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Resum i paraules claus
-

Introducció: la malaltia del parkinson constitueix una de les causes més
freqüents d’incapacitat neurològica de la vida adulta, amb un total de
70.000 persones afectades a Espanya. Un dels tractaments per pal·liar la
simptomatologia és tractament no farmacològic basat en l’activitat Física.
Un dels programes més efectius per dur a terme en la malaltia del
parkinson és el pilates, ja que millora gairebé tots els símptomes motors
que presenta la malaltia.

-

Objectiu: Demostrar que realitzar pilates amb malalts de Parkinson amb
estadi III i IV és beneficiós en la millora de la funcionalitat, l’equilibri, la força
muscular, la rigidesa i la marxa.

-

Material i mètode: 2 participants amb parkinson amb estadi III o IV seran
inclosos per realitzar l’estudi realitzant un programa de pilates. Com a
instrument de mesura per valorar l’impacte del programa sobre la
funcionalitat, l’equilibri, la força muscular, la rigidesa i l’alteració de la marxa
s’utilitzarà el PDQ-39 per la funcionalitat, el foot up and go test i el test de la
balança per l’equilibri, el 30s chair stand test i arm curl per valorar la força
muscular, l’escala d’Ashworth i l’escala de la marxa.

-

Conclusions: Hi ha hagut una millora en la funcionalitat, millora en la força
muscular tant a nivell d’extremitat inferior com extremitat superior, millora
d’equilibri dinàmic, millora en la rigidesa i també en la marxa del malalt. No
s’ha observat millora en l’equilibri estàtic.

-

Paraules claus: Parkinson, pilates, funcionalitat, equilibri, força muscular,
rigidesa i marxa.
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Abstract
-

Introduction. Parkinson's disease is one of the most common causes of
neurological disability in adulthood, with 70,000 people affected in Spain.
One of the treatments to alleviate the symptoms are non-pharmacological
treatment based on physical activity. One of the most effective programs
conducted in Parkinson's disease is pilates, because it improves almost
every motor symptoms presented by the disease.

-

Objective: Prove that make Pilates with Parkinson's patients with stage III
and IV is beneficial in improving the functionality, balance, muscle strength,
rigidity and gait.

-

Methods: Participants with Parkinson 2 with stage III or IV will be included to
the study made a pilates program. As a measurement tool to assess the
impact of the program on functionality, balance, muscle strength, stiffness
and impaired gait used the PDQ-39 functionality, foot up and go test and the
balance test to balance the 30s and arm curl chair stand test to assess
muscle strength, the Ashworth scale and the scale of the march.

-

Conclusions: There has been an improvement in functionality, improved
muscle strength in both lower limbs and upper limbs, improves dynamic
balance, improved rigidity and also the progress of the patient. No
improvement was observed in static balance..

-

Keywords: Parkinson, pilates, functionality, balance, muscle strength,
rigidity and gait.
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1. Marc teòric
1.1.

Introducció marc teòric

Segons Bayés i Linazasoro (1994), la malaltia del parkinson constitueix una de les
causes més freqüents d’incapacitat neurològica de la vida adulta. Aquesta malaltia
afecta a totes les races i s’observa a totes les regions del món. Comença generalment
en la cinquena o sisena dècada de la vida. Tenint en compte l’increment de
l’esperança de vida de la població sembla ser que en un futur pròxim, la malaltia del
Parkinson s’observarà cada vegada amb més freqüència.
1.2.

Definició Parkinson i símptomes.

Segons Micheli i Scorticati (2004) la malaltia del Parkinson és un trastorn del sistema
nerviós central caracteritzat per una degeneració d’un tipus particular de cèl·lules que
es troben en una regió de la profunditat del cervell denominada ganglis basals1 i
especialment part del tronc de l’encèfal anomenat substància negra2. Aquestes
cèl·lules fabriquen una substància anomenada dopamina3, responsable de transmetre
la informació sobre el correcte control dels moviments. Quan hi ha una marcada
reducció del nivell de dopamina, les estructures que reben aquesta substància,
localitzats en una regió del cervell denominada cos estriat, no són estimulades de
manera convenient i això es tradueix en tremolor, rigidesa, lentitud de moviments,
inestabilitat postural, entre d’altres símptomes.
Segons Micheli (2006) Durant molts anys es creia que la malaltia del Parkinson tenia
conseqüències exclusivament de caràcter motor, com la tremolor. No obstant, a dia
d’avui es sap que el Parkisnon provoca alteracions i danys en altres sistemes com
l’autonòmic

(canvis

en

la

sudoració,

hipotensió

ortostàtica,

alteracions

gastrointestinals), el límbic i el somatosensitiu, apart de sèries modificacions en la
conducta i l’estat d’ànim, és a dir, de caràcter no motor.
1

Ganglis Basals. Ostrosky-Solis (2000) són un grup d’estructures subcorticals relacionades

fonamentalment amb el control motor i certs aspectes del comportament psíquic.
2

Substància negra. Segons Micheli (2006) representa les masses nuclears de major tamany del

mesencèfal, en les seccions horitzontals formen una banda a cada costat de la línia mitjana, cada una de
forma semilunar amb la concavitat i la convexitat anterior.
3

Dopamina. Segons Bahena, Flores i Arias (2000) és el neurotransmissor catecolaminèrgic més important

del sistema nerviós central dels mamífers i participa en la regulació de diverses funcions com la conducta
motora, la emotivitat i la efectivitat així com la comunicació neuroendocrina
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Segons Bayes i Linazasoro (1994) les manifestacions clíniques de caràcter motor de la
malaltia del Parkinson, són conegudes des de la descripció magistral feta per James
Parkinson l’any 1817. Inicialment pot presentar-se de forma molt variada i poc
específica. Segons Elizabeth, Amin i Mayela (2010) els símptomes més freqüents i
típics del Parkinson són:
-

La tremolor. Segons Peña (2015) encara que sigui el símptoma més
conegut, no és el més característic (taula 1), ja que el 30% de les persones
amb Parkinson mai arriben a presentar-lo. En general, la tremolor apareix
quan la persona no està realitzant cap tipus de moviment amb la part del
cos que li tremola i millora o desapareix quan realitza un moviment o en
situacions d’estrès. Tot i que es pot manifestar en qualsevol part del cos, és
més freqüent en els braços i en les cames.

-

La rigidesa o enduriment muscular. Rodríguez i de la Tasa (2009 ) defineix
que la rigidesa constitueix un augment del to muscular, és a dir, els músculs
estan constantment tensos i no es poden relaxar bé. La rigidesa pot
provocar.
o

Reducció d’amplitud de moviment.

o

Dificultat per girar-se al llit o a una cadira

o

Dolors en les extremitats i sensació de tensió en el coll o esquena.

o

Disminució de l’expressivitat facial per rigidesa de la musculatura de
la cara, donant lloc a una dificultat per somriure o a un rostre seriós i
inexpressiu.

-

Bradicinèsia. Segons Peña (2015) significa lentitud per realitzar un
moviment i en el Parkinson fa referència a la incapacitat per realitzar un
moviment precís o a la pèrdua del moviment automàtic. Aquest símptoma
tal com veiem a la taula (veure taula 1)

és el més característic de la

malaltia i provoca que les persones amb Parkinson tinguin dificultats en la
planificació, iniciació i execució del moviment i en realitzar feines
simultànies.
-

Pèrdua de força muscular. Segons Peña (2005) els pacients amb Parkinson
tenen una pèrdua de la força muscular principalment degut a la inactivitat
que porten a la seva vida diària.

-

Alteració dels reflexes posturals. Segons Scortticati i Micheli (1998) aquest
és un dels problemes més severs i discapacitants de la malaltia i és la
causant de caigudes i pèrdues de la auto validesa. A mesura que avança el
Parkinson, els pacients tendeixen a adoptar una postura encorbada, amb
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una flexió de tronc cap endavant, o inclús lateralment, el que contribueix al
desequilibri. L’alteració de l’equilibri pot ocasionar inestabilitat i per tant risc
de caigudes en situacions de la vida quotidiana, com aixecar-se ‘d’una
cadira, realitzar un moviment brusc o caminar.
-

Alteració de la marxa: Segons Izco, Aldea, Massó i Munáin (2005) el
trastorn de la marxa és freqüent i és una de les principals causes de la
incapacitat. El patró de la marxa en el Parkinson es caracteritza per una
disminució en la velocitat i longitud de passa i un augment del temps de
recolzament. La cadència és normal o inclús augmentada per tractar
d’aconseguir una velocitat de marxa normal. Existeix també una major
variabilitat de longitud de passa. Els moviments articulars estan reduïts, la
cintura i els genolls es troben lleugerament flexionats durant tot el cicle de
la marxa.

A continuació (veure Taula 1), es podrà observar els signes i símptomes presents en el
primer moment de diagnòstic i quins són els que es presenten en major o menor
freqüència.

Tabla 1 Signes i símtpomes presents en el primer moment del dagnòstic. Tapia i Chana (2004)

Per altra banda, Bayés i Linazasoro (1994) cita i defineix els diferents tipus símptomes
no motors que existeixen.
-

Dolors osteoarticulars i musculars. La malaltia del Parkinson en la major
part dels casos es presenta en un període de la vida on es posen de
manifest les lesions degeneratives del sistema locomotor. No és infreqüent
doncs que molts dels pacients inicien símptomes de la malaltia en forma de
dolors articulars o musculars inespecífics. La cifosis (o flexió de l’esquena) i
la escoliosis (o desviació lateral de l’esquena) formen part de la descripció
del Parkinsonisme evolucionat. Al llarg de l’evolució de la malaltia, tot sovint
els pacients es queixen de molèsties articulars que poden dificultar la seva
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mobilitat, a vegades de forma important, al associar-se amb els símptomes
motors de la malaltia. El símptoma més freqüent, a nivell osteoarticular i
muscular és una molèstia o dolor en un braç o una cama que probablement
és degut a la tremolor i la rigidesa. El constant moviment degut a la tremolor
o a les discinèsies, poden presentar un treball muscular considerable,
donant lloc a la fatiga muscular.
-

Problemes de la parla. Segons Robberts (2010) la parla, pilar fonamental
per la comunicació humana, és una activitat motora que implica una sèrie
de moviments bastant complexos. En la malaltia del Parkinson poden
haver-hi canvis en la parla, que es relacionen amb una reducció del
moviment dels músculs que controlen la respiració, la fonació (veu), la
articulació (pronunciació) i la prosòdia (ritme, entonació i pausa). El pacient
doncs pot presentar algun d’aquests símptomes: Baix volum de la veu, la
veu disminueix de to, canvis de qualitat en la veu, rapidesa en la parla...

-

Dificultats a l’orinar. El progrés de la malaltia i el seu tractament amb
levodopa, sembla modificar la simptomatologia vesico-esfinter-riana. Els
pacients poden presentar un alentiment de la musculatura de la bufeta
urinària, amb el que l’acte d’orinar també pot estar alentit. A vegades, els
pacients permeten que la bufeta urinària s’ompli massa i aleshores
necessiten orinar amb urgència.

-

Estrenyiment: és un problema comú en molts pacients amb Parkinson. A
vegades és degut a que mengen poc i beuen molta aigua. En molts casos,
també, l’estrenyiment empitjora degut a la medicació.

-

Problemes per menjar i englotir. En la malaltia pot haver-hi una reducció del
moviment dels músculs del coll i com a conseqüència dificultat per engolir.
Els problemes derivats de una dificultat d’engolir són: dificultat per menjar i
acumulació de saliva. En referent a la saliva, la lentitud d’englotir, resulta un
augment de la quantitat de saliva a la boca i el coll. Quan s’acumula saliva
aquesta pot sortir per el llavi. Aquest trastorn pot significar una dificultat
més per al llenguatge.

-

Crisis de sudoració i seborrea. Sembla que les glàndules sudoríferes, estan
mal controlades en la malaltia del Parkinson, responent a certs estímuls de
forma exagerada, en aquest cas una sudoració excessiva. Un altre
problema relacionat amb la crisis de sudoració i seborrea, és la descàrrega
excessiva de grassa a la pell, a través de les glàndules sebàcies. Aquest
trastorn afecta principalment a la pell del cap i de la cara i pot produir
irritacions o descamacions en forma de caspa.
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-

Trastorns oculars. Els pacients amb Parkinson tenen una disminució de la
freqüència del parpadeig, amb el que la funció de neteja i humidificació de
la mucosa ocular no es realitza correctament. A vegades, presenten
sensació d’irritació dels ulls, amb més facilitat per tenir conjuntivitis. Altres
pacients es queixen de la dificultat de llegir, on en general és degut a una
alteració de la coordinació dels músculs dels ulls. I de forma més ocasional,
hi ha pacients que veuen doble.

-

Trastorns respiratoris. La falta d’aire pot ser deguda a la rigidesa o
bradicinèsia dels músculs del pit la qual interfereixen en l’expansió dels
pulmons.

-

Trastorns del son. El pacient amb Parkinson té un son inquiet en general.
La tremolor pot interferir-lo, així com la dificultat per donar-se la volta al llit.
El pacient no està bé al llit. Li costa adormir-se i una vegada adormit es
desperta moltes vegades. Aquest problema es fa més greu a mesura que
avança la malaltia. Els trastorns de la son poden ser agrupats en: trastorns
de la iniciació del son i del seu manteniment (insomni), trastorns amb
excessiva somnolència diürna i parasòmnies (malsons, somnambulisme..)

-

Depressió. La depressió es pot definir com unt trastorn de l’humor, que dura
més de dos setmanes, caracteritzat per un sentiment de tristesa associat a
modificacions de la gana i del son, així com pèrdua d’interès i plaer en les
activitats. La depressió és un trastorn mental que apareix amb major
freqüència associat a la malaltia del Parkinson. Es calcula que la pateixen
entre el 40 i el 60% dels pacients, mentre que la població en general, es
registra només un 10-15% de les persones. Aquest trastorn pot influir
notablement en la qualitat de vida del pacient així com també dels seus
familiars.

-

Alteracions mentals. Les alteracions afectives i cognitives en la malaltia del
Parkinson són freqüents i suposen una problemàtica especial pels
neuròlegs i cuidadors del pacient. Apart de la depressió mental, existeixen
trastorns

menys

freqüents:

Alteracions

psiquiàtriques

induïdes

per

medicaments i per altra banda trobem la demència. Per demència s’entén
pèrdua de memòria, judici crític, capacitat de raonament, llenguatge i altres
funcions superiors.
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Segons Peña (2015) doncs, el Parkinson afecta, per tant, a aquelles zones
encarregades de coordinar l’activitat, el to muscular i els moviments. Amb el temps
s’origina un deteriorament progressiu no només de les capacitats motores, sinó també
en alguns casos, de la funció cognitiva i autònoma de les emocions i expressions, és a
dir, dels trastorn no motors.

1.3.

Etiologia

Segons Micheli (2006), tot i els avanços de la neurologia, avui en dia es desconeix la
etiologia de la malaltia del Parkinson, per el que també es desconeix com prevenir-la.
No obstant, Wirdefeldt, Adami, Cole, Trichopoulos i Mandel (2011)

suggereixen

diferents factors que poden ser uns dels desencadenants per desenvolupar la malaltia
del Parkinson. Els factors que descriuen són els següents:
-

Envelliment; donat a que la malaltia és més freqüent en els avis que en els
joves, l’avaluació del paper del envelliment ha set essencial i encara és
discutible si l’edat per sí sola és un factor de risc pel seu desenvolupament.
Alguns estudis han suggerit que la prevalença de la malaltia en veritat
disminuiria després de la sèptima dècada. Els signes del Parkinson com la
bradicinèsia i la rigidesa, a més dels problemes posturals i de la marxa,
augmenten clarament amb l’edat; en canvi la prevalença de la tremolor al
repòs, probablement el signe més confiable de la malaltia, es manté
inalterada en les últimes dècades de vida.

