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1.INTRODUCCIÓ. ABSTRACT 
A dia d’avui no és cap secret que les lesions de la musculatura isquiotibial són de les 

més prevalents en l’àmbit de l’esport, sobretot dins el futbol, així com també és la lesió 

muscular que més recidives presenta. Aquest treball es centra en ruptures musculars 

de grau II per mecanisme intrínsec (el més freqüent), l’objectiu del qual és fer una revisió 

bibliogràfica sistematitzada per tal de donar a conèixer quins són els apartats més 

importants a treballar durant la rehabilitació per així poder reduir el temps de baixa i el 

nombre de recidives en futbolistes professionals; passant abans per factors de risc, 

mecanismes lesionals i prevenció. Es diu que una de les mancances dels programes de 

rehabilitació i readaptació és la poca o nul·la atenció a la musculatura de la regió 

lumbopèlvica, i podria ser un dels principals factors que predisposen a l’esportista a patir 

de nou aquesta lesió. És per això que centrarem la recerca en articles que incloguin el 

treball d’aquesta musculatura adjacent als isquiotibials en les fases 3 i 4 de la 

recuperació de la ruptura, moment òptim per introduir-los. 

Paraules clau: rehabilitació, ruptura muscular, isquiotibials, regió lumbopèlvica, futbol 

Nowadays hamstring injuries are one of the most common in the world of sport, 

especially in football, and it’s also the muscle injury which has the most elevated number 

of re-injuries. This work focuses on grade II hamstring muscular tears produced by 

intrinsic mechanism (the most frequent), and the main purpose is to do a systematic 

review to explain the most important things to take care during the rehabilitation with the 

objectives of reduce the recovery time and the number of re-injuries; explaining before 

the risk factors, injury mechanisms and prevention. It’s said that one of the weak points 

of the rehabilitation programs is that they don’t pay attention to the lumbopelvic muscles, 

and this could be one of the main factors that produce the re-injury. Therefore, we focus 

the research in articles that include the work of this muscles in the phases 3 and 4 of the 

recovery, the optimal moment to introduce them. 

Key words: rehabilitation, muscle rupture, hamstrings, lumbopèlvic region, football 
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2.ANTECEDENTS I ESTAT ACTUAL DEL TEMA. INTRODUCCIÓ AL 

TRACTAMENT 

Actualment, les lesions a la musculatura isquiotibial són un dels principals mal de caps 

dels serveis mèdics esportius, en especial del futbol. El principal objectiu dels programes 

de rehabilitació és que l’esportista pugui retornar a l’activitat al mateix nivell que estava 

abans de la lesió i amb el mínim risc de patir una recidiva (Erickson et al, 2017). Per fer-

ho, aquest programa de rehabilitació haurà d’anar destinat a modificar els factors de risc 

que han portat a aquest esportista a lesionar-se. Els principals factors de risc que 

predisposen a un futbolista a patir una ruptura d’isquiotibials per mecanisme de no 

contacte són els següents: (McCall et al, 2014) 

 

 

 

 

 

 

Taula 1: factors de risc per lesions de no contacte del complex isquiotibial. Font: (McCall, 2014) 

A dia d’avui, són varis els estudis que demostren que posar èmfasis en els exercicis 

excèntrics durant la rehabilitació redueix tan el temps de recuperació com el nombre de 

recidives. En l’estudi d’Askling et al (2014) es va dividir la mostra d’estudi en dos 

protocols: L (on es posava èmfasis en els exercicis excèntrics durant la rehabilitació) i C 

(on no es posava tan èmfasis). Els resultats van ser un clar menor temps de recuperació 

en el protocol L. També estudis com Lorenz et al (2011) o Comfort et al (2009), 

conclouen que els exercicis excèntrics són un mètode efectiu per reduir el temps de 

recuperació i recidives, sense deixar de banda els exercicis concèntrics i aplicats en el 

seu correcte moment. 

