
	 1	

 

  
  

 

 

 

 

EFICÀCIA DE LA TECAR TERÀPIA EN EL 

TRACTAMENT DE LES TENNIS ELBOW 
 
 

Guilhem ADUA 

guilhem.adua@uvic.cat 

 

 
 

4t Curs. Grau en Fisioteràpia (T1)  

Treball de Fi de Grau II  

Tutor: Cristina Vaqué Crusellas  

Facultat de Ciències du salut i benestar - Universitat de Vic 

Vic, 5 de maig del 2016 
 



	 2	

ÍNDEX   

pàg. 

1. RESUM ................................................................................................................... 4 

2. Antecedents i estat actual del tema ...................................................................... 6 

3. Hipòtesis i objectius ............................................................................................. 14 

4. Metodologia ......................................................................................................... 15 

4.1 Àmbit d’estudi ................................................................................................. 15 

4.2 Disseny .......................................................................................................... 15 

4.3 Població i la mostra/participants .................................................................... 16 

4.4 Criteris d’inclusió i d’exclusió ......................................................................... 16 

4.5 La intervenció que es vol realitzar ................................................................. 17 

4.6 Variables i els mètodes de mesura ................................................................ 19 

4.7 Anàlisis dels registres .................................................................................... 21 

4.8 Limitacions de l’estudi .................................................................................... 22 

4.9 Aspectes ètics   .............................................................................................. 22 

5. Utilitat pràctica dels resultats ............................................................................... 23 

6. 6. Bibliografia ....................................................................................................... 24 

7. 7. ANNEXES .......................................................................................................... 26 

7.1. Annex 1 ........................................................................................................... 26 

7.2. Annex 2 ........................................................................................................... 27 

7.3. Annex 3 ........................................................................................................... 27 

7.4. Annex 4 ........................................................................................................... 28 

7.5. Annex 5 ........................................................................................................... 29 

7.6. Annex 6 ........................................................................................................... 30 

7.7. Annex 7 ........................................................................................................... 30 

7.8. Annex 8 ........................................................................................................... 31 

7.9. Annex 9 ........................................................................................................... 31 

7.10. Annex 10 ....................................................................................................... 32 

7.11. Annex 11 ....................................................................................................... 33 

8. 8. AGRAÏMENTS I NOTA FINAL DE L’AUTOR   ........................................................... 35 

 



	 3	

Acrònims 

 
EVA – Escala Visual Analògica 

AVD – Activitat de la Vida Diària 

AINES – Antiinflamatoris no Esteroides 

USAP Tennis – Union Sportive Arlequine Perpignan Tennis 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 4	

1. RESUM 
 

L’estudi és de tipus quantitatiu experimental i transversal, el seu objectiu és 

demostrar l’efectivitat de la Tecar Teràpia en el tractament de les tennis elbow en 

comparació a les Ones de xoc. Es seleccionaran a 40 personas entre 18 i 40 anys 

d’edat amb un bon nivell de tennis. Aquestes persones es dividiran en dos grups de 

20 persones de manera homogeni. El grup control rebrà un tractament de fisioteràpia 

per ones de xoc amb combinació de massatges i alguns exercicis d’estiraments i de 

millora de mobilitat. Per altra banda, el grup experimental realitzarà un tractament 

amb tecar teràpia amb els mateixos exercicis que per l’altre grup. Per tal de saber si 

la tecar teràpia és efectiva sobre aquest tipus de patologia es mesurarà el temps de 

recuperació (dies), el nivell de dolor gracies a la EVA, el numero de recaigudes, el 

grau de moviments de cada individus i també s’analitzarà les capacitats per fer 

activitats de la vida diària (AVD). Després s’analitzarà els resultats de l’estudi amb el 

programa estadístic SPSS i s’elaboraran conclusions. Durant l’estudi podrem trobar 

algunes limitacions com alguns accidents laborals, pacients no compatibles amb les 

ones de xoc, jugadors que abandonen l’estudi abans del final o encara a nivell 

econòmic que l’estudi és massa car.  

 

Paraules clau : Tecar Térapia, Tennis Elbow, Epicondilitis, Dolor.  
 

 

Abstract 
 
The study is quantitative, experimental and cross-disciplinary. Its aim is to 

demonstrate the efficiency of the Tecar Therapy in the frame of the Tennis elbow’s 

treatment in comparison with the blast waves. 

We have selected a group of 40 people from 18 to 40 years old and having a good 

level in tennis. These people will be divided into two groups of 20 split up 

homogeneously. 

The check group will receive a physiotherapy treatment using blast waves along with 

massages, some stretching and improvement of mobility exercises. 

Besides, the experimental group will implement a treatment by Tecar Therapy with 

the same exercises as the other group. In order to know if the Tecar Therapy is 
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efficient for this type of pathology, we will measure their recovery time (in days), the 

level of their pain thanks to the EVA, the number of relapses, the degree of each 

person’s movement and we will analyze also their ability to practice daily life 

activities. Then we will analyze the results of the study with the SPSS statistics 

program and we will draw up some conclusions.  

 

During the study we may encounter some limitations like work-accidents, patients 

being incompatible with blast waves, players who give up the study program before 

its end or maybe regarding the financial part if the study is too costly. 

Then we will analyze the results of the study with the SPSS statistics program and 

we will draw up some conclusions.  