-

Causes immunològiques; s’ha suggerit que podrien haver participat
mecanismes autoimmunes en la patologia del Parkinson. Es va demostrar
en autòpsies cerebrals de pacients amb Parkinson, que la micròglia de la
substància negra expressava la histocompatibilitat d’algunes proteïnes
HLA-DR més intensament que els controls. No obstant existeix la
probabilitat de que això només reflexés una degeneració addicional de les
neurones nigrina i no necessàriament el compromís del sistema immune.

-

Infeccions; els símptomes Parkinsonians van representar una seqüela
comú de l’encefalitis epidèmica de Von Economo de 1917-1924. Un agent
víric en va ser la presumpte causa. Existeixen diferents virus capaços de
causar un síndrome Parkinsonià transitori, no obstant, no hi ha proves
suficients d’evidències patològiques d’un virus en la malaltia del Parkinson.

-

Medi Ambient: Segons Tanner (1989) les hipòtesis ambientals van adquirir
molta importància en el descobriment de que la protoxina ocasiona un
síndrome Parkinsonià quasi idèntic a la malaltia del Parkinson. S’ha vist que
moltes toxines poden induir característiques parkinsonianes, tot i així, els
11

símptomes solen exhibir molts altres aspectes neurològics no observats
normalment en la malaltia del Parkinson. El dany patològic ocasionat per
les toxines és variable i inclou lesions en el estriat, així com també amb la
substància negra. Els estudis epidemiològics han demostrat que a l’ambient
existeixen factors de risc per el desenvolupament de la malaltia del
Parkinson. Aquests factors inclouen beure aigua d’un pou, entrar amb
contacte amb herbicides i pesticides i l’exposició a contaminants industrials.
-

Genètica; Corti, Lesage i Brice (2011), la majoria dels malalts de Parkinson
no tenen antecedents familiars. Un 15% dels pacients amb Parkinson tenen
un malalt de primer grau afectat. S’han trobat nou loci afectats genètics
associats a un Parkinson autonòmic dominant i recessiu. En certs casos
familiars s’han trobat mutacions en alguns dels gens que codifiquen la
sinucleina (principals components dels CL), la parkina o la Ubiquitina
terminal C hidrolasa terminal L1. No obstant, la vulnerabilitat genètica té un
paper més important en la malaltia d’inici juvenil que d’inici tardà.

1.4.

Epidemiologia i prevalença

Segons Micheli (2006) en línies generals, la malaltia del Parkinson s’inicia entre els 50
i els 60 anys i la freqüència va en augment en persones per damunt d’aquesta edat.
L’edat mitjana d’inici és dels 62,4 anys. El començament, abans dels 30 anys és rar,
però almenys un 10% dels casos comença en torn dels 40 anys. És difícil conèixer la
quantitat de persones afectades, així com el número de persones que desenvolupen la
malaltia cada any. Això es degut a les diferències metodològiques i de criteris de
diagnòstic en els diferents estudis. Estudis de recerca de casos identifiquen un 40%
més de casos que els que comptabilitzen només casos prèviament diagnosticats.
Les xifres de prevalença ajustades a l’edat oscil·len entre 56 i 261 cassos per cada
100.000 habitants i any. A espanya utilitzant una metodologia porta a porta s’ha
estimat una prevalença del 1.7% en la població major de 67 anys. En xifres absolutes,
el número de malalts a Espanya pot estimar-se al voltant de 70.000 persones. La
malaltia amb inici abans dels 40 anys té una prevalença inferior a 1/100.000.
La incidència i prevalença (veure imatge 1) són majors en els homes que en les dones,
però no hi ha diferencies racials ni demogràfiques, tot i que en alguns estudis s’han
trobat més malalts en el medi rural.

12

Foto 1 Incidència de la malaltia del Parkinson per edat i gènere

Font: (www.neuroconsultas.com) Any 2003

1.5.

Tipus i estadis de Parkinson

Segons Micheli (1998) la major part dels Parkinsons comencen entre els 50 i els 70
anys, però ocasionalment es presenten casos on l’inici del qual és precoç o tardà. La
malaltia del Parkinson que comença abans dels 20 anys es denomina Parkinson
Juvenil, mentre que la que ho fa abans dels 40 anys es denomina Parkinson de
començament precoç. Molts d’aquests casos tenen antecedents familiars i altres
símptomes i signes neurològics, el que permet classificar-los de vàries formes. Altres
pacients presenten els primers símptomes de forma tardana a partir dels 70 anys, el
que es denomina malaltia del Parkinson dels ancians.
Segons la Federació espanyola de Parkinson (2015), la malaltia del Parkinson es
classifica en estadis clínics segons el grau d’afectació mitjançant l’escala de Hoehn &
Yahr. Aquests estadis són:
-

Estadi 0 o normal

-

Estadi 1 afectació unilateral

-

Estadi 2 afectació bilateral, equilibri normal

-

Estadi 3 afectació bilateral amb alteració de l’equilibri

-

Estadi 4 augment del grau de dependència

-

Estadi 5 severament afectat, amb cadira de rodes o al llit.

13

Per analitzar el problema que presenten els pacients al llarg de l’evolució podem
seguir la diferent classificació de Bayés i Linazasoro (1994):
1. Pacients de diagnòstic recent: manifestacions.
-

-

Estadi 1:
o

Expressió facial normal

o

Postura erecta

o

Possible tremolor en una extremitat

o

Dificultats motilitat fina

o

Rigidesa i bradicinèsia a l’exploració

o

Disminució del braceig al caminar, arrossegant una mica els peus.

Estadi 2:
o

Alteració de l’expressió facial. Disminució del parpelleig.

o

Postura en lleugera flexió

o

Alentiment per realitzar les activitats de la vida diària.

o

Símptomes depressius.

o

Possibilitat d’efectes secundaris dels medicaments.

2. Pacients moderadament afectats: Manifestacions
-

Estadi 3 i 4:
o

Dificultats al caminar: les passes són mes curtes i hi ha dificultats en
els girs.

o

Dificultat en l’equilibri: caigudes, dificultat per parar-se.

o

Sensació de fatiga.

o

Dificultats comunicatives

o

Símptomes de disfunció autonòmica.

o

Símptomes de relació amb els fàrmacs.


Fenòmens en on-off. Por i inseguretat



Discinèsia



Problemes conductuals: insomni, al·lucinacions, quadres
confosos.

3. Pacients severament afectats: Manifestacions.
-

Estadi 5:
o

No tots els pacients arriben a aquest estadi.

o

Dependents

o

Augment progressiu del off. Gran part del temps assegut al llit.

o

Trastorns del llenguatge accentuat.

o

Desenvolupament de contractures
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1.6.

o

Possibilitat de llagues de decúbit. Infeccions urinàries de repetició.

o

Disfàgia progressiva

Diagnosi

Segons Tapia i Chana (2004) el diagnòstic de la malaltia del Parkinson és clínica ja
que fins la data no es disposen d’estudis complementaris o marcadors biològics que
puguin reemplaçar a l’evolució clínica. Tanmateix diu el Yañez (2010) en el qual les
radiografies, TACS, ressonàncies magnètiques i anàlisis tenen un paper més
secundari.
Rojo (2010) anomena que el diagnòstic no es difícil, en els casos típics, en que el
pacient presenta els signes clàssics de tremolor, rigidesa i lentitud dels moviments. No
obstant, en les fases inicials, el diagnòstic pot ser difícil. Cal descartar que a vegades
els símptomes que presenta el pacient, no siguin deguts a algun fàrmac. També en
alguna ocasió pot ser necessària la pràctica d’alguns anàlisi o radiografies per
descartar altres malalties que la trajectòria dels símptomes i signes sigui similar a la
malaltia del Parkinson.
A més a més, Savitt, Dawson i Dawson (2006) afegeixen que una de les principals
dificultats en el diagnòstic del Parkinson és que clínicament és molt heterogènia i les
manifestacions poden ser molt variades en el moment de la seva presentació, fins el
punt que molts autors han qüestionat l’homogeneïtat del trastorn.

1.7.

Tractament.

Segons Kulisevsky, Luquin, Arbelo, Burguera, Camillo, Castro i Martínez (2013)
existeixen tres tipus de tractaments: Farmològic, quirúrgic i no farmacològic.
-

Farmacològic
o

Levodopa. Segons Connolly i Lang (2014) la levodopa és la droga
més eficaç per al control dels signes i els símptomes parkinsonians.
La utilització d’aquesta pastilla va significar un gran avanç en el
tractament d’aquesta malaltia. L’administració d’aquesta substància,
precursora de la dopamina, provoca una disminució del dèficit de
dopamina que hi ha en el cervell d’aquests pacients. La levodopa
millora tots els símptomes de la malaltia, no obstant, és menys
eficaç en el control de la tremolor i de les alteracions de la postura.
Amb el temps alguns pacients tractats amb aquest medicament
experimenten una regressió en la millora inicial obtinguda i
apareixen

una

sèrie

d’efectes

secundaris

que

modifiquen
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negativament l’espectacular resposta del principi del tractament. Per
un costat, els fenòmens on-off o fluctuacions de l’estat del pacient
durant el dia, que oscil·la entre períodes sense símptomes (fases
on) i altres en les que reapareix la tremolor, la dificultat per caminar i
la lentitud (fases off). Per altra banda apareixen les discinèsies, que
són moviments involuntaris anormals en forma de gestos exagerats i
que solen estar en relació a la presa de medicaments.
Segons Bayés i Linazasoro (1994) hi ha limitacions característiques
del tractament a llarg termini amb la levodopa. Aquest fet, va motivar
la recerca de nous fàrmacs. Entre ells destaca la bromocriptina, que
utilitzada juntament amb la levodopa, permet reduir la gravetat de
certs efectes secundaris d’aquesta substància i complementen el
seu efecte. També és útil com a tractament únic inicial en pacients
joves a fi de retardar l’administració de la levodopa. Els seus efectes
secundaris, consisteixen en disminució de la tensió arterial,
nàusees, vòmits i estrenyiment.
-

Per altra banda trobem el tractament quirúrgic. El tractament quirúrgic es
realitza només a aquelles persones en les que els fàrmacs no els fa cap
efecte positiu. Aquest tractament segons Kulisevsky, Jaime, et al (2013) pot
ser de dos tipus:
o

Versible: Consisteix en lesionar quirúrgicament certs nuclis del
cervell que funcionen de forma exagerada, reduint tremolors
excessius, rigidesa i discinèsia importants secundaries a la ingesta
de levodopa, amb la que pot incrementar la seva dosi diària.

o

Reversible: Consisteix en estimular elèctricament una sèrie de nuclis
cerebrals, sense afectar-los, a través de la implantació d’uns
elèctrodes que, activant-se des de l’exterior, modulen i controlen els
símptomes

parkinsonians.

Aquesta

tècnica

es

coneix

com

estimulació cerebral profunda.
-

Per finalitzar segons Micheli (2006) també és important seguir un
tractament no farmacològic, ja que es dirigeix a millorar la situació física i
psíquica del pacient i de la família, segons l’estadi de la malaltia. Encara
que hi hagin pocs estudis que s’hagin avaluat sobre aquest tractament,
l’activitat física contribueix a conservar la capacitat funcional de les
articulacions, encara que no pari la malaltia. A part de l’activitat física,
també és important mantenir un bon estat nutricional en el que s’ha de
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respectar els gustos del pacient, preparant els aliments de forma que no
tingui problemes en ingerir-los. La dieta ha de tenir un valor nutricional i
energètic elevat, així com una dieta rica en fibra, equilibrada i una
adequada hidratació.
A part de l’activitat física i una bona dieta, Martínez, Cervantes i Rodríguez
(2010), parlen de la fisioteràpia i la teràpia neuromuscular com a teràpies
alternatives sobre la millora de símptomes i qualitat de vida
Dins del protocol del tractament del Parkinson, el tractament no
farmacològic, molt sovint segons estudis, no se’n fa presència. Segons
Peña (2015) els pacients haurien d’estar informats sobre els efectes
positius de l’exercici físic i la fisioteràpia entre d’altres, per la millora de la
mobilitat i l’humor.

1.8.

L’activitat física i Parkinson.

L’activitat física segons Rosa (2013) es defineix com una activitat plantejada,
estructurada i realitzada regularment que té com objectiu la millora d’un o més
components de l’aptitud física i que és important de realitzar com a tractament per a la
malaltia del Parkinson.
L’exercici en sí té molts beneficis per a la salut de la persona. Aquests beneficis
segons Grima i Calafat (2004) són:
-

Redueix el risc de les morts prematures

-

Redueix el risc de les morts causades per cardiopaties coronàries.

-

Redueix el risc per el desenvolupament de la diabetis.

-

Redueix el risc per el desenvolupament de la hipertensió.

-

Redueix el risc per el desenvolupament del càncer de cólon.

-

Redueix els sentiment de depressió i ansietat.

-

Ajuda a controlar el pes corporal.

-

Ajuda al creixement i manteniment sa dels ossos, músculs i articulacions.
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La prescripció correcta d’activitat física per a la millora de la salut ha d’estar centrada
segons Chodzko-Zajko, Proctor, Singh, Minson, Nigg, Salem i Skinner, J. S. (2009):
-

-

Entrenament cardiovascular:
o

Freqüència: 2-3 dies per setmana

o

Durada: 30 minuts

o

Intensitat: 50-60% de la freqüència cardíaca màxima

o

Tipus d’exercici: Caminar, natació i bicicleta

Entrenament muscular
o

Freqüència: 2 vegades per setmana

o

Durada: 30-60min

o

Intensitat: 50/60%

o

Repeticions: 8 a 12 repeticions.

o

Número d’exercicis: de 8 a 10

o

Tipus: Exercicis amb peses o amb utilització del propi cos on
participin els principals grups musculars.

-

Flexibilitat i equilibri:
o

Freqüència:2 vegades per setmana

o

Intensitat: 50/60%

o

Durada: 30/60min

o

Tipus: Exercicis que actuïn el major número de muscúls i que
millorin o mantingui la flexibilitat i l’equilibri

Un cop vist els beneficis i la prescripció de persones sanes en referència a l’activitat
física, farem referència a l’activitat física però amb aquest cas amb persones afectades
per la malaltia del Parkinson. Els beneficis de l’activitat física amb persones amb
Parkinson són:
Segons De Vidal, Rangel, Araujo i Salinas (2010) els beneficis de l’activitat física amb
gent amb Parkinson són:
-

Disminueix la rigidesa facial i corporal i afavoreix la relaxació.

-

Millora la mobilitat que està limitada i alleuja el dolor.

-

Ajuda a prendre consciència de l’esquema corporal.

-

Augmenta la capacitat ventilatòria millorant així la projecció de la veu.

-

Permet treballar la marxa.
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-

Estimula les reaccions d’equilibri i la postura

-

Es poden treballar problemes de coordinació

-

Disminueix els edemes

-

Promou el benestar emocional, millorant l’autoestima i la qualitat de vida.

La prescripció d’activitat física en la malaltia del Parkinson no pot ser qualsevol.
Segons De Vidal, Rangel, Araujo i Salinas (2010) els exercicis han de realitzar-se
diàriament, sempre en situació de ON4 és a dir, sota els efectes de la medicació. Les
àrees més importants a treballar són:
-

Correcció postural i alineació corporal

-

Millorar i manteniment de la marxa

-

Millora i manteniment de l’equilibri i la coordinació

-

Evitar l’escurçament i la rigidesa muscular i articular prevenint dolors.

-

Manteniment de la mobilitat.

Un cop vist el que s’ha de treballar segons Palomino (2015) l’entrenament ha d’estar
basat en:
-

Entrenament cardiovascular.

-

Entrenament Muscular.

-

Entrenament de la flexibilitat, equilibri i coordinació.

Un cop observats el tipus de treball que necessitem i el tipus d’entrenament que
realitzarem, Comelia, Stebbins, Brown-Toms i Goetz (1994) prescriuen aquest treball
de la següent forma:
-

-

Entrenament cardiovascular:
o

Freqüència: 2-3 vegades per setmana

o

Durada: 20/30 minuts

o

Intensitat: 60 % de la freqüència cardíaca màxima

o

Tipus d’exercici: Caminar o activitat aeròbica de baix impacte.