Un altre apartat important a tenir en compte durant la rehabilitació és el control 

neuromuscular. En l’estudi de Sole et al (2012) van analitzar l’activitat electromiogràfica 

del gluti i isquiotibials en esportistes que havien patit una lesió als isquiotibials amb 

població sana, en un exercici de passar de posició bipodal a unipodal. Va concloure que 

hi havia una alteració del control motor i que era un apartat importat a tractar durant la 

rehabilitació, ja que en la població amb lesió prèvia els isquiotibials aquest múscul 

s’activava bastant abans i el gluti mig més tard en comparació amb la població sana a 

causa d’un dèficit de control motor en el gluti. També dins aquest aspecte, Chumanov 

et al (2007) van afirmar la relació entre el psoes i l’isquiotibial contra-lateral, on deia que 

Rank Factor de risc Punts d’importància 
acumulats (màxim: 
132) 

1 Lesió prèvia 121 

2 Fatiga 105 

3 Asimetria muscular 99 

4 Força muscular 97 

5 Eficiència del 
moviment 

83 
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influeix tan en el seu estirament com ell mateix. Un altre múscul que també té relació 

amb l’estirament de l’isquiotibial és l’oblic contra-lateral (Chumanov et al, 2007).  

Ara mateix, una de les crítiques més comuns als programes de rehabilitació que 

emfatitzen en el treball de força excèntrica és la manca d’atenció a la musculatura 

adjacent als isquiotibials (psoes, oblics i gluti) (Erickson et al, 2017). El control 

neuromuscular de la regió lumbopèlvica ha estat indicat com un dels punts importants 

per un correcte funcionament dels isquiotibials, i hauria de ser inclòs en tots els 

programes de rehabilitació. Referent a aquest tema, l’estudi de Sherry et al (2004) va 

comparar en el seu estudi 2 protocols de tractament en esportistes d’elit: el STST (basat 

en estirament i força dels isquiotibials) i el PATS (basat en el treball progressiu de 

l’agilitat i l’estabilització del CORE). Els resultats van concloure que el model PATS és 

més efectiu per garantir un bon retorn a l’esport i reduir el risc de recidiva. 
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3.OBJECTIUS 
 

Objectiu principal del treball: 

✓ Recerca bibliogràfica per trobar el tractament més eficaç per ruptures als 

isquiotibials de grau II en fases 3 i 4 en futbolistes per reduir: 

-Temps de recuperació 

-Nombre de recidives 

Objectius secundaris: 

✓ Determinar els mecanismes lesionals principals en el futbol 

✓ Determinar els músculs més importants a treballar durant la recuperació 

✓ Recercar els principals factors de risc 

✓ Recercar estratègies per la seva prevenció 

 

4.HIPÒTESIS 
La hipòtesi que plantejo dins aquest treball és la següent: 

✓ Un programa rehabilitador de ruptures d’isquiotibials de grau II en futbolistes 

professionals que en fases 3 i 4 combini el treball d’aquest amb el del gluti, psoes 

i CORE reduirà el temps de recuperació de la lesió així com el nombre de 

recidives.  

5.METODOLOGIA 
Tipus d’estudi cercats: assajos clínics aleatoritzats per tractament i prevenció; i estudis 

descriptius per l’epidemiologia, diagnòstic, factors de risc i mecanismes lesionals. 

Àrea d’estudi: Fisioteràpia esportiva i medicina esportiva. 

Idioma: anglès i castellà 

Període de cerca: 2019-2020 

Estudis cercats: del 1985 a l’actualitat 

Bases de dades utilitzades: pubmed, researchgate i medline. 
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Paraules clau:  

• Per epidemiologia: Epidemiology/ hamstring injury or tear/ football 

• Per anatomia: Anathomy/ hamstring  

• Per ruptura muscular: muscular rupture or injury or tear 

• Per prevenció: Prevention/ hamstring injury or tear/ football 

• Per diagnòstic: Diagnosis/ hamstring injury or tear 

• Per factors de risc: Risk factors/ hamstring injury or tear/ football 

• Per mecanisme lesional: injury mechanism/ hamstring/ football 

• Per tractament: Treatment or rehabilitation/ hamstring injury or tear/ football  

Criteris població d’estudi: 

Inclusió Exclusió 

Patir ruptura d’isquiotibial de grau II Altres graus de ruptura 

Patir-la durant la pràctica del futbol Patir-la fent altres activitats 

Mecanisme intrínsec Mecanisme extrínsec 

Ser futbolista professional Practicar algun altre esport o no ser 

professional 

No haver patit lesió prèvia en aquest 

múscul 

Haver patit alguna lesió prèvia en aquest 

múscul 

Ambdós sexes inclosos Patir malalties o hàbits que puguin alterar 

els resultats: alcoholisme, insomni... 