 

Key words: Tecar Therapy, Tennis Elbow, Epicondylitis, Pain. 
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2. Antecedents i estat actual del tema 
	

L’Epicondilitis Lateral o Tennis Elbow és una lesió provocada per un ús excessiu o 

repetitiu d’aquesta articulació i està caracteritzada per un dolor lateral del colze. Tots 

els esports de raqueta poden causar aquest dolor, però el principal és el tenis. El 

colze de tenista és una inflamació dels tendons que uneixen els músculs de 

l’avantbraç en la part externa del colze. Els músculs i tendons de l’avantbraç estan 

espatllats per l’ús excessiu i repetitiu dels mateixos moviments. Això condueix a 

dolor i sensibilitat en la part exterior del colze (Konin, Nazarian, & Walz, 2013; 

McMurtrie & Watts, 2012). 

	

Al nivell anatòmic, el colze és una articulació formada per tres ossos: l’húmer, el radi 

i el cúbit. Hi ha dues protuberàncies òssies a la part inferior de l’húmer anomenades 

epicòndils. La protuberància òssia en la part lateral externa del colze es diu epicòndil 

lateral i la interna s’anomena epitròclea o epicòndil medial. Els músculs, lligaments i 

tendons sostenen l’articulació del colze. L’epicondilitis lateral involucra els músculs i 

tendons del avantbraç, que també s’estenen fins el canell i els dits.  Les lesions 

comencen i predominen en la cara profunda del tendó que es diu tendó extensor curt 

del canell i extensor dels dits, aquestes lesions provoquen una dolor constant (Bleton 

Rémy, 2007; Konin et al., 2013). 

 

Realitzant una recerca bibliogràfica, hem trobat que el major nombre de lesions en el 

tenis és a l’espatlla. La cintura escapular és especialment vulnerable a les lesions, ja 

que el tenista ha d’accelerar al màxim possible el braç al començament del 

moviment i desaccelerar el braç mentre es manté un control precís de la raqueta al 

moment de colpejar la pilota. L’espatlla és la part més freqüentment afectada de 

l’extremitat superior amb una incidència entre 25 i 45,7%. La inflamació del manegot 

dels rotadors és una de les lesions més comuns en jugadors de tenis. S’ha observat 

que la freqüència de tennis elbow en els atletes de nivell mundial de tenis, oscil·la 

entre el 35 i 45% i és la segona causa de lesió en el tenis. La freqüència 

d’epicondilitis lateral és molt més baixa en atletes juvenils que en adult entre 30 i 40 

anys, també afecta principalment els homes (Kibler & Safran, 2005) (Annex 1). 
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Existeix una varietat de mesures conservadores que s’han descrit per el tractament 

del colze de tenista i el que ens interessa és la fisioteràpia. Dintre de la fisioteràpia, 

podem trobar-hi diferents tipus de tractaments, aquests canviarà segons el 

fisioterapeuta, el pacient i el tipus de centre.  

 

Parlarem per començar d’una tècnica que s’utilitza sovint en el tractament de tennis 

elbow a nivell mèdic, és la injecció de corticosteroides. Es tracta de fer injeccions 

intra-tendinosa a la zona afectada, però els efectes terapèutics no són completament 

clars. Els corticosteroides tenen molts efectes sobre les cèl·lules, incloent la limitació 

de l’activitat intracel·lular mitjançant la reducció de les vies de comunicació. Un 

estudi va ser realitzat sobre 185 persones en Sidney (Australia), el criteri de selecció 

va ser: durada del dolor mínima de 6 setmanes. Tots han fet un tractament amb 

injeccions de corticosteroides. L’estudi ha reportat bons resultats en el curt termini 

amb alleujament del dolor i millora de la mobilitat però l’eficàcia a llarg termini no ha 

estat confirmada. De fet, es va trobar que els símptomes en els pacients que havien 

rebut injeccions locals havien empitjorat respecte als que van rebre altres modalitats 

de tractament perquè és una tècnica agressiva no suportable per tothom. També 

una cosa encara més greu és que el resultats als 12 mesos després de la injecció 

sembla ser pitjor que a l’inici natural de la malaltia. S’ha demostrat que hi havia 

diferents tipus de complicacions com ara despigmentació de la pell, atrofia del greix i 

disminució de la producció de col·lagen (Franco et al., 2013; McMurtrie & Watts, 

2012; Smidt N, van der Windt DA, Assendelft WJ, Deville WL, Korthals-de Bos IB, 

2002). 

 

Existeixen també les ones de xoc, és una tècnica que s’utilitza molt. És agressiva i 

consisteix en una fase d’augment de la pressió seguida d’una fase ràpida de pressió 

negativa, que emet més de 2000 impulsos a 2,5 bars. El paper és de mobilitzar el 

calci unit al tendó per permetre la seva eliminació. Són ones d’altes intensitats que 

interactuen amb els teixits del cos. Es produeix una hiper-vascularització local 

gràcies als xocs que rep la zona afectada. Combina dos moments, un d’acció 

mecànica i un d’acció bioquímica analgèsica. Un estudi científic va ser realitzat sobre 

114 persones esportistes en Virginia i Washington (estats units), dels quals 108 van 

ser apte per fer l’estudi. L'edat mitjana va ser de quaranta-set anys. Els criteris de 

selecció van ser: Dolor al epicòndil lateral i que persisteix de més de 6 mesos com a 
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mínim. Els 108 pacients es van dividir en dos grups, el primer grup “actiu” de 53 

persones va realitzar les ones de xoc i l’altre grup “placebo” de 55 persones va 

realitzar ones de xoc però amb l’ús d’un coixinet reflector de so entre el pacient i el 

capçal d’aplicació de la maquina. Els pacients van ser tractats de manera aïllada per 

un tècnic, de manera que cap pacient podia veure el tractament de l’altre. El 

tractament va consistir en tres sessions setmanals durant 12 setmanes. Un examen 

clínic va ser realitzat a la una, quatre, vuit, dotze setmanes i als sis i dotze mesos 

després del tractament. A les dotze setmanes, es va observar una diferència 

significativa entre els dos grups de tractament respecte al dolor, en el grup de 

tractament “actiu”, el dolor va disminuir de més de 50% sobre cada pacient mentre 

que en el grup “placebo” cap canvis va ser observat. Al grup “placebo”, als sis mesos 