Entrenament muscular
o

Freqüència: 2/3 vegades per setmana

o

Intensitat: 30/40 %

o

Sèries: 2/3

o

Repeticions: 8/12

44

Fenomen ON-OFF : Fase ON desprès d’haver consumit Levodopa i hi ha un temps en el qual no es
presenten tant els símptomes. Fase OF tornen els símptomes, les tremolors, les dificultats per caminar i
la lentitud.
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o

Consideracions:

Particular

atenció

a

la

regió

escapular,

paravertebral i abdominal.
o
-

Tipus: Exercicis amb peses o amb utilització del propi cos.

Entrenament de la flexibilitat, equilibri i coordinació:
o

Freqüència: Si és possible a diari.

o

Grup muscular: Estirament dels músculs implicats en el treball
muscular de la sessió i especialment la cara anterior del cos.

o

Coordinació i equilibri: Intentar introduir els components de
coordinació i equilibri en els exercicis dins de l’aigua i si és a terra,
es treballaran de forma independent i supervisat per una altra
persona.

S’ha d’intentar evitar sempre la fatiga, per això s’han de realitzar diferents pauses
depenent del grau de cansament de la persona que depèn del estat d’evolució de la
malaltia, l’edat i els símptomes més incipients. Per això la adherència a un programa
de salut en un centre esportiu és l’opció més segura i efectiva. Aquesta ens assegura
la supervisió de l’activitat física per part d’un equip mèdic i de tècnics especialitzats

1.9.

Programes d’activitat física per Parkinson.

Segons Peña (2015) per mitjà de sessions de fisioteràpia i altres teràpies alternatives
com la hidroteràpia, pilates, ioga i tai-chi s’aconsegueix una activitat física regular i
permet corregir determinats aspectes de la simptomatologia, permetent que la persona
amb Parkinson aprofiti i utilitzi al màxim el potencial motor que conserva.
La hidroteràpia, segons Madrid Obra social la Caixa, Grandas, Usero i Collado (2010)
és una tècnica de fisioteràpia que s’aplica com a teràpia en el tractament de múltiples
alteracions, tant en adults com amb nens. Els resultats de la hidroteràpia en la
disminució del dolor estan demostrats en el tractament de diferents afectacions
músculo-esquelètiques, com dolor lumbar, artritis reumatoide, osterartritis, fibromialgia
i patologies neurològiques, com el Parkinson i l’esclerosi múltiple.
Els principals beneficis de la hidroteràpia en el Parkinson són:
-

Facilitar l’exercici i la mobilitat corporal.

-

Reforçar la dinàmica general de la marxa i la coordinació.

-

Treballar el sentit de l’equilibri

-

Relaxar el to muscular dels afectats de Parkinson.
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Els efectes de la hidroteràpia segons una intervenció duta a terme per Pérez, Garcia i
Lambeck (2015) són:
-

Millora evident de la mobilitat funcional i el dolor.

-

Menor risc de caigudes.

-

Millores en l’equilibri i en la velocitat de la marxa.

-

Gran impacte sobre l’adherència al programa

Cal assenyalar sobre aquesta intervenció que de 15 persones hi ha hagut dos casos
en el que el programa no els ha servit de res ja que no han obtingut beneficis en cap
dels aspectes que es volien millorar.
Per altra banda trobem el ioga. Segons Vázquez (2003) el ioga és un estil de vida
harmònic per el cos i per la ment. La pràctica sistemàtica de la ioga ha demostrat
múltiples beneficis en la prevenció de les malalties, el estimular el funcionament del
sistema immunològic, respiratori, cardiovascular, òseo-muscular, neurològic i per
potenciar les capacitats mentals.
Segons Sharma, Robbins, Wagner i Colgrove (2015) els principals beneficis del ioga
en la malaltia del Parkinson són:
-

Millora significativa en les puntuacions de UPDRS, el que implica un major
control dels símptomes.

-

Millora en la pressió arterial diastòlica

-

Millora en la capacitat pulmonar.

-

Tendències positives de millora en la depressió, pes corporal i volum
respiratori forçat.

Els resultats obtinguts d’una intervenció de Parkinson i ioga de Colgrove, Sharma,
Kluding, Potter, Imming i VandeHoef (2012) són:
-

Millora a nivell motor, és a dir, en la força, la mobilitat articular i la
coordinació.

-

No hi ha millores en l’equilibri estàtic.

El tai-chi també és un programa d’activitat física que també pot ser beneficiós per al
Parkinson. El tai-chi segons Hackney i Earthart (2008) és un art marcial basat en la
coordinació, la respiració i moviments suaus i precisos. Molts han estat els beneficis
que s’han atribuït a aquest art marcial, sobretot indicat per a tractaments
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complementaris a patologies com el dolor crònic, l’ansietat, l’artritis, malalties
neurològiques i depressió
Els principals beneficis del tai chi en el Parkinson són:
-

Reduir la rigidesa

-

Afavorir l’estabilitat corporal.

-

Prevenir caigudes

-

Relaxar

-

Millorar la respiració diafragmàtica

-

Evitar el deteriorament cognitiu, l’ansietat i l’apatia.

Segons una intervenció de Amano, Nocera, Vallabhajosoula, Juncos, Gregor, Waddell
i Has (2013) i una altra intervenció de Lee, Lam i Ernst (2008) mostren que el
programa de Tai Chi no és efectiu per pal·liar la simptomatologia del Parkinson. .
Per últim trobem el pilates. Segons Woodward (2015) es basa en una sèrie d’exercicis,
dissenyats per Joseph Pilates, on l’objectiu és treballar conjuntament el cos i la ment,
enfortint les zones més dèbils del cos.
Segons una intervenció duta a terme amb pilates i Parkinson de Johnson, Putrino,
James, Rodriguez, Stell, Thickbroom i

Mastaglia (2013) els efectes d’aquesta

intervenció han estat:
-

Millora en l’equilibri.

-

Millora en la flexibilitat del tronc.

-

Millora en la reacció i en la velocitat

-

Millora en la marxa

-

Reducció de les caigudes.

-

Millora en la cadència de pas.

-

No millora significant a nivell postural.

-

Millora de la funcionalitat.

-

Millora la funció muscular i l’estabilitat.

Un cop observats els diferents programes que s’han comprovat i avaluat que anaven
bé per combatre la simptomatologia del Parkinson, en el següent estudi es realitzarà
el pilates, ja que és el programa en el que els seus beneficis i efectes són majors i són
els que estan més centrats en pal·liar els principals símptomes de la malaltia a nivell
motor.
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1.10. Pilates i Parkinson.
1.10.1 Definició pilates
El pilates segons Woodward (2015) es basa en una sèrie d’exercicis, dissenyats per
Joseph Pilates, on l’objectiu és treballar conjuntament el cos i la ment, enfortint les
zones més dèbils del cos. La seva evolució ha donat lloc a un mètode d’ensenyament
que busca una major funcionalitat del cos, basant-se en un anàlisi postural i
biomecànic de cada persona i que pugui aplicar-se a la vida diària, en el treball, a la
feina, quan fem esport, etc.

1.10.2. Principis del mètode pilates.
Segons Adamany i Loigerot (2006) hi ha diferents principis on tots ells es relacionen
entre ells i són importants a l’hora d’executar els diferents moviments. Aquests
principis són 6:
-

Una respiració adequada és vital per desenvolupar la resistència i mantenir el
flux sanguini mitjançant una activació de la circulació de l’oxigen. La respiració,
a més a més, és de gran ajuda a l’hora de realitzar els moviments més
complexes del mètode pilates.

-

Força. L’enfortiment de la font d’energia procedent dels músculs abdominals,
lumbars i glutis (el que anomenem el ‘centre‘ o ‘core‘) és un dels principis
fonamentals del pilates. La importància d’un centre fort és el següent: enfortir
els músculs abdominals comporta una pelvis estable; en conseqüència, una
pelvis equilibrada donarà suport a la columna lumbar i mantindrà el membre
inferior alineat (peus, cames i cuixes). Aquest fet és clau, perquè un cos no
alineat no pot funcionar tan eficaçment i el centre participa en tots els
moviments que el nostre cos realitza.

-

Control. Quan cos i ment treballen units, els moviments resulten més efectius.
Tots els moviments del mètode pilates s’inicien des del centre, ja que la manca
de control del ‘core’ pot resultar en lesions tant en la nostra pràctica esportiva
com en el nostre dia a dia. Sense el control del centre, sempre utilitzem els
mateixos músculs, aquells que són més forts, mentre que els que tenim més
dèbils segueixen sense exercitar-se.

-

Concentració. La concentració és clau per aconseguir moviments de qualitat en
la pràctica de pilates, per poder visualitzar l’exercici i executar-lo de la millor
forma possible segons les nostres habilitats.
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-

Fluïdesa. Una sessió de pilates hauria de consistir en una mena de coreografia
en la que s’enllacen exercicis amb energia. La continuïtat i agilitat dels
moviments creen un programa fluid, però que ha d’executar-se sense presses,
aprofitant tots els beneficis de cada exercicis.

-

Precisió. En la pràctica del pilates, és necessari executar cada moviment amb
precisió. És a dir, sempre serà millor la qualitat que la quantitat. Encara que a
vegades no ens ho sembli, els moviments més petits i precisos produeixen
grans resultats.

1.10.3. Beneficis pilates
Segons Craig (2001) trobem diferents beneficis en el pilates;
-

Aquests exercicis faciliten la alineació i l’estabilització del cos , fets que
resulten molt indicats per a aquelles persones que tenen dolor a l’esquena i
que afecta a la seva mobilitat i a la seva qualitat de vida.

-

Amb el pilates s’aconsegueix una notable tonificació muscular, es millora el
sistema sanguini i el limfàtic, es corregeix la postura corporal, millora
l’equilibri i estilitza la figura.

-

El mètode pilates també desenvolupa aptituds com atenció i disciplina en
qui ho practiqui. A més aconsegueix un domini total de la motricitat i un
major coneixement del propi cos, el que augmenta l’autoestima i reforça la
capacitat de concentració i control. En definitiva, amb el pilates es
aconsegueix tonificar el cos i la ment.

-

Tothom pot practicar aquesta disciplina, i en cap cas l’edat no constitueix
una barrera. Els exercicis poden adaptar-se a qualsevol edat, tant amb
persones grans com en adolescents que encara estan en plena fase de
desenvolupament. El seu principal avantatge és que no sobrecarrega els
ossos que estan en creixement ni força les articulacions, lligaments o
tendons.

-

No és necessari estar en forma per començar a practicar el pilates, tot el
que es necessita és un cert grau de compromís i constància en el treball. A
canvi d’això el cos guanyarà en flexibilitat i s’estilitzarà, i la persona se
sentirà amb més energia. Gràcies al mètode pilates, les persones grans
perceben una millora en la capacitat respiratòria, producte d’una millora en
la capacitat sanguínia.
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1.10.4. Tipus de pilates
Woodward (2015) defineix diferents tipus de pilates;
-

Primerament trobem el pilates amb aparells; els exercicis del mètode pilates
en els aparells es caracteritza per l’esforç en contra o a favor d’una sèrie de
molles, de diferents intensitats. Els aparells ajuden a moure el cos però
també ofereixen la possibilitat de desafiar l’execució d’un exercici que ja
s’ha realitzat correctament. Les màquines de pilates segons CalaisGermain i Raison (2011) permeten la recuperació de la mobilitat d’una
persona que ha patit algun tipus de precàncer, i també el perfeccionament
d’un moviment en les persones més habituals a la pràctica. La majoria dels
aparells mecànics admeten cents d’exercicis però requereixen un cert nivell
d’ús abans de la pràctica.

-

A part de les màquines també trobem el pilates al terra. Segons Woodward
(2015) els principals avantatges del mètode pilates al terra radiquen en què
és un exercici més pur en el que un pot perfeccionar millor la base de
l’activitat física i que a més pot resultar més distès. Al no utilitzar màquines,
també hi ha un estalvi en el cost de les classes i la realització pot ser a
casa. Es tracta d’exercicis més purs, seguint l’estela del que en el seu dia
va marcar Joseph Pilates i en els que, amb una mica de pràctica, es poden
acabar realitzant a casa. En la seva contra té que la iniciació dels exercicis
en el terra és més incòmoda, es poden sofrir lesions si no es treballa amb
l’assessorament d’un professor experimentat i a més es poden adquirir
mals hàbits que perduren el temps. A nivell de rehabilitació i a nivell de
malalties neurològiques és molt recomanable.

1.10.5. Estructuració sessió pilates
Segons Amorim, Sousa i Santos (2011) una sessió de pilates ha de constar de tres
apartats;
-

Escalfament (15min). Segons Merritwew (2001) els exercicis d’escalfament
estan dissenyats com un escalfament neuromuscular per estimular el
sistema motor sensorial abans de començar amb la resta d’exercicis de
terra. Segons Mollinedo, Cancelo i Rodriguez (2009), l’escalfament es
centra en la consciència corporal per mitjà de la respiració, incidint amb la
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consciència del múscul transvers de l’abdomen, l’alineació de la columna
cervical, la connexió de la cintura escapular i la posició neutra de la pelvis.
-

Exercicis de pilates (30-35min). La part principal segons Mollinedo, Cancelo
i Rodríguez (2009) comprèn exercicis de força dels membres superiors,
inferiors i tronc en diferents posicions, així com exercicis de mobilitat,
coordinació i equilibri.

-

Tornada a la calma (5-10min). La tornada a la calma segons Mollinedo,
Cancelo i Rodriguez (2009) engloba exercicis de flexibilitat i respiració
profunda.

Segons Isacowitz (2014) una sessió ha de constar aproximadament d’un total de 20-24
exercicis entre l’escalfament i la part principal. Cada exercici conté de 3 a 10
repeticions depenent de la intensitat i complexitat del moviment. Major intensitat menor
repeticions. El descans entre un exercici i l’altre ha de ser aproximadament de 5 a 30
segons.

1.10.6 Els beneficis del pilates respecte la malaltia del Parkinson
Segons Doucett i Seminary (2013) els beneficis del pilates amb persones que pateixen
Parkinson són a nivell de:
-

Equilibri: amb èmfasi en l’enfortiment del powerhouse (musculatura del
tronc) i el seu ús en superfícies inestables, el mètode pilates pot frenar la
disminució de la coordinació i la incapacitat per iniciar el moviment que el
Parkinson pot causar.

-

Coordinació: el Parkinson pot fer que els pacients tinguin desequilibris
musculars. Al centrar-se en la precisió i requerint que els pacients es
concentrin mentalment en respondre a les senyals verbals i tàctils, el
mètode pilates pot ajudar a millorar la coordinació dels pacients de
Parkinson.

-

Força muscular: un dels aspectes més debilitants del Parkinson és la
reducció de la força muscular general junt amb una reducció dels músculs
individuals. El mètode pilates fa una especial importància en contraccions
musculars excèntriques que poden ajudar a combatre els símptomes.

-

Rang de moviment: a mesura que avança el Parkinson, els pacients
experimenten una disminució de moviment i rigidesa en les articulacions
que pot afectar a la postura i a la manera de caminar. Les posicions en
prono utilitzades en pilates poden ajudar a preservar la extensió de
l’articulació del maluc i enfortir els extensors de l’esquena.
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-

Postura: les persones amb Parkinson sovint comencen a desenvolupar una
postura cifòtica a mesura que la malaltia progressa.

-

Desenvolupament muscular equilibrat, respiració, control centra i elongació
axial, es poden millorar amb un règim regular de pilates.

1.10.7. Contingut sessió i metodologia pilates amb Parkinson
La rutina d’exercicis de pilates amb gent amb Parkinson ha de contenir sempre segons
Doucett i Seminary (2013)
-

Exercicis que millorin la força muscular

-

Exercicis de coordinació i habilitat.

-

Exercicis per disminuir la rigidesa i mantenir la mobilitat articular

-

Exercicis d’estirament perquè les estructures musculars es mantinguin el
màxim flexibles possible.