Entre 16 i 40 anys No estar dins aquesta franja d’edat 

 

Resultats de la recerca bibliogràfica: 

 Documents obtinguts Documents utilitzats 

Epidemiologia 9 6 

Anatomia 1 1 

Ruptura muscular 6 4 

Diagnòstic 4 4 

Prevenció 10 5 

Factors de risc 12 8 

Mecanismes lesionals 7 5 

Tractament 28 16 

*Alguns articles han estat utilitzats per més d’un apartat. 
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6.EPIDEMIOLOGIA 
Per posar-nos en context, Ekstrand et al (2011) ens diuen que, després de registrar 2908 

lesions musculars de 51 equips d’elit de futbol pertanyents a la UEFA entre els anys 

2001 i 2009, el grup muscular més afectat eren els isquiotibials amb un 37%, seguit dels 

adductors amb un 23%. Van veure també que el percentatge de lesions que eren de 

caràcter recidivant era del 16%, causant un temps de recuperació molt més llarg. 

Referent també a les recidives, Orchard et al (2010) van fer un estudi de les lesions del 

complex isquiotibials dels futbolistes de primera divisió Australiana, observant que de 

les lesions que es donaven cada any, un 23% eren de caràcter recidivant. Un altre estudi 

realitzat per FCBarcelona Medical services (2009) va fer un seguiment de les lesions 

que patien els jugadors del primer equip del 2003 al 2007. Es va veure que les lesions 

musculars representaven un total del 30% de totes les lesions, que suposa una mitjana 

de 12 lesions per temporada i un temps de baixa aproximat de 300 dies. El % que això 

implica de lesions als isquiotibials respecte el total de lesions musculars per temporada 

és del 14% (el múscul més afectat és el bíceps femoral), seguit dels adductors, que és 

d’un 9%.  

Més dades respecte a l’impacte d’aquesta lesió en el món del futbol, Woods et al (2004) 

van determinar que, a la primera divisió anglesa, les lesions d’isquiotibials representaven 

un total de l’11% de les lesions en pretemporada i un 12% del total durant la temporada, 

arribant perdre’s un total de 2029 partits, una mitjana de 15 partits per equip per 

temporada. També, els mateixos Woods et al (2004), i estudis com Dadebo et al (2004), 

Hawkins et al (2001) i Ekstrand et al (2011), troben que entre el 12% i el 48% de les 

lesions són recidives en el futbol anglès professional, arribant a pics del doble respecte 

les altres lesions. 
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7.ANATOMIA DEL COMPLEX ISQUIOTIBIAL 
La musculatura isquiotibial està composta per 3 músculs: 

el bíceps femoral, el qual té una porció llarga i una altra 

curta; el semitendinós i el semimembranós (aquest últim 

més profund). Tot i que la porció curta del bíceps femoral 

té origen al terç mig de la línia àspera del fèmur, la porció 

llarga i els altres dos músculs tenen origen a la 

tuberositat isquiàtica, situada a la part inferior del coxis, i 

aquest origen es veu recobert posteriorment per la part 

distal de la massa muscular del gluti major. Aquest és un 

dels fets que els fa mantenir una estreta relació alhora 

del moviment, com veurem més endavant. El múscul 

bíceps femoral és superficial i situat a la part lateral, 

mentre que el semitendinós, tot i ser també superficial, 

està situat a la part medial. Ambdós ocupen la meitat superior de la massa muscular de 

la totalitat dels isquiotibials, tot i que la porció curta del bíceps femoral ocupa la meitat 

distal i lateral de la cuixa. Com ja hem comentat, el semimembranós és profund, amb 

més presència de massa muscular a la meitat distal i medial de la cuixa. Tan la porció 

llarga com la curta del bíceps femoral tenen un tendó comú d’inserció a la apòfisis 

estiloides del cap del peroné. El semitendinós té la seva inserció a la pota d’ànec 

superficial (estructura tendinosa situada a la cara interna de la tíbia a nivell de genoll), 

junt amb el sartori i el recte intern; i el semimembranós a la pota d’ànec profunda, tot i 

que la seva expansió aponeuròtica dificulta la seva estructura tendinosa. (Balius et al, 

2006) 

La innervació d’aquest conjunt muscular la porta a terme el nervi ciàtic, tot i que la porció 

curta del bíceps femoral està innervada per la ramificació peroneal d’aquest nervi. El 

ciàtic major creua ventralment la porció llarga del bíceps femoral de medial a lateral fins 

a arribar a la tuberositat isquiàtica i seguidament penetra a la regió glútia. (Balius et al, 

2006) 

Les funcions principals dels isquiotibials són la de flexió de genoll i extensió de maluc, 

tot i que també hem de destacar el seu paper en frenar la tendència a la flexió de maluc 

que produeix al cos en la fase de suport de la marxa. Són molt importants en accions 

com córrer i saltar, on actuen de manera concèntrica en la fase de frenada, i s’estiren 

en la seva totalitat en la fase d’impuls. 

