1947, inclou uns 

principis bàsics formats per 10 apartats que velen per el compliment de la ètica de la professió 

mèdica. Finalment trobem l’Informe de Belmont (72) que reuneix els principis ètics per a la 

protecció dels ésser humans que participen en investigacions científiques de caràcter biomèdic, 

prestant atenció als principis de respecte / autonomia de les persones, beneficència o benestar 

personal i justícia.  

Fent referència a la normativa estatal, ja s’ha comentat la “Ley Orgánica del 3/2008, de 5 de 

Diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales”(67) que 

intenta garantir la protección de les dades personals i el seu anonimat. Comentar també la “Ley 

41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 

obligaciones en materia de información y documentación clínica” (73), velant per l’autonomia 

i llibertat del pacient a més de tenir-lo informat en tot moment del que es realitza.  

Finalment, tot hi complir amb els documents comentats anteriorment, l’estudi haurà de ser 

revistat per un Comitè d’Ètica en Investigació Clínica, i si aquest li dona el vist i plau, serà 

aleshores quan es podrà iniciar l’estudi.  

 

10. ORGANITZACIÓ DE L’ESTUDI  

Si observem el punt 8 d’aquest treball, trobem el “Calendari Previst”, podem veure a termes 

generals com es distribuirà l’estudi al llarg del temps. Si bé, s’observen els mesos d’inici de la 

simptomatologia en la nostra població, l’estudi com a tal tindrà una duració aproximada de 7 
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mesos, on 14 setmanes, és a dir, 3 mesos i 2 setmanes seran d’avaluació prèvia, tractament i 

avaluació post tractament.  

Com hem comentat, el fisioterapeuta encarregat serà el responsable de contactar amb les 

respectives federacions, qui contactaran amb els clubs disponibles. En aquesta fulla informativa 

que arribarà als clubs procedents de les diferents federacions hi trobarem el telèfon de contacte 

del fisioterapeuta encarregat, que serà qui passarà els diferents criteris d’inclusió i exclusió als 

esportistes que arribin dels clubs.  

A més del fisioterapeuta encarregat, haurem de tenir presents tots els recursos humans (RRHH) 

necessaris per el desenvolupament de l’estudi. Per tant, hem de mencionar que per a la 

realització de l’estudi, seran necessaris 2 fisioterapeutes avaluadors, encarregats de realitzar 

els diferents qüestionaris als participants a més d’obtenir les imatges ecogràfiques necessàries 

prèviament descrites. Aquests obtindran la formació necessària per a passar els tests i se’ls 

descriurà quines són les imatges a obtindré mitjançant l’ecografia per part del fisioterapeuta 

encarregat.  

Per altre part, els responsables d’aplicar els tractament seran 2 fisioterapeutes de la Universitat 

de Lleida residents a Mallorca. Com ja ha succeït amb els fisioterapeutes avaluadors, els 

fisioterapeutes encarregats de realitzar el tractament seran formats en quan a l’aplicació del 

metrònom i en el pla de rehabilitació per part del fisioterapeuta encarregat de l’estudi, per tal 

de que puguin realitzar una correcte explicació tant de l’eina (Soundbrenner)  com dels diferents 

exercicis que composen el protocol de rehabilitació.  

Més enllà del personal de fisioteràpia necessari per a realitzar l’estudi, serà necessari comptar 

amb un informàtic i amb un estadístic, que seran els responsables de realitzar l’aleatorització 

dels grups i els resultats respectivament.  

En quan als recursos materials (RRMM), com es veu en el següent punt “Pressupost”, seran 

necessàries dues sales per a realitzar els tractaments de rehabilitació, en una es realitzarà el 

protocol seguint el ritme marcat per el metrònom mentre que en l’altre es realitzarà al ritme 

individual del pacient.  