-

Exercicis posturals per intentar retardar al màxim la tendència de la
inclinació del tronc i el cap.

A més a més, afegeix que és de gran utilitat un programa progressiu d’exercicis diaris
que ajudin a alleujar les diverses alteracions del moviment, fent que el pacient amb
Parkinson se senti segur. El ritme i la velocitat dels exercicis han de ser moderats, així
que si es pot ajudar amb música que tingui un ritme adequat i faciliti la realització dels
exercicis.

1.11. Intervencions pilates i Parkinson
En aquest apartat es farà constància de dues intervencions que s’ha dut a terme
(veure taula 2) amb la malaltia del Parkinson i que executen sessions de pilates. En
aquesta taula, s’observarà l’autor i any de publicació de la intervenció, l’objectiu que es
proposa realitzant la intervenció, la mostra que s’utilitza, les variables que s’ha
treballat, els instruments utilitzats, la duració de les sessions, els resultats finals i les
implicacions que es proposen els autors d’aquesta intervenció en un futur. Els resultats
en ambdós estudis tal com es pot observar són favorables en tots els aspectes en que
va relacionat l’estudi realitzat, és a dir, millora de la funcionalitat, millora de la marxa,
l’equilibri, la força muscular i també la rigidesa i la marxa.
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Tabla 2 Intervencions pilates i Parkinson. Font: Elaboració pròpia
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2. Justificació, objectiu , pregunta i hipòtesis del treball
2.1. Justificació
Segons Bayés i Linazasoro (1994), la malaltia del Parkinson constitueix una de les
causes més freqüents d’incapacitat neurològica de la vida adulta, amb un total de
70.000 persones a tot Espanya. Els pacients amb Parkinson segons Bayés i
Linazasoro (1994) en el transcurs del pas de la malaltia tenen tremolor, rigidesa i
enduriment muscular, bradicinèsia, alteració dels reflexes posturals i alteració de la
marxa, és a dir, pèrdua de l’habilitat motora. És per tant imprescindible un tractament
per intentar pal·liar-lo. Un dels tractaments que existeix segons Micheli (2006) és el
tractament no farmacològic, basat en l’activitat física. Hi ha segons Peña (2015)
diferents programes d’AF per intentar pal·liar la simptomatologia del Parkinson, però
segons intervencions, no totes repercuteixen igual en els malalts del Parkinson. Tal
com s’ha observat en les diferents evidències, el pilates aporta més beneficis que el
ioga, l’hidroteràpia i el tai chi, d’aquí a la realització de l’estudi realitzat. Segons la
intervenció de Johnson, Putrino, James, Rodrigues, Stell, Thickbroom i Mastalgia
(2003) el pilates és efectiu a nivell motor en molts aspectes però només realitza la
intervenció en estadis 1 i 2, no obstant en la realització del present estudi es vol
observar si a nivell motor també hi ha millora en l’estadi 3 i 4. A més a més en
aquestes intervencions citades anteriorment es realitzen alguns exercicis amb
màquina i pilota, i per tant el que es pretén observar és l’eficàcia en només realitzar
exercicis al terra. La realització del present estudi també es realitza degut a la poca
informació que hi ha sobre el pilates i el Parkinson i menys sobre el pilates i el
Parkinson en estadi III i IV en concret.

2.2. Objectiu principal
-

Demostrar que realitzar pilates amb malalts de Parkinson en estadi III i IV
és beneficiós per la funcionalitat, l’equilibri, la força muscular, la rigidesa i
de la marxa.

2.3. Pregunta de recerca
1.

Quin és l’impacte d’un programa de pilates per a malalts amb Parkinson amb
estadi III i IV sobre la funcionalitat, rigidesa, força muscular, equilibri la marxa?

2.4. Hipòtesis
-

S’estima una millora en la funcionalitat, en l’equilibri, en la força muscular, en el
nivell de rigidesa i en la marxa.
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3. Metodologia
Segons Bayardo (1987) Es denomina metodologia a la sèrie de mètodes i tècniques
que s’apliquen sistemàticament durant un procés d’investigació per arribar a un
resultat teòricament vàlid. En aquest sentit la metodologia funciona com a suport
conceptual que regeix la manera en què apliquem els procediments a una investigació.

3.1. Disseny.
Aquest estudi utilitzarà un disseny quasi experimental, és a dir, només intervindrà un
grup de 2 persones i serà un disseny de sèries temporals on el que voldrem serà
intentar demostrar que el canvi observat quan s’administra els pilates és diferent del
moment en què no s’administra.
Les tècniques que s’utilitzaran per dur a terme aquest disseny seran mitjançant
documentació que pugui trobar amb llibres i revistes científiques. El que es farà també
serà realitzar recerca per internet amb les pàgines científiques com ara pubmed,
cochranelibrary, medline, google acadèmic. A continuació es parlarà amb l’Associació
de Parkinson de Catalunya per parlar sobre què és el que fan en el seu dia a dia, com
també mantenir contacte amb ells i acabar de completar el marc teòric. Es realitzaran
entrevistes tant a professionals com als qui pateixen la malaltia.

3.2. Mostra
La mostra utilitzada en el present estudi és quasi experimental.

2 persones amb

Parkinson amb estadi III i IV. La mostra és una dona de 69 anys i un home de 72 que
comencen a presentar pèrdua en l’equilibri, dificultats al caminar, com també dificultats
comunicatives i sensació de fatiga. Aquestes dues persones han estat escollides per el
criteri d’inclusió.

3.2.1. Criteri d’inclusió.
El criteri d’inclusió del següent estudi és de persones amb estadi III i IV, és a dir,
persones amb dificultats al caminar, en l’equilibri, que presentin sensació de fatiga,
dificultats comunicatives, símptomes de disfunció autonòmica, i símptomes en relació
amb els fàrmacs. Es realitza amb aquest col·lectiu per tal de poder observar, un cop
comencen a ser menys funcionals, si pot haver-hi millora en el programa de pilates en
les seves principals simptomatologies motores.
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3.2.2. Criteri d’exclusió
En el següent estudi s’exclourà aquelles persones en el qual es trobin en un estadi que
no sigui el III i el IV ja que el que es pretén mesurar és el grau de funcionalitat,
equilibri, força muscular, rigidesa i alteració de la marxa, i en els estadis I, II i V o bé
encara no presenten els símptomes de la malaltia que els afecta a nivell de
funcionalitat o bé han perdut per complert la funcionalitat, l’equilibri, la força muscular,
presenten excés de rigidesa i alteració molt alta de la marxa i com a conseqüència
estan limitats en un llit, i per tant, la recerca realitzada no s’adequa a aquests usuaris.

3.3. Procediment
El procediment realitzat en l’estudi quasi experimental serà en primer lloc localitzar
persones amb Parkinson per tal de realitzar-los un programa de pilates.
Primer de tot com que s’han realitzat les pràctiques de 4rt a la Residència el Nadal, es
va aprofitar que s’estaven fent aquí per demanar a la persona que les tutoritza si hi
havia algun resident amb Parkinson. Una vegada parlat amb les diferents infermeres
que hi havien, la tutora va indicar que hi havia 3 casos de Parkinson dins de la
Residència però que només un entrava dins dels criteris del estudi realitzat ja que els
altres dos pertanyen en l’estadi 5, és a dir, un estadi en el que s’exclou del treball ja
que no són capaços de realitzar res, sinó que es passen tot el dia al llit. Un cop
conegut que disposava d’una persona, es va consultar a la seva terapeuta ocupacional
com estava i si creia que es podria fer una intervenció de pilates per veure si podia
arribar a pal·liar la seva simptomatologia. Ella va dir que sí, i per últim pas quedava
demanar-li si estava disposat i tindria interès en realitzar aquesta intervenció centrada
en el pilates, i la resposta va ser afirmativa. Un cop confirmat ’interès en participar-hi
se li va explicar en què consistia el treball i què és el que se li faria fer.
Al trobar només una persona a la Residència apta per l’estudi realitzat, es va haver de
buscar a algú altre. Per mitjà d’una fisioterapeuta conegut, se li va demanar ajuda en
localitzar algú que tingués Parkinson i en concret en estadi III o IV. Va presentar
diferents propostes ja que tenia més d’un pacient que es trobava en aquesta situació
però només una dona s’adaptava a l’estudi realitzat, ja que es trobava en estadi III o
IV. Seguidament es ca contactar amb aquesta senyora per per demanar-li si tenia
interès en participar en el programa. Va acceptar i va ser el moment d’explicar-li com
funcionaria tot i què seria ben bé el que se li realitzaria.
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3.4. Variables i instruments.
Les variables a utilitzar en el present estudi seran diferents (veure taula 3), primer de
tot la funcionalitat, seguidament, l’equilibri, la força muscular, la rigidesa i per últim
l’alteració de la Marxa. Aquestes variables tindran cada una el seu instrument on es
podrà avaluar quin és el nivell i com es troben a l’inici de l’intervenció i al final. La
majoria dels testos utilitzats formem part del Senior Fitness Test (SFT) on segons
Bautista, Martínez, Pinilla, i Daza (2011)

aquest test és una eina específica per

mesurar l’aptitud física en les persones grans. Aquesta prova determina en nivell de
condició física funcional, entenent aquesta com la capacitat per desenvolupar activitats
normals de a vida diària de forma segura amb independència i sense excessiva fatiga.
Els components que inclouen aquesta prova són: força muscular, resistència aeròbica i
equilibri. No obstant, només s’utilitzaran aquelles que fan referència a la força
muscular i a l’equilibri. Per altra banda també es durà a terme tres escales que seran
necessàries per valorar la funcionalitat, l’estat de rigidesa de l’usuari i també l’alteració
de la marxa que pateix.
VARIABLES

INSTRUMENTS

Funcionalitat

PDQ-39

Equilibri

Foot up and go test (Dinàmic)
Test de la balança (Estàtic)

Força muscular

30s chair stand test (extremitat inferior)
Arm curl (extremitat superior)

Rigidesa muscular

Escala de Ashworth modificada per
Bohanson y Smith (1987)

Alteració de la marxa

Escala de la marxa per la malaltia del
Parkinson versió 2.0
Tabla 3 Variables i instruments de la intervenció. Font: Elaboració pròpia

3.5. Descripció dels instruments.
3.5.1. Test de valoració funcionalitat
-

PDQ-39 (veure annex 7.1.1). Segons Peto, Jenkinson i Fitzpatrick (1998) el
PDQ-39 va ser el primer instrument específic per l’avaluació de la qualitat de
vida relacionada amb la salut en pacients amb la malaltia del Parkinson. Aquest
test implica 8 aspectes de la malaltia: la mobilitat, activitats de la vida diària,
benestar emocional, estigmes, recolzament social, cognició, comunicació i
malestar corporal. Cobreix vuit escales que representen el concepte de salut
utilitzat amb la major freqüència, així com aspectes relacionats amb la malaltia i
el tractament. Hi ha un total de 39 preguntes i on les opcions de les respostes
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poden ser; Mai, ocasionalment o rares vegades, algunes vegades o de tant en
quant, freqüentment i sempre o incapaç de fer-ho. La màxima puntuació del
test és de 156 punts. Si el resultat s’acosta a 0, la seva funcionalitat serà bona,
com més s’acosti al 156 pitjor serà la seva funcionalitat.

3.5.2. Test de valoració equilibri.
3.5.2.1. Equilibri dinàmic.
-

Foot up and go test (veure annex 7.1.2). Segons Rikli i Jones (2013) aquesta
prova busca valorar l’equilibri dinàmic i l’agilitat mitjançant el registre del temps
que demora l’executant en: aixecar-se d’una cadira, avançar cap un con situat
a 2.44m de distància amb la cadira, passar per la part externa del con i tornar a
assentar-se novament a la cadira. Respecte el rang normal de les dones
d’entre 65 a 69 anys en aquest test és de 6.4 a 4.8 segons. Per altra banda els
homes en l’edat compresa de 70 a 74 el rang és de 6.2 a 4.4 segons.

3.5.2.2. Equilibri estàtic.
-

Test de la balança (Veure annex 7.1.3) Segons Perrin, Jeandel, Perrin i Bene
(1997) aquest test consisteix en realitzar la balança, avançant

el tronc i

col·locant-se paral·lel al terra, a la vegada que s’eleva una cama per darrera,
mirant sempre endavant. Es tracta de mantenir la posició 10 segons. Els
resultats del test són:
o

Si es manté en equilibri  4 punts

o

Si dubte lleugerament  3 punts

o

Perd l’equilibri més d’una vegada  2 punts

o

No aconsegueix mantenir l’equilibri en cap moment  0 punts

3.5.3 Test de valoració de la força muscular.
3.5.3.1. Extremitat inferior
-

30s chair stand test (veure annex 7.1.4). Segons Rikli i Jones (2013) aquest
test té com a propòsit avaluar la força del tren inferior. L’executant s’aixeca de
la cadira i torna a assentar-se de forma continua la major quantitat de vegades
durant 30 segons. L’esquena ha de restar recta i els braços creuats sobre el pit.
El rang de normalitat en aquest test en dones de 65 a 69 anys és de 11 a 16
repeticions, mentre que en homes de 70 a 74 anys el rang és de 12 a 17.
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3.5.3.2. Extremitat superior
-

Arm curl test (veure annex 7.1.4). Segons Rikli i Jones (2013) l’objectiu és
avaluar la força del tren superior. El participant, assentat en una cadira, agafarà
una manuella amb la mà hàbil i la pujarà i la baixarà de manera continua (flexió
i extensió completa de colze) la major quantitat de vegades durant 30 segons.
El rang de normalitat en aquest test en dones de 65 a 69 anys és de 12 a 18
repeticions, mentre que en homes entre 70 i 74 anys el rang de normalitat és
de 14 a 21 repeticions.

3.5.4. Test de valoració de la rigidesa/espasticitat
-

Escala de Ashworth modificada (veure annex 7.1.5). Segons Bohannon i Smith
(1987) és una graduació utilitzada en clínica que serveix per valorar la
rigidesa/espasticitat d’un múscul. Aquesta escala té com a punts a favor, que
és fàcil de valorar, serveix per totes les articulacions i posseeix una alta
fiabilitat.
En aquesta escala trobem diferents graus i cada grau té una descripció.


Grau 0: No hi ha augment del to



Grau 1: Lleuger augment de la resposta del múscul al moviment
(flexió, extensió) visible amb la palpació o relaxació, o només
mínima resistència al final de l’arc de moviment.



Grau 1+: Lleuger augment de la resposta del múscul al
moviment en flexió o extensió seguit d’una mínima resistència
en tota la resta de l’arc de moviment.



Grau 2: Notable increment en la resistència del múscul durant la
major part de l’arc de moviment, però l’articulació es mou
fàcilment.



Grau 3: Marcat increment de la resistència del múscul; el
moviment passiu es difícil.



Grau 4: Les parts afectades estan rígides en flexió o extensió
quan es mouen passivament.
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La valoració de l’escala d’Asworth es farà a nivell de flexió i extensió de colzes i
de genoll. Com més elevat sigui el grau, el nivell de rigidesa serà major.
Valoració de l’escala:
-

Grau 0: To muscular normal

-

Grau 1: Hipertonia5 lleu

-

Grau 1 +: Hipertonia lleu

-

Grau 2: Hipertonia moderada

-

Grau 3: Hipertonia intensa

-

Grau 4: Hipertonia extrema.

3.5.5. Test de valoració de l’alteració de la marxa
-

Escala de la marxa per la malaltia del Parkinson versió 2.0.(Veure annex 7.1.6)
Segons de la Cuerda i Cabezas (2004)

Aquesta escala esta realitzada i

avaluada per Martinez i Martin (1996). És una escala de valoració de la marxa
en el qual trobem diferents subapartats tots relacionats amb la marxa. El primer
apartat és l’exploració, seguidament trobem la capacitat funcional, a
continuació les complicacions a llarg termini i finalment l’apartat social. Dintre
d’aquests apartats trobem diferents subapartats en el qual la valoració va del 0
al 3. El 0 és una correcte marxa, mentre que el número es va elevant la
dificultat i/o alteració de la marxa és major. Hi ha un total de 23 preguntes,
repartides en exploració, capacitat funcional, complicacions i social. La
puntuació pot anar de 0 a 69. 0 fa referència a una correcte marxa, mentre que
quan major és el resultat, més alterada és la marxa del pacient.