, solament 13 pacients sobre 55 van tenir una millora en el dolor de més de 50% 

mentre que en el grup “actiu” 35 dels 53 pacients van millorar. A l’any, 43 dels 53 

pacients del grup “actiu” han millorat amb reducció de més de 50% del dolor mentre 

que en l’altre grup el resultat no ha canviat, els mateixos 13 pacients han tingut una 

millora en el dolor. Aquests resultats demostren que les baixes dosis d’ones de xoc 

sense anestèsia és un tractament eficaç per l’epicondilitis lateral crònica a curt 

termini, i també per més de la meitat dels pacients, a llarg termini (Melikyan, Shahin, 

Miles, & Bainbridge, 2003; Pettrone & McCall, 2005) (Annex 2, 3, 4).  

 

Una altra màquina utilitzada per els fisioterapeutes és l’ultrasò, no és una tècnica 

agressiva i consisteix a portar en un lloc específic del cos les vibracions, capaç de 

generar un efecte mecànic i tèrmic al mateix temps. Les accions més conegudes 

són: reduir la fibrosi, analgèsia i antiinflamatòria. Segons un estudi realitzat a Polònia 

entre 2012 i 2014, amb 50 participants no esportistes del qual els criteris d’inclusió 

van ser: més de 18 anys, dolor al epicòndil lateral i que persisteix més de 12 mesos 

com a mínim. Els 50 participants van ser separats en dos grups similars, el primer 

grup ha fet un tractament amb ones de xoc, un cop a la setmana i el segon grup ha 

realitzat 3 sessions per setmanes d’ultrasó, cada sessió de tractament no excedeix 

els 10 minuts. El primer grup ha fet únicament una sessió perquè les ones de xoc és 

una tècnica molt agressiva per tan no tenen el mateix numero de sessió. Durant 

l’estudi, els dos grups no van rebre cap medicació. Els dos grups van fer una 

valoració de l’estat funcional avants de començar el tractament, directament després 
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i tres mesos després el tractament. Els criteris de millora va ser: Excel·lent és a dir 

reducció del dolor superior al 70%, moviment complet i plena activitat ; bé és a dir 

reducció del dolor de 50 a 70%, incomoditat ocasional, moviment complet i plena 

activitat ; acceptable és a dir reducció del dolor de 30 a 50%, algunes molèsties 

després de les llargues activitats ; dèbil és a dir reducció del dolor de menys de 30% 

amb les activitats limitades. Els resultats mostren que el dolor a totes les proves va 

disminuir significativament amb els temps en cada grup, tot i que es van aconseguir 

majors efectes analgèsics en el grup tractat per ones de xoc. En tots els grups, la 

intensitat del dolor en totes les proves va ser pré-tractament similar però directament 

després i tres mesos després del tractament, es van observar una major disminució 

del dolor en el grup d’ones de xoc que en el grup d’ultrasò. Tres mesos després del 

tractament, en el grup d’ones de xoc, 24 pacients sobre 25 van tenir un “excel·lent” o 

“bo” segons els criteris en comparació al grup d’ultrasò que van tenir només 7 

pacients sobre 25 amb un “excel·lent” o “bé”. Els resultats ens mostren també que hi 

ha 8 pacients en el grup d’ultrasò que van obtenir un “dèbil” mentre que en el grup 

d’ones de xoc, cap pacient va obtenir aquest resultat. Per concloure, l’ultrasò és una 

tècnica que pot tractar la tennis elbow però la seva eficàcia no ha estat provada 

sobre cada pacient per tan la seva evidencia científica no es clara (Bisset, 2005; 

Lizis, 2015)  (Annex 5). 

 

En el cas de l'estimulació nerviosa elèctrica transcutània (TENS) del inglès 

Transcutaneous electrical nerve stimulation, funciona gràcies a una corrent elèctrica 

de baixa intensitat transmesa pels elèctrodes col·locats sobre la pell. Un estudi sobre 

l’eficàcia del TENS ha estat realitzat en Anglaterra sobre 241 persones que tenen 

una tennis elbow, amb qualsevol tipus d'activitats ja sigui esportiva o domèstica. Els 

criteris de selecció per participar a aquest estudi són: tenir 18 anys o més, nova o bé 

reincidència de tennis elbow, i sense consulta i tractament en els 6 mesos anteriors. 

S'han dividit en dos grups, 121 participants en el primer grup anomenat "Gestió de 

l’atenció primària + TENS" i 120 en un altre grup anomenat "Gestió de l’atenció 

primària". Al inici van fer una primera valoració del dolor amb la EVA (escala visual-

analógica), aquesta ens sirveix per determinar l'intensitat del dolor del pacient 

segons una escala de 0 a 10, on el 0 és cap dolor i el 10 és un dolor insoportable. 

Els dos grups van fer els mateixos exercicis, la única diferència és que el primer grup 

va realitzar TENS després de cada sessió. Després de 6 setmanes es va tornar a fer 
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la mateixa valoració. El resultat obtingut no proporciona evidència sobre el benefici 

addicional del TENS com a complement de la gestió de l'atenció primària de la tennis 

elbow. Aquesta valoració s'ha realitzat deprés de 24 i després de 48 setmanes. El 

resultat a 24 setmanes ha estat el mateix que a 6 setmanes però el resultat obtingut 

a llarg termini, és a dir 48 setmanes, ens mostra una mica de diferència en la 

disminució del dolor (Chesterton et al., 2013) (Annex 6, 7). 