 

Imatge 1: Anatomia isquiotibials 
Font: https://g-se.com 

 

 

 

https://g-se.com/
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8.RUPTURA MUSCULAR 
La ruptura muscular és una lesió muscular intrínseca, tot i que rarament també es pot 

donar per un mecanisme extrínsec, originat en moviments violents, on es produeix una 

brusca tensió de les fibres musculars fins a arribar al trencament d’aquestes (Diaz et al, 

2011). Perquè això es produeixi, hi ha d’haver una força tensional superior a la 

resistència del teixit quan aquest està treballant excèntricament. La força i la velocitat 

en què s’aplica aquesta tensió són variables que alteren les propietats elàstiques del 

teixit, fent-lo més o menys vulnerable a patir una ruptura (FCBarcelona Medical services, 

2009). També es veuen afectats els vasos sanguinis, on el seu trencament provoca una 

hemorràgia interna provocant un dolor de lleu fins a intens que impedeix en diferents 

graus la contracció del múscul (Cardero et al, 2008).  

8.1.CLASSIFICACIÓ DE LES RUPTURES MUSCULARS 
Actualment, a la literatura existeixen diferents formes i classificacions de les ruptures 

musculars. La més utilitzada i més comú és la següent, per mitjà de l’ecografia i del 

nombre de fibres lesionades: 

• Grau 0, contractura i/o DOMS (Delayed Onset Muscular Soreness, en català 

“agulletes”): consisteix en una alteració funcional i un mecanisme adaptatiu del 

múscul davant un sobreesforç més que una lesió en concret. S’eleven el número 

de proteïnes i enzims i augmenta la vascularització a la zona. Pot aparèixer 

edema entre fibres. El seu pronòstic és d’1 a 3 dies. (FCBarcelona Medical 

services, 2009) 

• Grau 1, distensió muscular o micro-ruptura fibril·lar: es produeix un estirament 

de les fibres musculars fins al límit de la seva elasticitat. Es tracta de micro-

ruptures microscòpiques que afecten a menys del 5% de les fibres musculars, 

on es pot observar líquid a l’espai que ha quedat entre miofibril·les. El pacient 

refereix un dolor sever però que no sap localitzar a la palpació muscular. Hi ha 

poca lesió del teixit connectiu i el pronòstic de recuperació és de 3 a 15 dies. 

(Soto, Perez et al, 2008) 

• Grau 2, ruptura parcial: les fibres musculars s’estiren més enllà del seu límit 

d’elasticitat, afectant a més del 5% de les fibres musculars però sense arribar a 

la totalitat de la substància muscular, produint un dolor punxant, inflamació, 

impotència funcional i hematoma. A diferència de la distensió, el dolor és local i 

hi ha un augment del volum de la zona. L’ecografia mostra una solució de 

continuïtat que no afecta a la totalitat del ventre muscular però si a una part (Soto, 

Perez et al, 2008). Hi ha més afectació del teixit connectiu i el pronòstic de 
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recuperació és d’entre 3 i 8 setmanes, i un 97% de lesions són de grau 1 o 2 

(Croisier et al, 2004). 

• Grau 3, ruptura total: aquí la ruptura ja afecta a la totalitat de la substància 

muscular. En ecografia es pot observar la separació completa i la retracció 

muscular, i un signe característic d’aquestes ruptures és la presència de líquid a 

l’epimisi envoltant la totalitat del múscul. L’espai que deixen els extrems 

musculars és ocupat per un hematoma degut a la ruptura del gran nombre de 

vasos sanguinis. El pronòstic de recuperació és lent, de 8 a 12 setmanes, i amb 

una gran quantitat de teixit de reparació, que evoluciona en forma de cicatriu que 

pot deixar impotència funcional a llarg plaç. (Soto, Perez et al, 2008) 