3.6. Intervenció.
La intervenció consisteix en realitzar un programa de pilates amb dues persones que
pateixen Parkinson. La intervenció presenta una durada de 10 sessions, on aquestes
sessions es faran dues vegades per setmana i cada una tindrà una durada aproximada
d’una hora. La durada final del programa és de 5 setmanes.

5

*Hipertonia definició. Segons Zuber (2002), la hipertonia muscular, en general, es manifesta per la rigidesa dels

músculs afectats, amb fixació permanent dels sectors corresponents del cos; la mobilització passiva de tals segments.
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L’horari de realització de les sessions serà cada dilluns i cada dijous de 16:00 a 17:00
just quan es prenen la Levodopa i és el moment en que la persona està en ON.
Cada una de les sessions constarà de tres apartats; l’escalfament estarà basat en una
sèrie d’exercicis per estimular el sistema motor sensorial abans d’iniciar la part
principal, seguidament una part principal basada en exercicis de pilates fets a terra
centrats en: exercicis per disminuir la rigidesa i mantenir la mobilitat, exercicis
d’estirament perquè les estructures musculars es mantinguin el màxim flexible
possibles, exercicis posturals per intentar retardar al màxim la tendència de la
inclinació i el cap i tècniques especials per la marxa, amb la fi de superar les
alteracions d’aquesta, i per últim una tornada a la calma centrada en estiraments per
tal de relaxar-se.
En les sessions (veure annex 7.2 i 7.3) hi haurà un mínim de 15 exercicis i un màxim
de 25 exercicis entre l’escalfament i la part principal. Els diferents exercicis proposats
en les sessions tindran un mínim de 3 repeticions i un màxim de 7. Cada exercici
només constarà d’una sèrie i el temps entre exercici i exercici serà d’uns 30 segons
aproximadament.
Les sessions a l’inici tindran una durada de 30 minuts fins a arribar a la sessió 10 que
tindrà una durada total d’una hora. Les sessions seran bastant repetides, ja que el que
es pretén és que els usuaris automatitzin els moviments per si algun dia ho realitzen a
casa. A mesura que avanci en el temps, i per tant en les sessions, s’anirà augmentant
el temps i per tant el número d’exercicis. Serà important, excloure en les sessions
aquells exercicis que els hi puguin anar malament i es farà especial incís en aquells
que els hi resulti més beneficiós.

3.7 Recollida i anàlisi de dades.
La recollida de dades es centrarà en dos moments. Pre pilates i post pilates. Se’ls hi
realitzarà diferents testos i un cop realitzats es recolliran els resultats, tant abans com
després, per tal de comprovar si hi ha hagut millora en les diferents variables que es
pretenen estudiar. Es realitzarà una anàlisi en la qual el que es pretén és observar les
diferències entre els resultats obtinguts a l’inici del procés en el qual els usuaris no han
iniciat la intervenció i al final del procés en el qual ja hauran acabat la intervenció.
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4. Resultats
Un cop realitzada la intervenció, i recollit els testos pre i post intervenció s’ha pogut
extreure uns resultats. (veure taula 4). Els dos usuaris han participat al 100% de les
sessions, és a dir, els dos han participat a les 10 sessions de pilates realitzades. No
obstant, val a dir, que l’home ha pogut realitzar totes les sessions al 100% fins al final,
mentre que per altra banda la dona, hi ha hagut 2 sessions en el que no ha pogut
acabar les sessions perquè no es trobava bé o bé per cansament.
En referència als resultats obtinguts en el pre i post intervenció s’ha presentat una
millora a nivell de la funcionalitat, en l’equilibri dinàmic, en la força muscular tant a
nivell superior com a nivell inferior, en la rigidesa, com també en la valoració de la
marxa, no obstant, l’equilibri estàtic no ha mostrat cap millora

4.1. Resultat funcionalitat.
Un cop passat el qüestionari PDQ-39 que fa referència a la funcionalitat després de la
intervenció, s’ha pogut veure una millora de 9 punts respecte el qüestionari que vam
passar abans de la intervenció. (veure gràfica 1) Per tant, s’observa que hi ha hagut
una millora en aquesta variable.

150

PDQ-39

100
50
0

PDQ-39

pre intervenció

93

post intervenció

84

Gràfica 1 Qüestionari PDQ-39 pre i post intervenció. Font: Elaboració pròpia
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4.2. Resultats equilibri.
En referència al equilibri s’ha experimentat resultats oposats. Per una banda en el test
del foot up and go test referent a l’equilibri dinàmic hi ha hagut una millora respecte
l’inici de la intervenció de 2 segons i mig (veure gràfica 2). Per altra banda pel què fa a
l’equilibri dinàmic, i com a instrument de mesura el test de la balança, no s’ha obtingut
cap millora respecte el test pre intervenció i el test després d’haver dut a terme la
intervenció (veure gràfica 3).

Foot up and Go Test
6,9
Segons

6,4
5,9
5,4
4,9
4,4

Foot up and go test

Pre intervenció

14,35

Post intervenció

11,95

Gràfica 2 Test Foot up and Go test pre i post intervenció. Font: Elaboració pròpia.

Test de la balança
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Test de la balança

Pre intervenció

2

Post intervenció

2

Gràfica 3 Test de la Balança pre i post intervenció. Font: Elaboració pròpia.
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4.3. Resultats força muscular.
Per altra banda trobem les variables de valoració de la força, tant a nivell inferior com a
nivell superior. En ambdós casos hi ha hagut una millora, i, on és important recalcar
que aquesta millora està dins de les repeticions de la normalitat en gent sana. En
referència a la valoració de les extremitats superiors s’ha realitzat el Chair Stand test,
on en la valoració pre i post intervenció s’ha observat una millora d’1 repetició (veure
gràfica 4). Pel què fa a l’extremitat superior s’ha realitzat el test de l’arm Curl i on la
millora ha estat de 2 repeticions, respecte el test pre intervenció (veure gràfica 5)..
Com a resultat de la força muscular, doncs, observem que hi ha hagut una millora en
ambdós extremitats.

30s Chair Stand Test
repeticions

20
15
10
5
0

30s Chair Stand test

pre intervenció

11

post intervenció

12

Gràfica 4 Test 30s Chair Stand Test pre i post ntervenció. Font: Elaboració pròpia

Repeticions

Arm curl Test
13,5
13
12,5
12
11,5
11
10,5
10

Arm curl test

Pre intervenció

11

post intervenció

13

Gràfica 5 Test Arm curl Test pre i post intervenció. Font: Elaboració pròpia
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4.4. Resultats rigidesa
En referència a l’escala de Ashworth, escala que serveix per mesurar la rigidesa, s’ha
obtingut una millora de mig punt respecte el pre i el post intervenció (Veure gràfica 6).
Tot i la poca diferència entre ambdós testos hi ha hagut una millora de la rigidesa en
els usuaris.
2
1,5

Escala de Ashworth

Graus

1
0,5
0

rigidesa
colze

rigidesa
genol

pre intervenció

1,5

1,5

post intervenció

1

1

Gràfica 6 Escala de Ashworth pre i post intervenció. Font: Elaboració pròpia

4.5. Resultats alteració de la marxa.
Com a resultat de l’alteració de la marxa, s’ha executat el test de valoració de la marxa
amb persones amb Parkinson versió 2.0 i s’ha pogut observar una millora de 1 punt
en comparació el pre i el post intervenció (veure gràfica 7)

Escala de la marxa
32,2
32
31,8
31,6
31,4
31,2
31
30,8
30,6
30,4
escala de la marxa

pre intervenció

post intervenció

32

31

Gràfica 7 Escala de la marxa pre i post intervenció. Font: Elaboració pròpia.
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Valoració

Funcionalitat

Testos

6

Resultats

PDQ-39, mitjana (DE)

Valoració equilibri

Foot up and go test, mitjana (DE)
Test de la balança, mitjana (DE)

Valoració

força

muscular
Valoració rigidesa

11

8

30s chair stand test, mitjana (DE)
Arm curl test, Mitjana (DE)

7

9

10

Escala de Ashworth modificada per
Bohanson i Smith, mitjana (DE)

Valoració marxa

12

Escala de la marxa per la malaltia del

pre

Resultats

post

intervenció (n=2)

intervenció (n=2)

93 (85 i 101)

84 (79 i 90)

14,35 (14,8 i 13,9)

11,95 (12,5 i 11,4)

2 ( 2 i 2)

2 (2 i 2)

11 (12 i 10)

12 (12 i 12)

11 (10 i 12)

13 (12 i 14)

Colze

1+ ( 1+ i 1+)

Colze

1(1 i 1)

Genoll

1+ (1+ i 1+)

Genoll

1 (1 i 1)

32 (30 i 34)

31 (28 i 33)

Parkinson versió 2.0, mitjana (DE)

Tabla 4 Resultats pre i post intervenció. Font: Elaboració propia

6

Valoracio de 0 a 156 punts. Com més baixa la puntuació millor funcionalitat, com més alta, la
funcionalitat és pitjor.
7

Homes mitjana de 70 a 74 anys: de 4,4 a 6 segons. Dones mitjana de 65 a 69 anys: de 4,8 a 6.4 segons.
Tot allò que superi els 6 o els 6,4 es considera fora de la normalitat en les seves franges d’edat.
8

Es valora del 0 al 4. 0 fa referencia gens equilibri estàtic, mentre que com més gran és el número més
equilibri estàtic té.
9
Homes mitjana de 70 a 74 anys: de 12 a 17 repeticions. Dones mitjana de 65 a 69 anys: 11 a 16. El rang
de normalitat es trova entre aquestes repeticions. Si hi ha + repeticions bona força a nivel inferior. Si hi ha
menys que el mínim, la força no és l’adequada, ja que no entra dins del rang de la normalitat.
10

Homes mitjana de 70 a 74 anys: 14 a 21. Dones mitjana de 65 a 69 anys: 12 a 18. El rang de normalitat
es trova entres aquests dos rangs. Si és superior molta força muscular, Si és inferior, està sota el rang de
normalitat
11

Té una escala de valoració del 0 al 4. Com més s’acosta el 4 més rigidesa pateix. Rigidesa 0, és que no
té rigidesa al múscul.
12
L’escala de valoració val del 0 al 69 punts. Com més s’acosta al 69 pitjor és la seva marxa. COm més
aprop al 0 la seva marxa és més bona.
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5. Discussió
El principal objectiu d’aquest estudi és demostrar a través de l’evidència científica i a
través d’una pròpia intervenció, que realitzar pilates en estadi III i IV de Parkinson és
beneficiós per la funcionalitat, l’equilibri, la força muscular, la rigidesa i la marxa en les
persones.
En l’estudi del pilates amb gent amb Parkinson amb estadi III i IV s’han trobat diferents
resultats en la intervenció relacionats amb les variables que volia investigar. Els
resultats s’han aconseguit realitzant una valoració prèvia abans d’iniciar la intervenció i
una altra valoració un cop acabades les 10 sessions. Pel què fa a resultats podem
destacar-ne 5 :
-

Hi ha hagut un millora en la funcionalitat.

-

En referència a l’equilibri, hi ha hagut una millora però només a nivell dinàmic,
a nivell estàtic la millora no ha existit degut principalment al poc precisa que era
l’escala. En l’equilibri dinàmic de les dues persones valorades amb Parkinson,
els resultats són molt més elevats que el rang normal respecte de la gent gran
sana.

-

Pel què fa a la força muscular, hi ha hagut una millora pel què fa al número de
repeticions tant a nivell superior com inferior. La millora de la força ha estat
superior en l’extremitat superior que en la inferior.

-

Amb el tema de la rigidesa, els resultats també han estat beneficiosos ja que
s’ha pogut veure una millora.

-

Per últim, amb relació a l’alteració de la marxa, en la diferència entre el test pre
intervenció i post intervenció, s’ha pogut observar una millora

Hi ha poques intervencions realitzades sobre el pilates relacionat amb la malaltia del
Parkinson. Una de les intervencions que trobem realitzada per Mollinedo, Cancela i
Rodríguez (2009) sobre la funcionalitat de les persones amb Parkinson, mostra una
gran similitud respecte la intervenció realitzada en l’estudi realitzat, ja que en ambdós
casos hi ha una millora important de la funcionalitat amb les persones que realitzen
pilates. Val a dir que la millora de dita intervenció és major suposadament degut a que
la càrrega i el temps de treball és superior a l’estudi realitzat. En el cas de la
intervenció citada, la càrrega de treball és d’una hora diària mentre que la càrrega en
l’estudi dut a terme és progressiva, ja que segons Doucett i Seminary (2013) els
exercicis han de ser progressius a nivell de dificultat i de temps; per tant s’inicia
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realitzant sessions de 30 minuts i es finalitza amb una hora de durada, no obstant es
pot observar també en l’estudi una millora de la funcionalitat.
Per altra banda, la intervenció duta a terme per Johnson, Putrino, James, Rodrigues,
Stell, Thickbroom i Mostalgia (2011), on aquesta és més semblant a la realitzada a
l’estudi, ja que no només treballa una variable com el cas de Mollinedo, Cancela i
Rodriguez (2009) sinó que tracta moltes variables, com equilibri, marxa, flexibilitat,
funcionalitat i a nivell postural. Els resultats obtinguts en la intervenció són molt
semblants als realitzats a l’estudi ja que en ambdós casos coincideixen en: una millora
de l’equilibri dinàmic, en la marxa, a nivell de funcionalitat, en la força musculart i
també a nivell de rigidesa. En les 5 variables tractades tant en la intervenció com en
l’estudi realitzat hi ha millora. Les millores són relativament superiors en la intervenció
duta a terme per Johnson, Putrino, James, Rodrigues, Stell, Thickbroom i Mostalgia
(2011); pot ser degut a que la intervenció té una durada superior o bé perquè les
persones amb les quals treballen estan en estadis menys avançats de la malaltia. A
part de la millora de les variables citades, també n’hi ha hagut a nivell de flexibilitat, de
reducció de caigudes i també postural, variables que en l’estudi present no s’han
tractat.
L’estudi del pilates com a tècnica per pal·liar la simptomatologia del Parkinson és una
bona eina, ja que a nivell d’efectes que té segons les intervencions de Mollinedo,
Cancela i Rodriguez (2009) i Johnson, Putrino, James, Rodrigues, Stell, Thickbroom i
Mostalgia (2011) és molt més positiu comparant a nivell d’efectes amb la hidroteràpia,
el ioga i el tai chi amb gent amb Parkinson. Segons una intervenció duta a terme per
Pérez, Garcia i Lambeck sobre els efectes de la hidroteràpia amb persones amb
Parkinson, trobem millores a nivell motor i a nivell no motor. Tot i això, a nivell motor
no indica amb exactitud quines són les millores i per tant es desconeix quin dels
símptomes motors va treballar i quins podrien estar relacionats amb la teràpia del
Parkinson.
Per altra banda trobem una altra intervenció d’un programa de ioga que pot ser similar
a nivell d’exercicis amb el programa de pilates. Aquesta intervenció es va dur a terme
per Colgrove, Sharma, Kluding, Potter, Imming i VandeHoef (2012) i hi ha una millora
en la força, mobilitat i coordinació, aspectes en el qual segons Doucett i Seminary
(2013) també es treballen en el pilates. A nivell de resultats coincidiexen que no hi ha
millora en l’equilibri estàtic i que hi ha una millora en la força i la mobilitat articular.
Per últim, s’observa el tai chi, que és un altra programa d’activitat física. Dues
intervencions fetes per Amano, Nocera, Vallabhajosoula, Juncos, Gregor, Waddell i
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Has (2013) i Lee, Lam i Ernst (2008) mostren que el programa de Tai Chi no és efectiu
per pal·liar la simptomatologia del Parkinson.
D’aquesta manera es pot observar que el pilates és més beneficiós que els altres
programes que existeixen segons Peñas (2015) per pal·liar la simptomatologia de la
malaltia del Parkinson a nivell motor, ja que ajuda a pal·liar els principals símptomes
motors definits per Bayés i Linazasoro (1994). El pilates, doncs, és un bon instrument
per tractar gent amb Parkinson i d’aquesta manera poder millorar en aquells aspectes
que van perdent en el procés de la malaltia. El pilates és una activitat que s’hauria
d’incloure en el tractament de la malaltia i, que en els centres en el que hi són presents
persones amb Parkinson hauria d’haver-hi gent especialitzats en aquesta matèria que
els hi pogués realitzar aquest tipus d’activitat física i no permetre que estiguin la
majoria de l’estona inactius, com és el cas d’una de les persones que se li ha realitzat
aquesta intervenció en el Nadal.
A nivell de limitacions en l’estudi dut a terme, trobem;
-

El número de la mostra és molt reduït, ja que en l’estudi realitzat només és de
dues persones i hauria de ser de com a mínim 10 per poder fer un bon projecte
d’intervenció amb seguretat.