  

El massatge transversal profund o bé conegut sobre el nom de Cyriax, és un tipus de 

massatge profund, a base d'introducció i manipulació per arribar a la zona de dolor, 

ja sigui tendons o músculs. Permet tractar una zona molt limitada i localitzada. Es va 

realitzar un estudi sobre l’eficàcia del massatge transversal profund en combinació 

amb la manipulació de Mill en el tractament d'epicondilitis lateral. La manipulació de 

Mill es defineix com un moviment passiu realitzat a l'extrem del rang articular, és una 

amplitud mínima però amb alta velocitat i sempre es fa després del cyriax. L'objectiu 

va ser de comparar l’eficàcia del Cyriax i Mill envers els ultrasons amb exercicis 

supervisats. Aquest estudi va ser realitzat per 60 pacients, esportistes o no, amb una 

durada dels símptomes superior a un mes. L'edat mitjana de la mostra del pacient va 

ser de 38,6 anys, amb 76,7% dels subjectes d'edats compreses entre 30 i 40 anys.	 

Es van dividir aquests pacients en dos grups, el grup control va rebre ultrasons sobre 

l'epicòndil durant 5 minuts, combinats amb exercicis supervisats i l'altre grup 

anomenat experimental va rebre 10 minuts de massatge transversal profund seguit 

d'una aplicació de la manipulació de Mill. Els dos grups van ser tractats tres vegades 

per setmana durant 4 setmanes amb un total de 12 sessions de tractament. Els 

resultats inclouen l'escala visual analògica del dolor (EVA), la força sense dolor i 

l'estat funcional mesurat amb l'escala de Tennis Elbow. Mentre que els dos grups 

han millorat significativament des de l'inici del tractament, els resultats han demostrat 

una millora en el dolor, en l'estat funcional i en la força en el grup experimental 

(Cyriax i Mill) en comparació al grup control fins a les 4 setmanes. Però les millores 

no es van mantenir, perquè en el 8 setmanes de seguiment no han tingut bons 

resultats sobre el dolor. No obstant això, els resultats demostren que el massatge 

transversal profund és molt més efectiu que els ultrasons per tractar una epicondilitis 

lateral. (Loew LM, Brosseau L et al, 2014; Nagrale, Herd, Ganvir, & Ramteke, 2009; 

Stasinopoulos, 2004). (Annex 8, 9, 10).  
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Malgrat aquests resultats, les qüestions en relació amb l'eficàcia de totes aquestes 
tècniques queden encara borrosa, però la més efectiva d'aquestes són les ones de 
xoc.  

Tenint en compte aquests resultats, he fet una recerca bibliografica sobre una nova 
tecnologia que és diu "INDIBA Tecar Teràpia", podria ser una alternativa al 
tractament de l'epicondilitis lateral.  

 

El funcionament de la màquina INDIBA Activ Tecar Teràpia.  

És una tecnologia única de radiofreqüència terapèutica, genera una forma específica 

i estable d’alta freqüència (448 KHz) s’aplica amb un sistema que combina els 

capçals capacitius i resistius. L’objectiu d’aquesta màquina és de millorar el procés 

de recuperació i tornar a fer esport ràpidament. El mecanisme d’acció de INDIBA 

tecar teràpia és: En primer lloc una augmentació de la microcirculació, seguit d’un 

augment de la vasodilatació, per tan un augment de la temperatura. El tractament 

utilitza una bioestimulació cel·lular biològica mitjançant l’alteració de la permeabilitat 

de les membranes cel·lulars. La seva acció antiàlgica es nota des de la primera 

sessió i les seves propietats fibrolítiques i drenants estimulen  els mecanismes 

naturals de cicatrització i de regeneració tissular de manera no invasiva. La seva 

velocitat d’acció fa que sigui una solució terapèutica d’elecció tant per als esportistes 

d’elit com per els esportistes aficionats. Aquesta metodologia INDIBA combina el 

massatge del fisioterapeuta i la tecnologia INDIBA. Permet un treball sobre els 

músculs, tendons, articulacions i ossos, ja sigui en profunditat o bé en superfície. La 

transmissió d’energia es fa gràcies a 3 elements: 

- Un capçal capacitiu (per focalitzar l’acció i per els teixits vascularitzats): les 

reaccions produïdes per aquest sistema capacitiu es focalitzen en els teixits 

sota el capçal. Funciona com un condensador d’energia, serveix per escalfar 

la zona, tracta més en superfície i permet una localització de l’energia electro-

regenerativa.  

- Un capçal resistiu (per teixit dens, gras o fibrós): l’energia electro-regenerativa 

produïda pel capçal resistiu actua en tota la profunditat del cos (músculs, 

tendons i lligaments). Els teixits molt densos com les articulacions, tendons i 

ossos capten l’energia alliberada.  
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- Una placa de retorn:  aquesta placa permet el tancament del circuit per 

assegurar els moviments iònics.  

En primer lloc, la placa de retorn ha d’estar en contacte constant amb una part del 

cos. Si la placa no toca totalment la pell del pacient pot cremar. Un cop la placa està 

posicionada, utilitzem en primer lloc el capçal capacitiu per escalfar la zona com hem 

vist en la descripció i després fem servir el capçal resistiu per anar a plans més 

profunds. Sempre hem de vigilar la intensitat que apliquem (temperatura que el 

pacient rep), perquè un dels perills d’aquesta tècnica és la cremada (Gonzales de 

vega, 2011; Hernandez-Bule, Paino CL, Trillo ma, 2014; Ramon, 2009; Vall, 2012).  