Degut a que els símptomes de les ruptures de grau 1 o 2 poden no ser visibles durant 

les activitats de la vida diària, el pacient podria tornar a l’activitat esportiva massa ràpid, 

amb la possible conseqüència d’una lesió recidiva o una cronicitat dels símptomes, més 

temps de recuperació, i en el pitjor dels casos, l’abandonament esportiu (Liu et al, 2012). 
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9.DIAGNÒSTIC 
Per establir un correcte diagnòstic de la lesió muscular, el primer que cal fer és una bona 

anamnesis al jugador per treure dades importants com: la zona, el moment, la seva 

sensació, el grau de dolor, què ha notat, quan, què estava fent... i ho complementem 

amb una exploració física per determinar quins moviments (actius i passius) li provoquen 

dolor, així com una palpació de la zona. Això ens pot orientar al nostre diagnòstic, que 

vindrà seguit de proves d’imatge (FCBarcelona Medical services, 2009). Si el múscul és 

superficial, al cap de 12-24 hores pot aparèixer equimosis en la part distal en ruptures 

de grau II; i en ruptures totals de grau III es pot palpar un espai buit entre els extrems 

que han estat retrets degut a la ruptura, també en músculs proximals (Soto, Perez et al, 

2008). 

 

Imatge 2: equimosis resultant d’una ruptura muscular de grau II en la zona miotendinosa del bíceps femoral. Font: 
http://www.tacsl.es/patologias/117-lesiones-musculares-patalogias 

La prova d’imatge de més elecció per part dels professionals sanitaris i que, a part de 

ser útil en el diagnòstic, també ens ajuda per seguir l’evolució de la lesió, és l’ecografia. 

En alguns casos, també, s’utilitza la ressonància magnètica, tot i que és molt poc 

freqüent ja que l’ecografia és de més fàcil accés, més econòmica i si el professional està 

ben entrenat dóna un diagnòstic molt precís. (Diaz et al, 2010). Sembla ser que el 

moment idoni per realitzar l’ecografia musculoesquelètica i determinar amb exactitud el 

diagnòstic i el grau de lesió, s’ha de deixar passar almenys 48 hores des del moment 

que s’ha produït la lesió perquè l’hemorràgia interna creada per la ruptura pot dificultar 

la visió d’aquesta i no es pot determinar amb exactitud la seva longitud (Balius R et al, 

http://www.tacsl.es/patologias/117-lesiones-musculares-patalogias
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2007) (FCBarcelona Medical services, 2009) (Soto, Perez et al, 2008). Les lesions 

musculars de grau 0 i 1 són les que més costa de diagnosticar mitjançant la ecografia, 

però les lesions musculars de grau II i superiors poden ser diagnosticades al cap de 12 

hores (FCBarcelona Medical services, 2009). 

 

Imatge 3: ecografia d’una ruptura muscular de grau II a prop de la unió miotendinosa del gastrocnemi medial. 
S’observa una zona hipoecoica (negra) allargada corresponent a l’hematoma en el lloc de la ruptura (Soto Perez et al, 
2008)  
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10.FACTORS DE RISC 
Com ja s’ha mencionat anteriorment, s’han identificat 5 factors de risc principals que 

predisposen al futbolista a patir una ruptura muscular en els isquiotibials. Per ordre de 

més a menys importància, són els següents: lesió prèvia, fatiga, desequilibri muscular, 

força i l’eficiència del moviment. Tos són factors de risc modificables exceptuant el 

primer, que és no modificable. (McCall et al, 2014) 

10.1.LESIÓ PRÈVIA 
El factor de risc més important, doncs, és el fet d’haver patit ja una lesió muscular prèvia. 

Estudis previs han reflectit que aquells esportistes amb una lesió prèvia als isquiotibials 

tenen de 2 a 6 vegades més de probabilitats de tornar-la a patir que un que no l’ha patit 

mai (M. De Hoyo et al, 2013). La majoria de recaigudes es solen produir dins els dos 

primers mesos després del retorn a l’esport, tot i que el risc continua en el temps. En 

quant a la causa d’aquest fenomen, avui en dia existeix un gran debat, tot i que es 

justifica per una rehabilitació inadequada, per un retorn prematur a l’esport, o perquè la 

lesió inicial genera un risc intrínsec per si sola a causa de la formació del teixit cicatricial 

i la reorganització arquitectònica de les fibres (A. Arnason et al, 2004), (GM Verrall et al, 

2001). 