-

Tot i que hi hagi hagut millora, el temps de la intervenció és reduït en relació a
les diferents intervencions que s’ha anat observant al llarg del procés.

-

Una de les dificultats a l’hora de realitzar el projecte ha estat trobar gent amb
estadi III i IV, ja que la majoria de gent amb Parkinson que hi havia a la
Residència del Nadal estaven en estadi 5 on no podien realitzar activitat física
degut a la gran incapacitat que tenien.

-

Una altra limitació, és la falta d’informació dels exercicis de pilates relacionats
amb el Parkinson, degut a la poca utilització d’aquesta tècnica en el seu
tractament i per tant d’aquesta manera només s’ha pogut comparar l’estudi en
respecte a dues altres intervencions.

-

Com a última limitació del l’estudi, el disseny no era l’adequat, ja que utilitzar
un disseny quasi experimental només centrat en un grup no és del tot adequat
per poder veure el contrast entre els que realitzen pilates i els que no.

Com implicacions de futur , es pretén realitzar un estudi en el qual el disseny sigui
experimental, és a dir, un disseny que hi hagi un grup control i un grup experimental, a
fi de poder veure el contrast entre els que realitzen pilates i els que no. Amb una
durada que la intervenció seria més llarga, aproximadament de 12 setmanes, i durant
aquestes realitzar un control previ, un control intermig i un control final a la intervenció
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per poder veure quin és el progrés de la pràctica del pilates en el transcurs de la seva
malaltia.
Finalment, a més a més de la realització d’una intervenció de pilates amb gent amb
Parkinson també seria interessant en futures investigacions poder realitzar un
programa combinat de pilates, ioga i hidroteràpia per poder observar quins podrien ser
els beneficis de combinar aquestes tres disciplines.

5.1. Conclusions
-

El Parkinson és un trastorn que segueix produint alteracions importants en els
pacients i que encara no té cura a nivell mèdic.

-

Els programes d’activitat física poden ser una estratègia efectiva per alentir el
progrés i l’empitjorament de la malaltia.

-

S’ha demostrat l’existència de gran varietats d’entrenaments en la rehabilitació
de la malaltia del Parkinson i la possible efectivitat de l’exercici físic sobre
aquesta malaltia.

-

El pilates mostra que és una intervenció òptima per gent amb la malaltia del
Parkinson, per sobre del ioga, el tai chi i la hidroteràpia.

-

El pilates fet al terra es pot realitzar a qualsevol lloc i en qualsevol moment ja
que no precisa de material.

-

El pilates està a l’abast de tothom

-

L’evidència indica que el pilates millora els símptomes motors de l’afectat amb
la malaltia.

-

Tant en estadis primerencs com en estadis avançats de la malaltia el pilates és
una bona eina per obtenir millores a nivell motor.

45

6. Bibliografía
-

Adamany, K., & Loigerot, D. (2006). Pilates: Guía para la mejora del rendimiento.

-

Amano, S., Nocera, J. R., Vallabhajosula, S., Juncos, J. L., Gregor, R. J.,
Waddell, D. E., ... & Hass, C. J. (2013). The effect of Tai Chi exercise on gait
initiation

and

gait

performance

in

persons

with

Parkinson's

disease. Parkinsonism & related disorders, 19(11), 955-960
-

Amorim, T. P., Sousa, F. M., & Santos, J. A. R. D. (2011). Influence of Pilates
training on muscular strength and flexibility in dancers. Motriz: Revista de
Educação Física, 17(4), 660-666.

-

Arias Rodriguez, M., & Morís de la Tasa, G. (2009). Diagnóstico de la
enfermedad de Parkinson. Rev Neurol, 21-25.

-

Austin, D. (2004). Pilates para todos. Alfaguara.

-

Bahena-Trujillo, R., Flores, G., Arias-Montaño, J. A., & de Puebla, P. (2000).
Dopamina: síntesis, liberación y receptores en el Sistema Nervioso
Central. Rev Biomed, 11(1), 39-60.

-

Bahena-Trujillo, R., Flores, G., Arias-Montaño, J. A., & de Puebla, P. (2000).
Dopamina: síntesis, liberación y receptores en el Sistema Nervioso
Central. Rev Biomed, 11(1), 39-60.

-

Bayés,

A.,

&

Linazasoro,

G.

(1994).

Vivir

con

la

enfermedad

de

Parkinson. Madrid: Meditor.
-

Bohannon, R. W., & Smith, M. B. (1987). Interrater reliability of a modified
Ashworth scale of muscle spasticity. Phys ther, 67(2), 206-207.

-

Bowen, F. P., Kamienny, R. S., Burns, M. M., & Yahr, M. D. (1975).
Parkinsonism

effects

of

levodopa

treatment

on

concept

formation. Neurology, 25(8), 701-701.
-

Bowen, F. P., Kamienny, R. S., Burns, M. M., & Yahr, M. D. (1975).
Parkinsonism

effects

of

levodopa

treatment

on

concept

formation. Neurology, 25(8), 701-701.
-

Chodzko-Zajko, W. J., Proctor, D. N., Singh, M. A. F., Minson, C. T., Nigg, C.
R., Salem, G. J., & Skinner, J. S. (2009). Exercise and physical activity for older
adults. Medicine & science in sports & exercise, 41(7), 1510-1530.

-

Colgrove, Y. S., Sharma, N., Kluding, P., Potter, D., Imming, K., & VandeHoef,
J. (2012). Effect of yoga on motor function in people with Parkinson’s disease: a
randomized, controlled pilot study. J Yoga Phys Ther, 2(2), 112.

-

Comelia, C. L., Stebbins, G. T., Brown-Toms, N., & Goetz, C. G. (1994).
Physical

therapy

and

Parkinson's

disease

A

controlled

clinical

trial. Neurology, 44(3 Part 1), 376-376.
46

-

Correa Bautista, J. E., Gámez Martínez, E. R., Ibáñez Pinilla, M., & Rodríguez
Daza, K. D. (2011). Physical fitness in older woman related to an active aging
program. Revista de la Universidad Industrial de Santander. Salud, 43(3), 263269

-

Corti, O., Lesage, S., & Brice, A. (2011). What genetics tells us about the
causes and mechanisms of Parkinson's disease. Physiological reviews, 91(4),
1161-1218.

-

de la Cuerda, R. C., & Cabezas, M. M. (2004). Escalas de valoraci๓n y
tratamiento fisioter แ pico en la enfermedad de Parkinson. Fisioterapia, 26(4),
201-210.

-

de Parkinson, F. E. (2015). Sede Web. Madrid: Federación Española de
Parkinson.

-

de Vidal, L. D. C. I., Rangel, Y. M., Araujo, H., & Salinas, P. J. (2010). Efectos
del ejercicio, supervisado o no, en la calidad de vida de pacientes con
enfermedad de Parkinson. MedULA, 19(2), 19-101.

-

Doucett, A., & Seminary, J. (2013). Pilates Adapted for Parkinson’s Disease
and Multiple Sclerosis.

-

Elizabeth, M., Amin, C. M. R., & Mayela, R. V. (2010). Calidad de vida en
pacientes con enfermedad de Parkinson. Rev Mex Neurocienc, 11(6), 480-6.

-

Grima, J. R. S., & Calafat, C. B. (2004). Prescripción de ejercicio físico para la
salud (Vol. 1). Editorial Paidotribo.

-

Hackney, M. E., & Earhart, G. M. (2008). Tai Chi improves balance and mobility
in people with Parkinson disease. Gait & posture, 28(3), 456-460.

-

Isacowitz, R. (2014). Pilates, 2E. Human Kinetics.

-

Izco, F. M., Aldea, J. J. P., Massó, J. F. M., & de Munáin, A. L. (2005). Análisis
de la marcha en la enfermedad de Parkinson y su respuesta al tratamiento
dopaminérgico. Medicina clínica, 124(2), 50-52.

-

Johnson, L., Putrino, D., James, I., Rodrigues, J., Stell, R., Thickbroom, G., &
Mastaglia, F. L. (2013). The effects of a supervised Pilates training program on
balance in Parkinson’s disease

-

Kulisevsky, J., Luquin, M. R., Arbelo, J. M., Burguera, J. A., Carrillo, F., Castro,
A., ... & Martinez-Castrillo, J. C. (2013). Enfermedad de Parkinson avanzada.
Características clínicas y tratamiento (parte I). Neurología, 28(8), 503-521.

-

Kulisevsky, J., Luquin, M. R., Arbelo, J. M., Burguera, J. A., Carrillo, F., Castro,
A., ... & Martinez-Castrillo, J. C. (2013). Enfermedad de Parkinson avanzada.
Características clínicas y tratamiento. Parte II. Neurología, 28(9), 558-583.

47

-

Lee, M. S., Lam, P., & Ernst, E. (2008). Effectiveness of tai chi for Parkinson's
disease: a critical review. Parkinsonism & related disorders, 14(8), 589-594.

-

Madrid, Obra Social Caja, et al. "Efectos de un programa de hidroterapia en el
tratamiento de la distonía cervical. Estudio piloto." Rev Neurol 51 (2010): 66976.

-

Merrithew, L. G. (2001). Stott Pilates.

-

Micheli, F. E. (2006). Enfermedad de Parkinson y trastornos relacionados. Ed.
Médica Panamericana.

-

Micheli, F. E. (2006). Enfermedad de Parkinson y trastornos relacionados. Ed.
Médica Panamericana.

-

Micheli, F. E. (2006). Enfermedad de Parkinson y trastornos relacionados. Ed.
Médica Panamerican

-

Mollinedo, I., Cancela-Carral, J. M., & Rodríguez-Fuentes, G. (2009). El método
Pilates como técnica innovadora para la mejora de la calidad de vida en
población parkinsoniana femenina. Cuidados, aspectos psicológicos y actividad
física en relación con la salud Volumen II, 469.

-

Moreno Bayardo, M. G. (1987). Introducción a la metodología de la
investigación educativa.

-

Ostrosky-Solis, F. (2000). Características neuropsicológicas de la enfermedad
de Parkinson. Rev Neurol, 30(8), 788-796.

-

Palomino Alonso, S. (2015). Ejercicio físico en la rehabilitación de la
enfermedad de Parkinson.

-

Peña-Amaro, P. (2015). Cuid-arte. Aprende a vivir con la enfermedad de
parkinson..

-

Pérez-de la Cruz, S., Luengo, A. G., & Lambeck, J. (2016). Efectos de un
programa de prevención de caídas con Ai Chi acuático en pacientes
diagnosticados de parkinson. Neurología, 31(3), 176-182.

-

Perrin, P. P., Jeandel, C., Perrin, C. A., & Bene, M. C. (1997). Influence of
visual control, conduction, and central integration on static and dynamic
balance in healthy older adults. Gerontology, 43(4), 223-231.

-

Peto, V., Jenkinson, C., & Fitzpatrick, R. (1998). PDQ-39: a review of the
development, validation and application of a Parkinson’s disease quality of life
questionnaire and its associated measures. Journal of Neurology, 245, S10S14..

-

Rikli, R. E., & Jones, C. J. (2013). Senior fitness test manual. Human Kinetics.

-

Roberts, B. R. (2010). Cuidar de los pacientes con enfermedad de Parkinson
Su función. Nursing (Ed. española), 28(9), 22-28.

48

-

Rodríguez, L. D., Sánchez, P. Á., & Rodríguez, R. D. (2005). Tratamiento de la
enfermedad de Parkinson. Jano, 68(1.559), 1146.

-

Rojo, A. (2010). Diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Rey Pérez A.
Enfermedad de parkinson y otros parkinsonismos. Madrid: Editorial Médica
Panamericana, 1-18.

-

Rosa, S. M. (2013). Actividad física y salud. Ediciones Díaz de Santos.

-

Savitt, J. M., Dawson, V. L., & Dawson, T. M. (2006). Diagnosis and treatment
of Parkinson disease: molecules to medicine. The Journal of clinical
investigation, 116(7), 1744-1754.

-

Scortticati, M. C., & Micheli, F. (1998). Historia de la enfermedad de
Parkinson. Enfermedad de Parkinson y trastornos relacionados. Buenos Aires,
1-7.

-

Sharma, N. K., Robbins, K., Wagner, K., & Colgrove, Y. M. (2015). A
randomized controlled pilot study of the therapeutic effects of yoga in people
with Parkinson's disease. International journal of yoga, 8(1), 74.

-

Suesca, A. C., & Almentero, J. M. (2015). Propuesta pedagógica motriz para desarrollar
una adecuada postura corporal fundamentada en el equilibrio, dirigida a los educandos
del

grado

5

de

primaria

en

la

Institución

Educativa

Distrital

MarcoTulio

Fernández (Bachelor's thesis, Universidad Libre).

-

Tanner, C. M. (1989). The role of environmental toxins in the etiology of
Parkinson's disease. Trends in neurosciences, 12(2), 49-54.

-

Tapia-Núñez, J., & Chana-Cuevas, P. (2004). Diagnóstico de la enfermedad de
Parkinson. Rev neurol, 38(1), 61-67.

-

Wirdefeldt, K., Adami, H. O., Cole, P., Trichopoulos, D., & Mandel, J. (2011).
Epidemiology and etiology of Parkinson’s disease: a review of the
evidence. European journal of epidemiology, 26(1), 1.

-

Yáñez Baña, R. M. (2010). Diagnóstico clínico de la enfermedad de
Parkinson.¿ Deben revisarse los actuales criterios diagnósticos?. Rev Neurol,
9-11.