 

Un estudi va demostrar l’eficàcia d’aquesta tècnica en els tractaments de lesions 

múscul-esquelètica dels esportistes, aquest tractament disminueix el dolor, 

augmenta la mobilitat funcional i baixa el temps de recuperació. L’estudi va ser 

realitzat sobre 60 esportistes que tenien lesions múscul-esquelètica, l’edat mitjana 

era de 24 anys. Cada sessió va ser composta de massatge, teràpia manual i INDIBA 

(Tecar) durant 20 minuts com a mínim. El resultat ens mostra l’eficàcia de la 

màquina  sobre els 73,3% dels pacients, 85,7% en les lesions agudes i 47,0% en les 

cròniques. La lesió crònica té un menys bo pronòstic de recuperació. El sexe no 

modifica el pronòstic d’evolució de les lesions agudes però si que el modifica en les 

lesions cròniques. En l’estudi, l’eficàcia de la tecar és més alta sobre els músculs 

que sobre els lligaments però els dos tenen un bon pronòstic de millora (Vall, 2012). 

 

Un altre estudi va ser realitzat sobre la teràpia per radiofreqüència resistiva i 

capacitiva (INIDIBA), sobre 535 pacients tots esportistes entre 2008 i 2010. L’edat 

mitjana va ser de 42,1 anys (de 9 a 86 anys), a dintre hi havia 246 dones i 289 

homes, amb 484 lesions agudes (90,5%) i 51 lesions cròniques (9,5%). Es va 

establir tres criteris d’avaluació sobre la millora de l’estat general de salut:  

- EVA: Escala de dolor (0-10). Mobilitat i activitat normal és de 0 a 2 (bé), 

mobilitat i activitat limitada és de 2 a 5 (mitja/normal) i important limitació de la 

mobilitat i de l’activitat és més de 5 (dolent). 

- Mobilitat: Nivell de recuperació (de 1 a 5). 

- Activitat: Nivell per tornar a fer activitat (de 1 a 5). 

Els resultats de l’estudi ens mostren que 364 pacients han millorat molt, tenen una 

mobilitat i activitat bona (entre 0 i 2). Després 108 pacients han obtingut un resultat 
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normal (entre 2 i 5), 43 pacients un resultat dolent (més de 5) i 20 pacients sense 

avaluació final. Tots han fet entre 15 i 20 sessions de tecar teràpia amb teràpia 

manual. Per concloure l’estudi va demostrar que el tractament és útil per accelerar la 

rehabilitació, també que no necessita molt temps d’utilització diària. És 

particularment eficaç sobre les patologies en teixits tous, i es més eficaç en les 

lesions agudes i subagudes (Gonzales de vega, 2011). 

 

Com que aquests tractaments convencionals no han demostrat una gran eficàcia 

sobre l’epicondilitis lateral, seria pertinent  preguntar si la Tecar teràpia és eficaç 

sobre aquest tipus de patologia. La majoria dels autors van fer estudis sobre 

l’eficàcia de totes les tècniques però de moment cap autor ha agafat aquesta tècnica 

i aquesta patologia com a objecte d’estudi. També els autors han fet estudis sobre la 

Tecar Teràpia però de moment no s’ha estudiat l’eficàcia en la tennis elbow, 

aleshores seria interessant provar-ho com que els estudis donen bons resultats en 

altres patologies per tan crec que seria bé valorar-ho en l’epicondilitis lateral. És 

interessant fer servir aquesta tècnica com a fisioterapeuta perquè ens dona molt 

avantatge sobre el tractament del pacient com hem vist en la presentació de la 

tècnica. Combina molts efectes beneficiosos per el cos, per tant permet al 

fisioterapeuta utilitzar només aquesta màquina durant les sessions, això és un dels 

avantatges de la Tecar Teràpia.  
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3. Hipòtesis i objectius 
	
	
L’hipotesis és :  

• L’ús de la Tecar Teràpia és més efectiu que les ones de xoc per una millor 

recuperació en la Tennis Elbow.  

 

Els objectius d’aquest treball són els següents:  

 

Objectiu general: 

• Comprovar l’efectivitat de la Tecar Teràpia sobre la recuperació de Tennis 

Elbow en un grup d’adult que practiquen el tennis habitualment.  

 

Objectius específics:  

 

• Estudiar la disminució del dolor.  

 

• Estudiar els dies de recuperació de la Tecar teràpia. 

 

• Avaluar la recaiguda de la Tendinitis a llarg termini. 

 

• Comprovar la millora en els moviments després del tractament.  

 

• Avaluar les activitats de la vida diària.  
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4. Metodologia  

4.1 Àmbit d’estudi  
	
	
Les persones amb Tennis Elbow es captaran d’un gran club de tennis de Perpinyà 

(França) que es diu « Usap Tennis Perpignan ». Escollirem aquest club perquè sé 

que és el millor i un dels més gran del departament Pirineus Orientals on viu.   

 

Les característiques de l’Usap Tennis son que és un club de terra batuda, es a dir 

que les pistes estan fets d’esquist, pedra i maó esmicolats. Aquesta pista és molt 

lent. Aquest club esta situat en el centre de Perpinyà, hi trobem 7 pistes en terra 

batuda i 1 en duro. El club té casi 500 membres. La majoritat dels jugadors fan 

competició.  

 

Escollirem voluntàriament la nostra mostra en aquest club únicament per tenir 

jugadors que practiquen el tennis principalment sobre aquest tipus de superfície.  