10.2.FATIGA 
Molts són els factors que s’associen a la fatiga, des del sistema nerviós central i perifèric 

fins a factors locals. Aquests inclouen la reducció de glucogen en les fibres musculars, 

increments en l’activació neural dels músculs fatigats duran l’sprint, i alteracions en els 

neurotransmissors del sistema nerviós central i neuromoduladors que alteren l’estat 

psíquic i perceptiu. També s’ha constatat que la fatiga induïda per la repetició d’esforços 

a màxima velocitat causa un canvi significatiu en la tècnica de carrera, que pot contribuir 

a la lesió. Per altra banda, la fatiga pot donar lloc a una alteració propioceptiva dels 

membres inferiors i a nivell lumbo-pèlvic, que pot contribuir a una lesió isquiotibials a 

causa d’una activació neuronal o contracció inadequada. També, un múscul fatigat té 

menys capacitat de generar força, per la qual cosa serà més susceptible a lesionar-se 

en accions excèntriques. (M. De Hoyo et al, 2013).  

Es va determinar que una gran part de les ruptures d’isquiotibials es produïen al final de 

la segona part, fet que pot indicar que la fatiga hi està implicada (Woods et al, 2004). 

També, en períodes on es juguen 2 partits a la setmana, s’incrementa la fatiga muscular 

i d’aquesta manera el risc a patir una lesió d’aquest grup muscular (McCall et al, 2014). 
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10.3.IMBALANCES MUSCULARS 
Un desequilibri de força muscular entre agonista-antagonista pot predisposar a patir una 

ruptura als isquiotibials. Existeix debat sobre si es pot considerar un desequilibri de força 

entre quàdriceps i isquiotibials com a risc a patir una lesió del segon grup (M. De Hoyo 

et al, 2013). S’ha relacionat aquest fenomen més per un increment de força del 

quàdriceps que no pas per una debilitat dels isquiotibials. Això suggereix que els 

isquiotibials són incapaços de resistir un augment de força excessiu del quàdriceps, el 

que afavoreix a un augment del risc de la lesió (M. Cameron et al, 2003). 

10.4.FORÇA MUSCULAR 
Actualment, l’evidència científica sobre la falta de força isquiotibials com a factor de risc 

és contradictòria (M. De Hoyo et al, 2013). S’ha suggerit que una falta de força als 

isquiotibials no permet a l’esportista contrarestar al quàdriceps durant l’extensió de 

genoll en la fase final de l’oscil·lació de la carrera (J. Agre, 1985). Per altra banda, 

Arnason et al no van trobar una relació estadísticament significativa entre la potència 

muscular dels isquiotibials i la taxa de lesions en futbolistes professionals; mentre que 

Yamamoto si que va trobar aquesta relació amb la incidència de lesions, ja que els 

lesionats presentaven una força menor de l’isquiotibial de l’extremitat lesionada en 

comparació a la sana. 

10.5.EFICIÈNCIA DEL MOVIMENT 
En quant a l’eficiència del moviment, s’ha suggerit que mitjançant l’adopció de patrons 

de moviment inadequats, els esportistes reforcen patrons inadequats que, tot i 

permetre’ls assolir un alt rendiment, augmenten el risc a patir la lesió (RS. Chorba et al, 

2010). Tot i així, actualment existeixen pocs estudis que parlin sobre el tema i ho 

relacionin com a factor de risc en futbolistes professionals (McCall et al, 2014). 

 

 

  



Jan Térmens Ventura Treball de fi de grau Fisioteràpia-UVic 

16 
 

11.PREVENCIÓ TERCIÀRIA 
Quan parlem de prevenció terciària ens referim a tots aquells exercicis o tècniques que 

s’aplica a l’esportista o pacient que ha patit una lesió per tal de que no la torni a patir de 

nou o minimitzar el risc de que es torni a produir. Per dissenyar un programa de 

prevenció terciària per les lesions als isquiotibials en futbolistes professionals, primer de 

tot el que hem de fer és analitzar el mecanisme lesional (el veurem a l’apartat 12 del 

treball), els factors de risc i als jugadors individualment per poder establir una correcte 

planificació (Buckthorpe et al, 2019). . 