Finalment, altres punts a destacar dels RRMM necessaris és l’ecògraf, que serà llogat durant 

les dues setmanes d’avaluació (prèvia i posterior) per tal d’obtenir les imatges necessàries. En 

quan a l’eina Soundbrenner, es demanarà als pacients del grup experimental que acudeixin a 

realitzar el protocol de rehabilitació amb els seu telèfon mòbil, on es descarregarà l’aplicació.  
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11. PRESSUPOST 

A continuació es presentarà una estimació del pressupost per a la realització d’aquest estudi. 

Per a calcular aquest pressupost haurem de tenir presents tots els recursos necessaris, tant 

RRMM, RRHH, softwares e instal·lacions.  

 Preu Unitats Total 

RRMM   

Ecògraf 240€/setmana 1 480€ 

Gel conductor 7,80€ 1 7,80€ 

Llitera Cedits per la gestió 

del centre 
1 0€ 

Metrònom Gratuït 26 0€ 

Cronòmetre Gratuït 26 0€ 

Pack Bolígrafs 11,49€ 1 11,49€ 

Pack de folis  3,10€ 1 3,10€ 

Impressora 50€ 1 50€ 

Tinta impressora 25€ 2 50€ 

Ordinador Portàtil 500€ 3 1.500€ 

Altres imprevistos  500€ - 500€ 

RRHH   

Fisioterapeutes 1.200€ 5 6000€ 

Informàtic 30€/hora 10 300€ 

Estadístic 30€/hora 10 300€ 

Softwares  

OxMaR Gratuït 1 0€ 

IBM SPSS Statistics 27®  Subscripció de 

l’estadístic 

1 0€ 

Calculadora GRANMO Gratuït 1 0€ 

Instal·lacions  

Sala de readaptació de Mou-te Fisioteràpia Cedits per la gestió 

del centre 
2 0€ 

Suma total  9.202,39€ 

El pressupost total necessari afegint un extra de 500€ per a cobrir possibles imprevistos que 

sorgeixin durant l’estudi és de 9.202€, gràcies a la cessió dels espais de rehabilitació per a la 

realització de les sessions presencials el preu total de l’estudi no ascendeix tant com podria fer-

ho si no fos així. 
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ANNEXES 

Annex 1. Taula dels equips que conformen la població de l'estudi. 

Per a determinar quin és el total de població diana, s’ha fet un recompte de les categories que 

hi ha dels diferents esports a l’illa de Mallorca i dels equips que composen dites categories. A 

partir d’aquí s’ha fet una estimació del nombre de jugadors segons l’esport, estimant-se que en 

un equip de futbol la mitja de jugadors és 18, en un de handbol 13, mentre que en el bàsquet i 

en el voleibol els equips estan formata per uns 12 jugadors. Per a realitzar aquesta taula s’han 

consultat les diferents pàgines web de les respectives federacions. (74–77)  

ESPORT CATEGORIA NOMBRE 

D’EQUIPS 

MITJA DE 

JUGADORS 

 

 

 

Futbol 

Femení Nacional 2  

 

 

18 

Femení Autonòmica 12 

Femení Regional 16 

3a Divisió  17 

Regional Preferent 20 

1a Regional  20 

2a Regional 22 

3a Regional 40 

Handbol 2a Nacional Masculina 6 13 

Bàsquet Lliga Insular Femenina 23 12 

Lliga Insular Masculina 25 

 

 

 

 

Voleibol 

Autonòmica 2a Nacional 

Femenina 

9  

 

 

 

12 

Lliga Insular Mallorca 2a 

Balear 

10 

Autonòmica 2a Nacional 

Masculina 

8 

Lliga Insular Mallorca  8 

Lliga Insular Mallorca 2a 

Balear 

4 

TOTAL D’ESPORTISTES  3804 

 

Finalment, observant la informació que està publicada en els portals webs de les federacions, 

la nostra població diana està formada aproximadament per 3.804 esportistes, tots de l’illa de 

Mallorca. 
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Annex 2. Càlcul de la mida mostral necessària per a la realització de l'estudi amb la 

calculadora GRANMO. 
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Annex 3. Qüestionari IPAQ.