	

4.2 Disseny  
	
	
Aquest estudi és de tipus quantitatiu experimental perquè l’investigador controla i 

manipula la variable d'estudi i els individus estan assignats de forma aleatòria al grup 

d'intervenció. També perqué evaluem l’efectivitat controlant una colla de variables 

abans i després la intervenció.  

 

La intervenció està adreçada a persones que pateixen una patologia (en aquest cas, 

a persones amb Tennis-Elbow). Efectivament, l'investigador intervé administrant o 

modificant el valor de les nostres variables independents i observa l'efecte sobre les 

nostres variables dependents.  

 

L’estudi distribuirà els participants en 2 grups d'individus: el grup d'intervenció i el 

grup de control. El grup de control és el grup d'individus que s'utilitzen com a base 
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per comparar els seus resultats respecte als del grup d'intervenció que han estat 

sotmesos al tractament. El grup d'intervenció és el que rep el tractament.  

 

La seqüència de l’estudi és transversal, ja que les variables es recolliran en temps 

diferents, és a dir abans de l’estudi, durant i desprès.   

	

4.3 Població i la mostra/participants  
	
	
Per fer l’estudi s’agafarà una mostra de 40 pacients amb Tennis-Elbow que tenen 

com a característica una Tennis-Elbow de més de 3 més d’evolució i entre 18 i 40 

anys d’edat. Com hem vist anteriorment, aquests pacients provenen del Club de 

« Usap Tennis Perpignan » únicament. 

 

Tots els pacients han de ser diagnosticats de Tennis-Elbow per un metge.  

	
	

4.4 Criteris d’inclusió i d’exclusió 
	
	
Criteris d’inclusió : 

• Pacients entre 18 i 40 anys d’edat. 

• Pacients amb un bon nivell de tennis.  

• Pacients que presenten un bon estat fisic general mentras el dolor en 

el colze. 

• Pacients diagnosticats de Tennis-Elbow de mès de 3 mès d’évolució. 

• Pacients sense antecedents de Tennis-Elbow.  

• Pacients que tenen dolor constant al colze, amb una EVA superior o 

igual a 4.   

• Pacients que fan competició.  

Criteris d’exclusió : 

• Antecedents de Tennis-Elbow. 

• Problemes de salut. 
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• Pacients amb Tennis-Elbow pero sense dolor constant al colze, amb 

una EVA inferior a 4.   

• Pacients que començen el tennis, perque poden tenir una mala 

posició, una mala postura o bé una dolor deguda a un altre deporte.  

• Pacients que fan un altre esport que el tennis. 

• Pacients intervinguts quirurgicament. 

  

El dolor dels pacients amb cualsevol patologia es va evaluar mitjancant l’ùs de 

l’escala EVA (Escala Visual Analògica).  

	

4.5 La intervenció que es vol realitzar  
	
	
La intervenció té com a objectiu de determinar l’eficacia de la Tecar Terapia com a 

tractament de la Tennis Elbow. En primer lloc, l’investigador es reunirà amb el 

president del club de l’Usap Tennis per fer una proposta d’estudi, i saber si esta 

d’acord per fer aquest estudi en el seu club, també li demanarem una llista dels 

jugadors del club. Un cop tenim la llista i sobretot l’autorització de fer l’investigació, 

anirem passan cada jugador un per un per veure qui té una tennis elbow i si 

compleixi els criteris d’inclusió, en el cas que així sigui, li preguntarem si vol 

participar en el estudi. Durant aquesta fase, en cas afirmatiu, explicarem en detall als 

jugadors tot el procediment  i la intervenció que volem realitzar. Cada individu haura 

de signar un consentiment informat.  

Un cop tenim els 40 individus amb els criteris d’inclusió, els dividirem en dos grups 

de la següent manera: els 20 primers formaran el grup control i els 20 últims 

formaran el grup intervenció. Als jugadors del grup control aplicarem Ones de Xoc, 

amb massatge, exercicis i estiraments mentre que als jugadors del grup intervenció 

aplicarem la Tecar Terapia, amb massatge, exercicis i estiraments. Els exercicis, 

massatges i estiraments seran iguals en els dos grups.   

El dia de començament de l’estudi, farem una primera  valoració del dolor, es 

realitzara també una primera valoració dels balançs articulars del colze i analitzarem 

amb quin moviment apareix o augmenta el dolor. Demanarem al pacient si aquesta 
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dolor li provoca una incapacitat o si li dificulta la realització d’activitat de la vida 

diaria. Al final donnarem al pacient una enquesta en la qual es recollirà dades 

rellevants per a l’estudi (edat, sexe, antecedents, ocupació…). Per tan al final de la 

primera valoració haurem vist el dolor, l’amplitud de moviment, les activitats de la 

vida diaria i les dades personals de cada pacients.  

Per la valoració s’utilitzarà l’escala visual analogica (EVA), molt sovint és un mètode 

fiable, per la valoració dels balançs articulars utilitzarem el goniomètre pero també la 

sensació del pacient és a dir a quin moment apareix el dolor durant els moviments 

de flexió, extensió, pronació i supinació. La valoració de les activitats de la vida diaria 

es realitzarà gracies a l’indice de Barthel, és una escala molt senzilla per comprobar 

la discapacitat de cada pacient (Annex 11).   

El nostre estudi tindrà una durada de dos mesos, durant aquest període cada 

individu haurà de venir dues vegades per setmana amb interval de tres dies per 

deixar els teixits descansar. Al final de cada mes farem una valoració general dels 

individus, per tan hi haurà dues valoracions, una al començament de l’estudi i una al 

finalitzar-lo. Es valorarà també l’estat de l’individu post-tractament, és a dir a un mes 

i a sis mesos després del tractement rebut per veure si hi ha recaigudes o no. 