 

Figura 1: diagrama de factors a considerar en un programa de prevenció de lesions d’isquiotibials (Buckthorpe et al, 
2019) 

En l’estudi de Buckthorpe es van proposar 5 apartats diferents a incloure en aquest 

programa de prevenció de lesions als isquiotibials en futbolistes professionals per 

garantir el mínim risc a tornar-la a patir, sempre adaptats a les necessitats de cada 

jugador, i són els següents: 
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1. Força muscular dels isquiotibials 

Les ruptures a aquest grup muscular succeeixen quan les forces que actuen en 

el múscul excedeixen els límits mecànics del teixit. Llavors, una de les claus per 

la seva prevenció ve a ser augmentar la capacitat de força i resistència d’aquest 

teixit per fer front a les altes tensions durant l’activitat esportiva, i d’aquesta 

manera elevar l’umbral de seguretat per patir una lesió. L’entrenament de força 

mitjançant exercicis excèntrics és el que més s’ha estudiat i evidenciat per reduir 

el risc primari i secundari a patir aquesta lesió. Malgrat això, es recomana no 

seguir un programa només basat en excèntrics, sinó que s’ha d’incloure 

l’entrenament isomètric i concèntric per assegurar una funció òptima dels 

isquiotibials durant la pràctica esportiva. 

2. Control de la càrrega d’entrenament i del temps de recuperació 

Vàlid per a qualsevol tipus de lesió esportiva, sobretot de caire muscular. S’ha 

vist que la fatiga és un dels principals factors de risc per patir una lesió muscular, 

és aleshores que quan dissenyem programes de prevenció o els mateixos 

entrenaments hem de tenir en compte el temps de recuperació muscular per no 

fatigar en excés, o fatigar quan ens interessa, per tal d’arribar a les grans cites 

esportives amb el mínim de risc a patir una lesió per causa de la fatiga. 

3. Implementar treball d’estabilitat lumbopèlvica 

La pelvis és responsable de la transferència de càrregues entre les extremitats 

inferiors i la columna vertebral. Es creu que un moviment anormal de la pelvis 

com la inclinació anterior o lateral del tronc, durant un sprint, augmenten el risc 

de patir ruptura als isquiotibials. Un excés d’inclinació pèlvica anterior es tradueix 

amb un augment de la tensió dels isquiotibials, sobretot del bíceps femoral, en 

la fase final d’oscil·lació de la carrera, augmentant el risc a patir lesió. Un psoes 

sobrecarregat també augmenta el risc de lesió, en primer lloc perquè augmenta 

la inclinació anterior i en segon lloc perquè inhibeix el gluti, fet que fa treballar 

més els isquiotibials. També, un gluti major dèbil augmenta la demanda de treball 

dels isquiotibials, per tan més risc de lesió. És per tot això que cal treballar bé 

tan el psoes, gluti com el complex CORE. 

4. Desenvolupar una bona condició física dels jugadors 

Hi ha evidència en què una bona preparació muscular de les extremitats inferiors 

junt amb un bon nivell de treball cardiovascular redueixen el risc de patir lesions. 

Aquells esportistes amb millor capacitat cardiovascular toleraran millor la fatiga, 

i la força muscular de les extremitats inferiors és essencial per esports com el 

futbol on hi ha gran quantitat d’accions explosives com saltar o esprintar. 
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5. Incorporar un control de la qualitat del moviment 

Treball de la qualitat del moviment en tasques fonamentals com un squat, lunch, 

salt o recepció. Aquests moviments necessiten ser perfeccionats en les diferents 

direccions, velocitats i plans per reduir el risc de lesió durant l’activitat esportiva. 

Practicar aquest aspecte treballa el control neuromuscular i està associat a una 

major manifestació de la força funcional, com per exemple un sprint en el futbol. 

Seguint amb l’apartat de prevenció, FC Barcelona Medical Services 2009, van proposar 

un protocol de prevenció de les lesions d’isquiotibials en els futbolistes. Aquest protocol 

s’ha estudiat i s’han evidenciat els seus resultats, com per exemple en l’estudi d’Arnason 

2008, on trobava que en els subjectes que havíem seguit aquest programa hi havia una 

menor incidència de lesions en els isquiotibials. Els objectius principals del programa 

són: estabilització lumbopèlvica, control neuromuscular, treball pliomètric i agilitat. Està 

dissenyat per realitzar en cada sessió d’entrenament després de l’escalfament, i consta 

de 10 exercicis destinats a complir els objectius.  