-

Zuber, M. (2002). Enfermedad de Parkinson. EMC-Tratado de Medicina, 6(1),
1-5

49

7. Annex
7.1. Testos
7.1.1. Test funcionalitat (PDQ-39)

Escala 1 Valoració funcionalitat PDQ-39. Font:
http://www.neuroloxia.com/wpcontent/uploads/2009/06/escalas_en_neurologia_marzo.pdf
(2008)
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7.1.2. Test equilibri dinàmic (Foot up and Go test)

Escala 2 Foot up and Go test valoració dones. Font: Rikli i Jones (2013)

Escala 3 Foot up and Go test valoració homes. Font: Rikli i Jones (2013)

7.1.3. Test equilibri estàtic (Test de la balança)

Escala 4 Escala de la balança. Font: Suesca i Almentero (2015)

51

7.1.4. Test força muscular extremitat superior i inferior (Chair Stant test i arm
curl test)

Escala 5 Chair Stand test i Arm curl test resultats dones. Font: Rikli i Jones (2013)

Escala 6 Chair Stand test i Arm curl test resultats homes. Font: Rikli i Jones (2013)
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7.1.5. Escala rigidesa muscular (Escala de Ashworth)

Escala 7 Valoració Escala de Ashworth modificada. Font:
http://www.neuroloxia.com/wpcontent/uploads/2009/06/escalas_en_neurologia_
marzo.pdf (2008)
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7.1.6. Escala de la marxa ( test de l’escala de la marxa per la malaltia del
parkinson, versió 2.0)
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Escala 8 Valoració escala de la marxa. Font:
http://www.neuroloxia.com/wpcontent/uploads/2009/06/escalas_en_neurologia_marzo.pdf (2008)
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7.2. Sessions pilates
En el següent apartat hi hauran les diferents sessions que s’han dut a terme al llarg de
la intervenció. Per tal de poder observar la descripció de cada un dels exercicis
mostrats a continuació s’haurà de veure en l’annex 7.3 ja que en aquest apartat només
trobarem el nom de l’exercici.
SESSIÓ 1
Escalfament (15min)

Part principal (20min)

Tornada a la calma (5min)

Repeticions: 3

Repeticions: 3

Temps d’estirament: 15s

Número de sèries: 1
Temps entre exercici i exercici: 30 segons
 Respirar flexionant cap  El cien

 Estiraments

 Cercles amb una cama

endavant
 Imprint i relaxar

 Rodar cap endarrere

 Relaxació dels malucs

 Estirament de les dues

 Estirament del gat
 Aïllament

de

cames
les  Estirament

escàpules

de

la

amb

les

columna
 Balanceig

cames obertes
 La serra
 Quadropèdia

SESSIÓ 2
Escalfament (15min)

Part principal (20min)

Tornada

de

la

calma

(5min)
Repeticions: 3

Repeticions: 3

Temps d’estirament: 15s

Número de sèries: 1
Temps entre exercici i exercici: 30 segons
 Respirar flexionant cap  El cien
endavant

 Cercles amb una cama

 Imprint i relaxar

 Rodar cap endarrere

 Relaxació dels malucs

 Estirament de les dues

 Estirament del gat

 Estiraments

cames
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 Aïllament

de

les  Estirament

escàpules

de

la

amb

les

columna
 Balanceig

cames obertes
 La serra
 Quadropèdia

SESSIÓ 3
Escalfament (15min)

Part principal (25min)

Tornada a la calma (5min)

Repeticions: 4

Repeticions: 4

Temps d’estiraments: 15s

Número de sèries: 1
Temps entre exercici i exercici: 30 segons
 Imprint i relaxar

 El cien

 Relaxació dels malucs

 Cercles amb una cama

 Estirament del gat

 Rodar cap endarrere

 Relaxació

de

 Estiraments

la  Estirament de les dues

columna

cames

 Cercles amb els braços  Estirament

de

la

amb

les

columna
 Balanceig

cames obertes
 La serra
 Quadropèdia
 Sèrie

de

“patadas”

laterals
 “Patadas” laterals de
genolls
SESSIÓ 4
Escalfament (15min)

Part principal (25min)

Tornada a la calma (5min)

Repeticions: 4

Repeticions: 4

Temps d’estiraments: 15s

Número de sèries: 1
Temps entre exercici i exercici: 30 segons
 Imprint i relaxar

 El cien

 Relaxació dels malucs

 Cercles amb una cama

 Estiraments
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 Estirament del gat
 Relaxació

de

 Rodar cap endarrere
la  Estirament de les dues

columna

cames

 Cercles amb els braços  Estirament

de

la

amb

les

columna
 Balanceig

cames obertes
 La serra
 Quadropèdia
 Sèrie

de

“patadas”

laterals
 “Patadas” laterals de
genolls
SESSIÓ 5
Escalfament (15min)

Part principal (30min)

Tornada a la calma (5min)

Repeticions: 5

Repeticions: 5

Temps d’estirament: 15s

Número de sèries: 1
Temps entre exercici i exercici: 30 segons
 Relaxacio

dels  El cien
 Cercles amb una cama

malucs
 Estirament del gat
 Cercles

 Estiraments

amb

braços
 Aïllament

 Rodar cap endarrere

els  Estirament de les dues
cames

de

escàpules
 Imprint i relaxar

les  Estirament

de

la

amb

les

columna
 Balanceig

cames obertes
 La serra
 Quadropèdia
 Sèrie

de

“patadas”

laterals
 “Patadas” laterals de
genolls
 Sacacorchos
 Natació
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SESSIÓ 6
Escalfament (15min)

Part principal (30min)

Tornada a la calma (5min)

Repeticions: 5

Repeticions: 5

Temps d’estirament: 15s

Número de sèries: 1
Temps entre exercici i exercici: 30 segons
 Relaxacio

dels  El cien
 Cercles amb una cama

malucs
 Estirament del gat
 Cercles

 Estiraments

amb

 Rodar cap endarrere

els  Estirament de les dues

braços

cames

 Aïllament

de

les  Estirament

escàpules

de

la

amb

les

columna

 Imprint i relaxar

 Balanceig

cames obertes
 La serra
 Quadropèdia
 Sèrie

de

“patadas”

laterals
 “Patadas” laterals de
genolls
 Sacacorchos
 Natació
SESSIÓ 7
Escalfament (15min)

Part principal (35min)

Tornada a la calma (5min)

Repeticions: 5

Repeticions: 5

Temps d’estirament: 15s

Número de sèries: 1
Temps entre exercici i exercici: 30 segons
 Respirant

flexionant  El cien
 Cercles amb una cama

cap endavant
 Relaxació dels malucs
 Relaxació

de

cames

 Estirament del gat

escàpules

 Rodar cap endarrere

la  Estirament de les dues

columna
 Aïllament

 Estiraments

de

 Estirament
les

de

la

amb

les

columna
 Balanceig
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cames obertes
 La serra
 Quadropèdia
 Sèrie

de

“patadas”

laterals
 “Patadas” laterals de
genolls
 Sacacorchos
 Natació
 “Patadas”

amb

les

dues cames
 La foca
SESSIÓ 8
Escalfament (15min)

Part principal (35min)

Tornada a la calma (5min)

Repeticions: 6

Repeticions: 6

Temps d’estirament: 15s

Número de sèries: 1
Temps entre exercici i exercici: 30 segons
 Respirant

flexionant  El cien
 Cercles amb una cama

cap endavant
 Relaxació dels malucs
 Relaxació

de

cames

 Estirament del gat

escàpules

 Rodar cap endarrere

la  Estirament de les dues

columna
 Aïllament

 Estiraments

de

 Estirament
les

de

la

amb

les

columna
 Balanceig

cames obertes
 La serra
 Quadropèdia
 Sèrie

de

“patadas”

laterals
 “Patadas” laterals de
genolls
 Sacacorchos
 Natació
 “Patadas”

amb

les

dues cames
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 La foca

SESSIÓ 9
Escalfament (15min)

Part principal (35min)

Tornada a la calma (5min)

Repeticions: 6

Repeticions: 6

Temps d’estiraments: 15s

Número de sèries: 1
Temps entre exercici i exercici: 30 segons
 Respirar flexionant cap  Estirament
endavant

la  Estiraments

columna

 Imprint i relaxar

 Balanceig

 Relaxació dels malucs
 Estirament del gat
 Aïllament

de

de

escàpules

amb

les

cames obertes
 La serra

les  Quadropèdia
 Sèrie

de

“patadas”

laterals
 “Patadas” laterals de
genolls
 Sacacorchos
 Natació
 “Patadas”

amb

les

dues cames
 La foca
 La braçada
 Gir de la columna
 Salt de l’àngel
 Rotacions de coll
SESSIÓ 10
Escalfament (15min)

Part principal (35min)

Tornada a la calma (5min)

Repeticions: 7

Repeticions: 7

Temps d’estiraments: 15s

Número de sèries: 1
Temps entre exercici i exercici: 30 segons
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 Respirar flexionant cap  Estirament
endavant

 Balanceig

 Relaxació dels malucs
 Estirament del gat

escàpules

la  Estiraments

columna

 Imprint i relaxar

 Aïllament

de

de

amb

les

cames obertes
 La serra

les  Quadropèdia
 Sèrie

de

“patadas”

laterals
 “Patadas” laterals de
genolls
 Sacacorchos
 Natació
 “Patadas”

amb

les

dues cames
 La foca
 La braçada
 Gir de la columna
 Salt de l’àngel
 Rotacions de coll
Tabla 5 Sessions pilates. Font: Elaboració pròpia.
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7.3. Exercicis pilates
7.3.1. Exercicis escalfament.
1. Respirant flexionant cap endavant.
-

Posició inicial: Assentat sobre la màrfega. La columna i la pelvis en posició
neutral. Els genolls doblats, els peus plans. Agafant-se les espinilles. Les
escàpules estabilitzades.

-

Exercici: Quan expiri començar des de dalt del cap i seqüencialment
articular la columna en una flexió cap endavant, descansant a sobre les
cames, seguidament inspirar per el nas, sentir com s’expandeix la part de
darrera i els costats de la caixa toràcica, tornar a expirar a través dels llavis
lleugerament apretats, permetent que es tanqui la caixa toràcica.

-

Número de repeticions: 3 a 5

-

Nota: relaxa els erectors espinals, els músculs del coll i les espatlles.

Ilustración 1 Exercici escalfament. Respirant flexionant cap endavant. Font: Woodward (2015)

2. Imprint i relaxar
-

Posició inicial: amb decúbit supí i la pelvis i la columna en posició neutral.
Els genolls en flexió, els peus separats a l’alçada de la cintura. Els braços al
llarg del cos, les mans mirant avall.

-

Exercici: Quan expiri s’ha de contraure els abdominals i portar la columna a
imprint i quan inspiri s’ha de tornar a la posició neutral.

-

Número de repeticions: 3 a 5

-

Nota: El transvers abdominal es manté en contracció al llarg de l’exercici
mentre que el recte abdominal i els oblics s’excurcen a mesura que la pelvis
i la caixa toràcica s’acosta la una a la altra durant l’imprint, i s’allarguen a
mesura que la pelvis i la caixa toràcica tornen a l’estat neutra
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Ilustración 2 Exercici escalfament. Imprint i relaxar. Font: Woodward (2015)

3. Relaxació dels malucs
-

Posició inicial: amb decúbit supí, la pelvis i la columna en posició neutral,
els genolls amb flexió, els peus separats a l’altura dels malucs. Els braços
al llarg del cos i la palma de la mà mirant avall.

-

Exercici: Quan s’inspira es relaxa l’articulació de la cintura i es fa una
rotació lateral, permetent que la cama caigui cap al costat a mesura que
estén el genoll i el peu es desplaça allunyant-se del cos i quan expira es fa
una rotació medial a nivell de l’articulació dels cintura, permetent que la
cama caigui travessant la línia mitja del tronc al mateix temps que flexiona
el genoll i es va apropant al cos.

-

Numero de repeticions: 3 repeticions cap un costat i cap a l’altra.

-

Nota: s’ha de mantenir el peu a sobre la màrfega al llarg de l’exercici. No
s’ha de contraure els músculs del voltant de la cintura per produir el
moviment, simplement s’ha de deixar que la cama caigui suaument de un
costat a l’altre.

Ilustración 3 Exercici escalfament. Relaxació de malucs. Font: Woodward (2015)
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4. Relaxació de la columna
-

Posició inicial: Estirat de perfil, la cintura i els genolls flexionats. Els braços
semi flexionats cap a davant a l’alçada de les espatlles sobre la màrfega.
Els palmells de la mà junts

-

Exercici: Quan inspira portar els braços de dalt fins el sostre. Seguidament
quan expiri s’ha de continuar portant els braços cap a fora, permetent que la
part superior del tronc giri i s’obri el pit mirant cap a dalt. A continuació
inspirar cap al costat de la caixa toràcica. Després hi ha una expiració
mantenint la posició, hi torna a haver-hi una inspiració fins el costat de la
caixa toràcica i finalment s’expira contraent els abdominals i rotant el tronc
fins tornar a la posició inicial.

-

Número de repeticions: 2-3 repeticions a cada costat.

-

Nota: mantenir els malucs en la mateixa posició amb les cames abduïdes
mentre gira la part superior del tronc. Mantenir les espatlles sobre la
màrfega mentre gira la part inferior del tronc en la modificació.

Ilustración 4 Exercici escalfament. Relaxació de columna. Font: Woodward (2015)

5. Estirament del gat
-

Posició inicial: posició de quadro pèdia. Els braços per sota les espatlles i
els genolls per sota els malucs. Els genolls separats a l’altura dels malucs.
La pelvis i la columna en posició neutral.

-

Exercici: S’ha d’inspirar mantenint la posició inicial, seguidament expirar
quan s’inicia el moviment de rodar la EIAS en direcció contrària a la cara
anterior del fèmur i articular la columna seqüencialment en una flexió que va
des de el còccix al cap. Permet la pro tracció de les escàpules sense posar
tensió en el trapezi fibres superiors. Inspirar mantenint els abdominals en
contracció i expandir la part de darrera de la caixa toràcica, mantenint el
cap i les espatlles relaxades. Finament tornar a expirar i seqüencialment
articular la columna en una lleugera extensió del còccix al cap.
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-

Numero de repeticions: 3 a 5 repeticions

-

Nota: s’ha d’obtenir una flexió similar al llarg de tota la columna i s’ha de
mantenir la contracció dels abdominals al portar la columna lumbar cap a
l’extensió.

Ilustración 5 Exercici escalfament. Estirament del gat. Font: Woodward (2015)

6. Desplaçament de malucs.
-

Posició inicial: Decúbit supí, la pelvis i la columna en posició neutral. Els
genolls flexionats, els peus abduïts separats a l’altura dels malucs sobre la
màrfega. Els braços al llarg del cos, els palmells de la mà mirant cap avall.

-

Exercici: quan inspira s’allarga la columna, a l’hora d’expirar s’inici desde el
còccix i articula la columna seqüencialment a través d’una flexió que
l’aixequi de la màrfega fins que el pes descansi sobre la columna toràcica.
S’ha d’estendre les articulacions dels malucs el màxim que es pugui sense
permetre una extensió excessiva de la columna lumbar. Un cop torni a
inspirar s’ha de mantenir la posició, expandint els costats i la part de darrera
de la caixa toràcica, finalment tornar a expirar i iniciar amb la regió toràcica i
seqüencialment articular la columna per mitjà d’una flexió fins a arribar a la
màrfega, tornant a la posició neutral.

-

Número de repeticions: 3 a 5 repeticions.

-

Nota: s’ha d’articular a traves de cada vèrtebra per aixecar-se per damunt i
cap a la màrfega. S’ha de mantenir la connexió abdominal entre les
costelles anteriors i la pelvis per evitar l’extensió excessiva de la columna
lumbar. S’ha de contraure el gluti major i els isquiotibials per aixecar la
pelvis. I finalment s’ha de fer un imprint amb la columna utilitzant només els
abdominals primer, després permetre que els extensors de maluc es
contraguin i elevin paulatinament la pelvis de la màrfega.
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Ilustración 6 Exercici escalfament. Desplaçament de malucs. Font: Woodward (2015)

7. Aïllament de les escàpules
-

Posició inicial: Decúbit supí, la pelvis i la columna en posició neutral. Els
genolls flexionats, els peus abduïts separats a l’alçada dels malucs sobre la
màrfega. Els braços allargats mirant cap amunt al sostre i els palmells de la
mà mirat cap a dins. Les escàpules en posició neutral.

-

Exercici: Quan inspiri s’ha d’efectuar la pro tracció de les escàpules,
seguidament quan expiri tornar de nou les escàpules a la posició neutral,

-

Número de repeticions: 3 a 5 vegades.

-

Nota: Evitar abduir excessivament les escàpules durant la retracció. Evitar
moure la columna.

Ilustración 7 Exercici escalfament. Aïllament de les escàpules. Font: Woodward (2015)

8. Cercles amb els braços
-

Posició inicial: Decúbit supí, la pelvis i la columna en posició neutral. Els
genolls flexionats, els peus abduïts separats a l’alçada dels malucs sobre la
màrfega. Els braços allargats mirant cap amunt al sostre i els palmells de la
mà mirat cap avall.