Annex 4. Informació de l'estudi i Consentiment Informat (CI). 

 

INFORMACIÓ DE L’ESTUDI 

“Efectivitat de la realització d’un protocol de rehabilitació amb monitorització del dolor 

seguint un metrònom (Soundbrenner) vers la realització del mateix protocol al ritme intern, en 

esportistes amateurs de les Illes Balears de futbol, voleibol, handbol i bàsquet amb 

tendinopatia aquília crònica: Assaig clínic aleatoritzat” 

-Objectiu de l’estudi: Avaluar si un protocol de rehabilitació per a pacients amb tendinopatia 

aquília crònica combinat amb una APP de metrònom (Soundbrenner) presenta més efectivitat 

en el procés de rehabilitació que el mateix protocol realitzat al ritme intern en esportistes no 

professionals d’esports col·lectius amb exigències de canvis de direcció, força i velocitat.  

-Participants: Tots els/les esportistes amateurs majors de 20 anys de futbol, voleibol, handbol 

i bàsquet que es trobin inscrits/es a les seves pertinents federacions de l’illa de Mallorca, amb 

tendinopatia aquília crònica, que presentin dolor o hagin tingut dolor durant els mesos 

compresos entre l’ Agost i el Gener de 2020. 

-Metodologia: Els participants accediran a l’estudi per mitjà de un mostreig no probabilístic de 

tipus consecutiu, una vegada hagin estat inclosos en l’estudi i superats els diferents criteris 

d’inclusió i exclusió, se’ls assignarà un número que servirà per realitzar de forma completament 

aleatòria la composició del grup control o del grup experimental.  

-Tractaments: Després de fer una cerca bibliogràfica dels tractaments amb més evidència 

científica, s’ha decidit realitzar un protocol de rehabilitació el més complet possible realitzat de 

forma paral·lela a la monitorització del dolor. Aquest tractament serà realitzat de forma 

autònoma (al ritme que millor els vagi) per part dels participants o de forma pautada davall el 

ritme de l’APP Soundbrenner (gratuït). 

-Beneficis:  S’espera una menor intensitat del dolor i un major nivell de funcionalitat, en l’EVA 

i en el qüestionari VISA-A-sp respectivament. A més, es cercarà inferir en la modulació del 

dolor, que pot estar alterada fruit de la TA crònica.  

-Possibles riscs: No s’espera tenir cap risc com a conseqüència de la realització del protocol 

de rehabilitació proposat, si bé la simptomatologia pot anar variant al llarg de la sessió. En cas 

de que això ocorri, el participant ha d’avisar al fisioterapeuta que realitzi el tractament per a 

que aquest valori el nivell del pla de rehabilitació que s’ha de realitzar.  
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-Maneig de la informació: Tota la informació que aporti el participant durant l’estudi serà 

tractada de tal forma que es preservi l’anonimat del subjecte, complint així amb la Llei Orgànica 

del 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels drets digitals. 

-Abandonament: El participant està en el seu dret d’abandonar l’estudi quan ho consideri 

necessari i sense donar explicacions de cap tipus als fisioterapeutes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSENTIMENT INFORMAT 

“Efectivitat de la realització d’un protocol de rehabilitació amb monitorització del dolor 

seguint un metrònom (Soundbrenner) vers la realització del mateix protocol al ritme 

intern, en esportistes amateurs de les Illes Balears de futbol, voleibol, handbol i bàsquet 

amb tendinopatia aquília crònica: Assaig clínic aleatoritzat” 

 

Jo,                                                                  , amb DNI,                                     . 

1. He entès tot el que s’explica a l’anvers d’aquesta fulla, podent realitzar totes les 

preguntes que considerava necessàries, essent contestat segons el que volia saber.  

2. Hem comprometo a realitzar les visites presencials que siguin necessàries per tal 

de participar en l’estudi, a més de realitzar les sessions individuals a casa de manera 

sincera i així com m’expliquin.  