Aquesta post avaluació també serà per tots els individus participants, tant del grup 

control com del grup intervenció.  

L’estudi es realitzara en el centre JOSSE-AZNAREZ, en Perpinyà (França), on 

podrem trobar les dues màquines per fer el tractament.  

Durant aquestes visites (al primer més, al segon, un més després del tractement i sis 

més després)  farem exactament la mateixa valoració que a l’inici del tractement:   

• Es procedirà a mesurar el dolor a través de l’escala visual analogica 

(EVA). 

• Es valorarà la funcionalitat del colze a través del goniomètre. 

• Es valorarà la capacitat a fer activitat de la vida diarià.  

Explicació d’una sessió per un individu del grup control: 

• 2 sessions per setmana. 



	 19	

• 3 dies d’interval entre cada sessió.  

• 5-10 minuts d’ones de xoc a una frecuencia de 20 hertz, localitzem 

per la palpació la zona a tractar, apliquem un gel de contacte i emeten 

els 2500 impuls a 2,5 bars.  

• 10 minuts de massatge suau sobre la zona dolorosa. 

• 5 minuts d’estiraments suau.  

Explicació d’una sessió per un individu del grup investigació: 

• 2 sessions per setmana. 

• 3 dies d’interval entre cada sessió. 

• 10-15 minuts de tecar terapia amb el capçal capacitiu i després amb 

el capçal resistiu, aquesta tecnica s’aplica en complement d’un 

massatge suau.   

• 10 minuts de massatge suau sobre la zona dolorosa. 

• 5 minuts d’estiraments suau. 

	
	

4.6 Variables i els mètodes de mesura 
	
	
Variables dependents 
 
Les variables dependents que vull mesurar són: 

1) El dolor : S’utilitzarà l’Escala Visual Analogica (EVA) graduada numéricament 
per valorar la intensitat del dolor. És una proba molt senzilla en la que el 
pacient en una escala de 0 a 10 marca la intensitat del símptoma que se li 
proposa, 0 significa no dolor mentre que 10 significa un dolor insuportable. Es 
tindra en compte el dolor a partir de una EVA superior o igual a 4. Aquesta 
variable la farem servir cinc vegades, a l’inici del tractement, al final de cada 
més i post-tractament a un i sis mesos.  
 

2) La goniometria (moviments) : S’utilitzarà la goniometria per veure els balançs 
articulars del colze. És una variable quantitativa continua amb valors que van 
de 0° a 180°.  
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Els diferents moviments que veurem en aquest estudi son :  

- Flexió : El moviment de flexió de colze es produeix en el plà sagital, 
correspon a una reducció del angle en l’articulació.  

- Extensió : El moviment d’extensió de colze es produeix en el plà sagital, 
correspon a un augment del angle en l’articulació.  

- Pronació : El moviment de pronació es produeix en el plà horitzontal, 
correspon a un moviment de rotació del avant-braç amb el palmell de la 
mà cap abaix.  

- Supinació : El moviment de supinació es produeix en el plà horitzontal, 
correspon a un moviment de rotació del avant-braç amb el palmell de la 
mà cap amunt.  

3) Activitats basiques de la vida diària (ABVD) : Son activitats que estan 
orientades a la cura d’un mateix, a la cura del propi cos. Demanarem només a 
cada pacient si té dolor quan fa qualsevol activitat de la vida diaria. Aquesta 
valoració es realitzarà com per la variable dolor, es a dir cinc vegades, a l’inici 
del tractement, al final de cada més i post-tractament a un i sis mesos. 

 

Variables independents 

 

1) El sexe : Gènere dels pacients, masculí o femení, aquesta és una variable 
qualitativa. En el nostre estudi intentarem de tenir una població homogeni.  

2) L’edat : És el període de temps transcorregut des del naixement. Aquesta 
variable és important per el nostre estudi perque busquem jugador de tennis 
entre 18 i 40 anys, és una variable quantitativa. 

3) Hàbits alimentaris : Són una variable qualitativa, per tan es valoraran 
mitjançant enquestes. Amb això es veurà el tipus de dietes i alimentació de 
cada jugador de tennis. D’aquesta manera es podrà determinar quin tipus de 
canvis s’hauran d’introduir per disminuir el risc de patir lesions i més 
precisament una tennis elbow. Amb aquesta enquesta i els resultats de cada 
persona s’analitzarà si pot haver relació o no entre l’alimentació i la lesió al 
colze.  

4) Dies de recuperació de la Tecar Terapia : És una variable important per 
determinar si el pacient recupera de manera correcta o no durant el 
tractament.  

5) Recaiguda a llarg termini : Aquesta variable té una gran importancia per el 
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pacient i també per el fisioterapeuta per determinar l’eficacia de la Tecar 
Terapia, si podem utilitzar-la com a mitjà a llarg termini o només a curt termini. 
Aixó s’analitzarà gracies a dues valoracions un més després del tractament i 
sis més després.  

	

4.7 Anàlisis dels registres  
	
	
Per l’anàlisi dels registres/resultats obtinguts es realitzarà una base de dades que es 

passarà al programa estadístic SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 

per Mac. L’SPSS Statistics és un programa informàtic per a anàlisi estadística, és un 

mitjans molt facil per realitzar anàlisis.  

En aquesta base de dades s’utilitzarà totes les variables que hem obtingut gràcies a 

las mètodes de mesures utilitzats i amb això es podra interpretar i justificar els 

resultats.  