-

Exercici: Quan inspiri portar els braços cap al sostre i per damunt del cap,
només fins on pugui mantenir-se la connexió abdominal, l’estabilització de
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les escàpules i es pugui mantenir el contacte entre les costelles inferiors
posterior i la màrfega, seguidament expiri fent cercles amb els braços cap al
costat i després cap als malucs.
-

Número de repeticions: 3 a 5 repeticions i seguidament de 3 a 5 més
invertint la direcció.

-

Nota: Mantenir la pelvis i la columna en posició neutral durant el moviment
de braços, amb les escàpules estabilitzades.

Ilustración 8 Exercici escalfament. Cercles amb els braços. Font: Woodward (2015)

7.3.2 Exercicis part principal.
1. El cien. Es basa en la força del tronc i en el control de la respiració.
-

Beneficis: Activa la circulació sanguínia, enforteix les abdominals així com
la musculatura dels braços i espatlles.

-

Execució: des de la posició decúbit supí, s’eleven els genolls i els dirigim
cap al tors, amb els braços estesos a cada costat. Amb l’esquena ben recta,
estirem les cames cap amunt en un angle que pot anar des de els 75 fins
els 90º, a la vegada s’incorpora també el cap. Separem les mans del terra
uns 5 cm i les estirem en direcció contraria a les espatlles per estirar els
braços. Mantenim els braços rectes aguantant aquesta postura mentre
inspirem i expirem lentament fins a comptar unes 100 inhalacions.

-

Número de repeticions: 5 a 7 repeticions
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Ilustración 9 Exercici part principal. El cien. Font: Austin (2004)

2. Cercles amb una cama.
-

Beneficis: millora l’estabilitat del tronc i la pelvis. Mobilitza les articulació
dels malucs. És un excel·lent exemple per treballar l’estabilitat coordinada i
la mobilització.

-

Execució: la cama dibuixa cercles sense esforç i amb fluïdesa del centre
mentre la pelvis es manté quieta i la columna lumbar també. Partim des de
la posició estirats el terra amb els braços a cada costat del cos. Les cames
s’estiren amb el peu amb punta i les espatlles relaxades. Inspirem mentre
flexionem la cama dreta i es col·loca en una posició de 90º, expirem per
connectar el centre i estirar la cama fins el sostre. Inspirem i comencem a
dibuixar un cercle amb la cama estirada mirant el sostre creuant-la per
sobre de la cama contraria com si dibuixéssim un cercle amb el peu. Ens
hem de concentrar en no perdre l’estabilitat i la concentració dels malucs
durant el moviment de la cama. Si es perd l’equilibri, reduïm el diàmetre del
cercle que estem dibuixant. Expirar i completar el cercle fins a situar la
cama perpendicular al terra.

-

Número de repeticions: Repetir 5 vegades amb cada cama inspirant al
començar el cercle i expirant al acabar-lo. Seguidament invertir la direcció
en què dibuixàvem el cercle.
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Ilustración 10 Exercici part principal. Cercles amb una cama. Font: Austin (2004)

3. Rodar cap endarrere.
-

Beneficis: aquest exercici serveix per millorar l’equilibri i fa massatge a
l’esquena, reduint la tensió de la columna vertebral. També millora la
rigidesa i la flexibilitat d’un mateix.

-

Execució: La postura inicial és en decúbit supí, l’espatlla, els glutis i les
cames al terra. Portem els genolls cap al pit, flexionant progressivament els
genolls, els malucs i la columna fins que els genolls es trobin sobre el cap.
Relaxem les espatlles al mateix temps que es practica d’inhalació i llavors
mentre expirem, encongim el melic cap a la columna vertebral i els talons
cap a les anques. La postura final és amb la columna i la cintura flexionades
cap enrere i els genolls per sobre del cap.

-

Número de repeticions: 10 vegades aproximadament.

-

Ilustración 11Exercici part principal.Rodar cap endarrere. Font: Austin (2004)
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4. Estirament de les dues cames.
-

Beneficis: Aquest exercici millora la coordinació a la vegada que treballes
els músculs abdominals. Millora la fluïdesa dels moviments i també
l’estabilitat del tronc.

-

Execució: des de la posició de decúbit supí, flexionar les dues cames fins
arribar al pit col·locant les mans el més a prop possible dels turmells.
Després inspirar i expirar tirant el melic endins i aixecar el cap del terra.
Estendre les extremitats en sentits oposats amb les mans i els peus
apuntant a la màxima extensió. Al expirar, baixem els braços lateralment
fins els costats i aguantem els genolls per dur-los fins el pit.

-

Número de repeticions: 5 repeticions

Ilustración 12 Exercici part principal. Estirament de les dues cames. Font: Austin (2004)

5. Estirament de la columna
-

Beneficis: aquest exercici ensenya a articular la columna. Millora la
flexibilitat i la mobilitat articular.

-

Execució: ens assentem amb les cames estirades i separades. L’esquena
ha de quedar estirada, relaxada i obrim bé les espatlles. Estirem els braços
horitzontalment en direcció als peus i inspirem profundament. Al expirar
inclinem el cap cap el melic però amb les mans apuntant endavant. El cos
ha de simular el perfil de la lletra C.

-

Número de repeticions: 5 vegades.

-
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Ilustración 13 Exercici part principal. Estirament de la columna. Font: Austin (2004)

6. Balanceig amb les cames obertes.
-

Beneficis: Treballa els abdominals. Hi ha una millora en la coordinació i
l’equilibri i a més a més afavoreix la circulació a la part inferior de l’esquena.

-

Execució: la postura inicial és la mateixa que la de l’estirament de la
columna cap endavant, amb el cos formant una C amb vista de perfil. El cos
ha de mantenir l’equilibri just al tirar el pes endarrere, aixecant les cames de
manera que puguin arribar a l’horitzontal de les espatlles amb els genolls
flexionats i les cames paral·leles al terra. Intentem mantenir els músculs
abdominals apretats mentre balancegem el cos sobre el còccic.

-

Número de repeticions : 5 vegades.

Ilustración 14 Exercici part principal. Balanceig amb les cames obertes. Font: Austin (2004)

7. La serra
-

Beneficis: exerciten els abdominals i la mobilitat de la columna. També
serveix per estirar els isquiotibials.

-

Execució: La posició de sortida és assegut sobre els isquials amb l’esquena
el màxim recta possible apuntant al cel amb la coronilla. A l’inspirar l’aire
s’ha de contraure l’abdomen enganxant el melic a la columna vertebral
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estabilitzant completament els malucs com si estigues assentat sobre un
bloc de ciment. A l’hora d’iniciar l’exercici, s’ha d’expirar diafragmàticament i
aproximar una mica la barbeta cap al tòrax de tal manera que pugui allargar
la columna vertebral al màxim cap al cel. S’ha de tornar a inspirar i realitzar
un gir cap a la dreta des de la cintura mantenint els malucs totalment
estabilitzats cap endavant, al mateix temps que flexionar el tronc cap
endavant des de les costelles de tal manera que pugui aproximar la
coronilla i la mà esquerra cap al peu dret. Finalment inspirar i tornar a la
posició inicial allargant bé la columna i apuntat amb la coronilla cap al cel.
-

Número de repeticions: 3 repeticions per costat.

Ilustración 15 Exercici part principal. La serra. Font: Adamany i Loigerot (2006)

8. Quadro pèdia/superman
-

Beneficis: Millora de la coordinació i de la força muscular.

-

Execució: Expirar i aixecar el braç dret al davant i aixecar la cama esquerre
totalment estirada, seguidament inspirar i baixar el braç i la cama que està
separats del terra.

-

Número de repeticions : de 4 a 8 repeticions per cama i braç contrari.
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Ilustración 16 Exercici part principal. Quadropèdia. Font: Adamany i Loigerot (2006)

9. Sèries de “patadas” laterals.
-

Beneficis: Estabilitza els malucs, millora l’equilibri i estabilitza el cos.
Tonificació del tronc inferior.

-

Execució: mantenint les cames esteses, elevem la cama que tenim per la
part exterior fins l’altura dels malucs. Inspirem i apretem els músculs
abdominals mentre donem dues “patadas” endavant. Expirem mentre
balancegem la cama enrere. S’ha de mirar de tenir la cama a la mateixa
altura durant tot l’exercici sense moure el tronc

-

Número de repeticions: Entre 5 i 10 vegades per cama.

Ilustración 17 Exercici part principal. Sèrie "Patadas" laterals. Font: http://www.pilates3.com

10. “Patadas” laterals de genolls
-

Beneficis: aquest exercici corregeix el desequilibri, desenvolupa l’equilibri
dinàmic i aïlla l’articulació dels malucs.
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-

Execució: des de la posició de genolls, flexionem el tronc lateralment des de
la cintura per col·locar la mà sobre el terra just sota de l’espatlla. Tirem la
cama esquerra estesa fins el nivell dels malucs. Inspirem i posem la cama
mirant endavant i després enrere. Mantenim la cama al nivell dels malucs
durant tot l’exercici.

-

Número de repeticions : 5 repeticions.

Ilustración 18 Exercici part principal. "Patadas" laterals de genolls. Font: http://www.pilates3.com

11. El “sacacorchos”.
-

Beneficis Enforteix les abdominal i la part baixa de l’esquena, tonifica els
tríceps, allarga els quàdriceps i reafirma la cara anterior de les cuixes.

-

Execució: amb decúbit supí amb els braços al costat del cos i la columna en
posició neutra. Des d’aquí aixecar les cames lentament fins que quedin
verticals. Contraure el melic i respirar. Amb els talons enganxats a terra i els
dits grossos del peu mirant amunt pressionar amb els braços sobre el terra i
tractar d’allargar les cames fins al sostre accionant els quàdriceps. Mantenir
la columna en posició neutra i els malucs fixes en la màrfega. Les espatlles
i el coll hauran de quedar relaxats durant tot el moviment, que consisteix en
inclinar les cames cap un costat i cap a l’altre, i al respirar dibuixar un cercle
en aquest costat.

-

Número de repeticions: 3 a 5 repeticions.
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Ilustración 19 Exercici part principal. "Sacacorchos". Font: http://www.pilates3.com

12. Natació:
-

Beneficis: Millora la coordinació general i suposa un augment de la força
muscular. Enforteix cames, glutis i espatlles.

-

Execució: decúbit pro, amb els braços estesos cap endavant i les espatlles
cap endarrere, els talons junts i els dits cap a fora. En el moment d’aixecar
el pit de la màrfega, aixecar els braços i les cames, inspirar i preparar-se
com si s’anés a nedar, alineant el coll a una posició neutral. Per a la seva
execució expirar i aixecar el braç dret i la cama esquena amunt, aixecar el
melic a la columna, alternar el moviment de braços i cames com si
s’estigués nadant. Primer es començarà amb moviment de rang reduït i
s’anirà augmentant el rang.

-

Número de repeticions 7 repeticions per cama.

Ilustración 20 Exercici part principal. Natació. Font: http://www.pilates3.com
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13. “patadas” amb les dues cames.
-

Beneficis: és un exercici centrat en la mobilitat i en la força de les persones
que realitzen l’exercici. A més a més també desenvolupa la flexibilitat.

-

Execució: en decubit pro i el cap cap un costat per tal de col·locar la galta a
la màrfega. Portar els braços per darrere l’esquena i col·locar les mans
juntes entre els omòplats, amb els colzes en contacte amb la màrfega.
Expirar mentre realitza 3 “patadas” cap a las anques amb els peus junts.
Després de les 3 “patadas”, contraure la font d’energia amb les dues cames
esteses sobre la màrfega i elevar el tronc. Obrir el tronc i estendre els
braços cap endarrere, en direcció als peus. Inspirar.

-

Número de repeticions: 3 repeticions per cada costat de la cara.

Ilustración 21
http://www.pilates3.com
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Font:

14. La foca.
-

Beneficis: augment de la mobilitat de la columna. Millora de la coordinació i
l’equilibri i a més a més enforteix els abdominals al temps que fa massatge
a les vertebres contra el terra.

-

Execució: Des de la posició assentada, amb l’esquena recta, les cames
flexionades cap al pit i amb els peus junts i els genolls alineats amb les
espatlles. Introduir les mans entre les cames i agafar-se exteriorment per
els turmells. Mantenir el melic encongit cap a la columna vertebral i amb el
mento quasi tocat el pit, batre les plantes del peu una contra l’altra, almenys
tres vegades tal i com fan les foques. Expirar i inspirar en el moment de
tornar a l’equilibri.
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-

Número de repeticions: 5 a 7 vegades.

Ilustración 22 Exercici part princial. La foca. Font: http://www.pilates3.com

15. La braçada.
-

Beneficis: millora en l’estabilitat, en l’equilibri i en la força muscular.

-

Execució: Mentre expiri ha de mantenir la estabilitat de les escàpules i
portar els braços cap endavant, separats a l’alçada de les espatlles, els
palmells de la mà mirant avall. La part superior del cos està suspesa sobre
la màrfega. Quan inspiri s ‘haurà de dibuixar un cercle amb els braços cap
als costats, després cap als malucs amb les palmes cap al cos.
Simultàniament, estabilitzar les escàpules, estenent la columna toràcica i
cervical. Permetre que la caixa toràcica s’obri per mantingui la costella
inferior en contacte amb la màrfega.

-

Número de repeticions: de 5 a 8 repeticions.

Ilustración 23 Exercici part principal. "La brazada". Font: Woodward (2015)

80

16. Gir de la columna
-

Beneficis: Millora a nivell postural i també per la flexibilitat.

-

Execució: La posició inicial és assentat sobre la màrfega, amb la columna
vertebral recta, mantenint la pelvis neutra, les cames estirades i els talons
tocant el terra. En primer moment inspirar, assegurant que la columna
vertebral i el coll està totalment rectes. A continuació expirar estenent els
braços en creu cap als dos costats del cos i girar lentament en tres temps el
tronc i el cap, cap a la dreta, això sí, mantenint la verticalitat de l’eix corporal
columna-coll i els omòplats estables. Seguidament expirar i rotar la columna
vertebral aquesta vegada cap al costat esquerre, estenent els braços cap
els dos costats del cos també en tres temps.

-

Número de repeticions: 5 vegades.

Ilustración 24 Exercici part principal. Gir de la columna. Font: http://www.pilates3.com

17. El salt de l’àngel
-

Beneficis:

millora a nivell postural, millora a nivell de força muscular i

millora en la flexibilitat.
-

Execució: amb decúbit pro i les mans flexionades a sota al pit. S’ha
d’inspirar mentre col·loques l’escàpula i les cervicals neutres. A l’expirar
s’han de començar a estendre els braços, mentre connectes el centre i
aixeques el tòrax completament de la màrfega quedant recolzat amb la
pelvis. Inspirar mantenint l’extensió de la columna amb la cervical alineada i
expirant es torna a la posició inicial.

-

Número de repeticions: 5 vegades
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Ilustración 25 Exercici part principal. Salt de l'àngel. Font: : http://www.pilates3.com

18. Rotacions de coll
-

Beneficis: Millora en la mobilitat.

-

Execució. Col·locat en decúbit pro, amb les cames juntes i el front recolzat
sobre a màrfega, flexionar els braços a prop del cos i col·locar les mans just
per sota de les espatlles. Els colzes han d’estar assenyalant cap a fora.
Implica la Font d’energia. Pressiona la màrfega amb les mans i els
avantbraços i empeny el cos cap amunt. A la vegada que manté les
espatles baixes i el coll estirat, estén els braços tant com sigui possible,
sempre i quan se senti còmode. Girar el cap i mira cap un costat. A
continuació, mirar cap avall i després cap a l’altra banda.

-

Número de repeticions: 5 vegades.

Ilustración 26 Exercici part princial. Rotacions de
coll. Font: Woodward (2015)
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7.3.3. Tornada a la calma.
Deltoides

Trapezi

Espatlles

Bíceps

Tríceps

Dorsals
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Quàdriceps

Isquiotibials

Abductors

Gluti

Tabla 6 Estiraments tornada a la calma. Font: Elaboració pròpia.
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