3. Declaro que la participació en aquest estudi és de forma totalment voluntària i no 

he rebut pressions per part de ningú.  

4. Conec el meu dret d’abandonar l’estudi en qualsevol moment, sense haver de donar 

explicacions a ningú de cap tipus.  

 

Palma de Mallorca,             de                                          de 2021. 

 

Firma del participant      Firma del Fisioterapeuta Responsable 
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Annex 5. Protocol de rehabilitació progressiu amb monitorització del dolor. 

NIVELL 1 

Dolor >3/10 NRS 

Exercicis  

ISOMETRICS (diaris)  

Isomètric de soli assegut amb 

flexió de genolls fins a 3 vegades 

x dia (5 x 45” x BW) 

NIVELL 2 

Dolor <3/10 NRS 

Exercicis 

ISOMETRICS (diaris) ISOTÒNICS (3 x setmana)  

Isomètric de soli assegut amb 

flexió de genolls fins a 3 vegades 

x dia (5 x 45” x BW) 

Elevació de taló amb genoll estirat (2 x 25 

reps)  

Elevació de taló amb el genoll flexionat a 

90º (3 x 8 x 80% 6RM) 

ABD maluc (individualitzat) 

ADD maluc (individualitzat) 

NIVELL 3 

Dolor <3/10 NRS 

20 salts a 2 cames 

ISOMETRICS (diaris) ISOTÒNICS (3 x setmana) Salts a 2 cames (3 x set)  

Isomètric de soli assegut amb 

flexió de genolls fins a 3 vegades 

x dia (5 x 45” x BW) 

Elevació de taló amb genoll estirat (2 x 25 

reps) 

3 x 60 DL 

Elevació de taló amb el genoll flexionat a 
90º (3 x 8 x 80% 6RM) 

3 x 30 DL genoll rígid 

ABD maluc (individualitzat) 3 X 5 Salts cap enrere DL 

ADD maluc (individualitzat) 3x5 DL a caixó 

NIVELL 4 

Dolor <3/10 NRS 

10 salts a 1 cama 

ISOMETRICS (diaris) ISOTÒNICS (3 x setmana) Salts a 1 cama (3 x set) Carrera (2 x setmana) 

Isomètric de soli assegut amb 

flexió de genolls fins a 3 vegades 

x dia (5 x 45” x BW) 

Elevació de taló amb genoll estirat (2 x 25 

reps) 

3 x 60 DL (escalfament) 3 x 20 salts DL + 1 x 10 salts SL 

(escalfament) 

Elevació de taló amb el genoll flexionat a 

90º (3 x 8 x 80% 6RM) 

3 x 30 SL Carrera en relació a la història 

personal i a la situació actual 3 x 15 SL genoll rígid 

ABD maluc (individualitzat) 3 X 5 Salts cap enrere SL Cadència ±170 ppm / 
<10% increment del volum entre 

setmana 
ADD maluc (individualitzat) 3 x 10 SL a caixó 

Font: adaptat de Sancho et al. (44)
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Annex 6. Qüestionari VISA-A versió en Castellà. 
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Annex 7.  Escala de la intensitat del dolor (EVA). 

A continuació es presenta la línia de 10 cm que ens servirà per a conèixer la intensitat del dolor 

per part del pacient.  

 

 

 

Annex 8. Fulla per la realització de l'exploració ecogràfica. 

 

Nº PACIENT:  PRE INTERVENCIÓ 

0 setmanes 

POST INTERVENCIÓ 

12 setmanes 

Presència de 

Neovascularització 

  

Grossor transversal del 

tendó (mm) 

  

Existència de zones 

hipoecòiques 

  

Alineació de les fibres   

 

 

Annex 9. Exemple de la programació del metrònom (Soundbrenner) pels exercicis 

Isomètrics. 
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Annex 10. Exemple de la programació del metrònom (Soundbrenner) pels exercicis 

Isotònics. 