Un cop els registres estan introduïts, es faran els següents índexs estatistics abans, 

durant (amb dues valoracions desprès de cada més) i després del tractament per 

poder comparar els resultats : 

• La moda : És un estadígraf de tendència central que indica el valor 

de màxima freqüència en una mostra de mesures. 

• La mitjana : És un paràmetre estadístic associat a un conjunt de 

dades numèriques que s’obté sumant els valors de totes les dades i 

dividint-lo pel nombre d’elements del conjunt.  

• La mediana : És el valor central de la variable, un cop ordenats 

totes les observacions. El valor que ocupa la posició (n+1)/2 és la 

mediana.  
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4.8 Limitacions de l’estudi  
	
	
Les possibles limitacions que podem encontrar en aquest estudi son les següents :  

• Els jugadors seleccionats podrien abandonar l’estudi abans acabés 

per diverses raons (sense desig de completar l’estudi, etc).   

• Els pacients podrien no venir a causa de la feina, o de la família. 

• Accidents laborals.  

• Pacients amb una feina físic que pot provocar un augment del dolor al 

colze.  

• Pacients que no són compatibles amb les ones de xoc que és una 

tecnica agressiu, per tan els pacients podrien no aguantar.  

• Els jugadors que podrien tenir competició durant l’estudi.  

• Economicament, aquest estudi ens demana una mica de diners per 

lloguer la Tecar Terapia i la maquina per les Ones de xoc.  

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

per augmentar també la probabilitat de tenir més bons resultats. Intentarem durant la 

selecció dels jugadors d’agafar els que no tenen competició durant aquest periode 

d’estudi pero no posarem aixó a dintre dels factors d’exclusió.  

També tenim un problema a nivell econòmic perquè la Tecar Terapia INDIBA és una 

maquina costosa, per tan la millora solució seria llogar una Tecar Terapia i també 

una maquina a Ones de xoc.  

	

4.9 Aspectes ètics � 
	
	
Respectant la llei de protecció de dades 15/1999, seguirem els diferents protocols 

establerts per assegurar i protegir els drets de cada participant.  

 

Els individus hauran de signar un consentiment informat per tenir el dret de participar 

a l’estudi, aixó el realitzarem abans de començar el nostre estudi.  
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També l’estudi té que estar aprovat per el Comitè Ètica d’Investigació Clínica (CEIC) 

de la Universitat de Vic.  

 

Per el nostre estudi tots els pacients participen de manera voluntària perquè el 

objectiu comú és de tornar a jugar al tennis sense tenir dolor al colze.  

Com que durant l’estudi s’utilitzarà una tècnica agressiva seria interessant contractar 

una assegurança per evitar tot tipus de risc.  

	

5. Utilitat pràctica dels resultats 
	
Els beneficis que aportarà l’estudi seran una millora en el tractament de la Tennis 

Elbow si ens trobem amb resultats favorables. Podrem utilitzar aquesta tècnica mès 

especificament per tractar aquest tipus de patologia.  

També si els resultats del estudi son favorables podriem tenir una utilitat pràctica per 

incrementar els beneficis de la Tecar Terapia, gracies a la realització d’altres estudis 

com per exemple combinar aquesta tècnica amb una altra.  

 

Aquests resultats poden ajudar a fer altres estudis sobre l’eficacia de la Tecar 

Terapia pero en altre esport com el golf que és similar al tennis pero que la tendinitis 

més coneguda és l’epicondilitis medial (epitrocleitis) o colze de golfista.  

 

Seria interessant de veure si la Tecar Terapia té el mateix efecte que per el colze de 

tennista. 
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7. ANNEXES 
	

7.1. Annex 1 
	

Taula prevalencia patologia en el tenis 
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7.2. Annex 2 
Esquema estudi ones de xoc 

 

 
 
 

7.3. Annex 3 
	

Resultats de l’estudi sobre les ones de xoc a curt termini 
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7.4. Annex 4 
	
	

Resultats de l’estudi sobre les ones de xoc a llarg termini 
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7.5. Annex 5 
	

Esquema estudi comparació Ones de xoc i Ultrasons 
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7.6. Annex 6 
	

Esquema estudi sobre el TENS 

 
 

7.7. Annex 7 
	

Taula eficàcia TENS en la tennis elbow 
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7.8. Annex 8 
	

Imatge del Cyriax 
 

 
 
 
 
 
 

7.9. Annex 9 
	

Imatge manipulació de Mill 
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7.10. Annex 10 
	

Esquema estudi massatge transversal profund 
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7.11. Annex 11 
Indice de Barthel i Valoració 
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8. AGRAÏMENTS I NOTA FINAL DE L’AUTOR   
	
Penso que aquest estudi ha estat una gran experiència per a mi perquè és el primer 
estudi que hem realitzat, per tan he tingut a buscar el tema del meu estudi, com vull 
fer la feina, amb quina metodologia i plantejar tot això és difícil.  

He escollit aquest tema perquè he tingut una tendinitis de colze durant sis anys, i no 
he aconseguit curar-la, per tan he pensat que fer un estudi sobre el millor tractament 
serià interessant. També, poc a poc a mesura que l’estudi avançaba he pugut veure 
que hi havia molts estudis realitzat sobre tots els tractaments possible però no sobre 
la Tecar Terapia. Per aquest motiu he escollit aquesta tecnica per realitzar el meu 
treball final de grau.  

Acabaré aquest treball amb agraïments a algunes persones. Començo per la meva 
tutora Cristina Vaqué Crusellas pels seus consells, el seu temps i la seva ajuda per 
realitzar tot el treball final de grau. Gracies també als altres professors que m’han 
ajudat durant aquests quatre anys.  

 

 