McCall et al, 2014, van determinar en el seu estudi els 6 exercicis més comuns que els 

clubs de la Premier League anglesa utilitzaven en els seus programes de prevenció de 

lesions per mecanisme de no contacte, i són els següents (en ordre de més a menys 

utilitzat): 

1. Excèntric d’isquiotibials: exercici per produir tensió al múscul en posició 

d’estirament. 

 

                 Imatge 4: realització d’un exercici excèntric d’isquiotibial: elevació de gluti + lliscament lent amb una EI. Font: 
https://www.healthyfitness.es/ejercicios-isquiotibiales/ 

2. Propiocepció: estimular els receptors i incrementar la capacitat del SNC per ser 

conscient de la situació de les diferents parts del cos. 

 

                Imatge 5: realització d’un exercici de propiocepció encarat al futbol. Font: 
https://mundoentrenamiento.com/propiocepcion-en-el-entrenamiento/ 

https://www.healthyfitness.es/ejercicios-isquiotibiales/
https://mundoentrenamiento.com/propiocepcion-en-el-entrenamiento/
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3. CORE: exercicis d’enfortiment abdominal i lumbar per evitar compensacions. 

 

                 Imatge 6: realització d’una planxa frontal per treballar el CORE. Font: https://www.alonbalon.com/plancha-
frontal/ 

4. Activació de gluti: exercicis de tonificació sobretot del gluti mig i major per evitar 

una sobre-sol·licitació isquiotibial. 

 

                 Imatge 7: realització del pont unilateral per activar gluti mig. Per activar gluti major el realitzarem bilateral. 
Font: https://mundoentrenamiento.com/tabla-de-ejercicios-en-casa/ 

5. Nòrdic: exercici excèntric d’isquiotibials focalitzat en el terç distal. 

 

                 Imatge 8: realització de l’exercici nòrdic: el subjecte s’ha de deixar caure el més lent possible fins que no 
aguanta més. Font: https://barcainnovationhub.com/es/ejercicio-nordico-para-isquiotibiales-no-mejora-capacidad-
de-sprint/ 

Per acabar, la millora de la flexibilitat s’ha considerat durant molt de temps l’eina més 

adequada per prevenir lesions musculars, però actualment existeix certa controvèrsia ja 

que l’evidència científica és molt limitada, depèn molt de la duració i freqüència de 

l’estirament i s’estan demostrant que hi ha altres aspectes més importants que la 

flexibilitat a l’hora de reduir la incidència d’aquest tipus de lesions (M.de Hoyo et al, 2013) 

 

  

https://www.alonbalon.com/plancha-frontal/
https://www.alonbalon.com/plancha-frontal/
https://mundoentrenamiento.com/tabla-de-ejercicios-en-casa/
https://barcainnovationhub.com/es/ejercicio-nordico-para-isquiotibiales-no-mejora-capacidad-de-sprint/
https://barcainnovationhub.com/es/ejercicio-nordico-para-isquiotibiales-no-mejora-capacidad-de-sprint/
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12.MECANISMES LESIONALS 
Per entendre el mecanisme de ruptura dels isquiotibials, primerament haurem 

d’entendre el mecanisme general. Els resultats d’estudis previs ens demostren que, la 

majoria de ruptures musculars, es deuen per contracció excèntrica, és a dir, quan el 

múscul produeix tensió mentre s’allarga, afectat per la força d’aquest múscul i la velocitat 

de la contracció (Liu et al, 2012).  

La principal característica de la musculatura isquiotibial és la seva capacitat de produir 

grans forces, per tan té una repercussió importat en aquelles situacions de joc que 

impliquin acceleracions, accions d’alta velocitat i canvis de direcció (Del Hoyo et al, 

2013). 

Malgrat les lesions musculars es poden produir a partir de 2 mecanismes diferents, la 

gran majora de lesions dels isquiotibials (91%) es deuen per accions de no contacte 

(intrínseques) (Woods et al, 2004), i dins aquest percentatge un 57% es produeixen en 

situació d’sprint o carrera a gran velocitat. L’altre mecanisme és l’acció extrínseca o 

contusió amb l’oponent, però en aquest cas es parla de contusió muscular i no de 

ruptura, per tan no serà objecte d’estudi en aquest treball. 

12.1.MECANISMES LESIONALS INTRÍNSECS 

 

Gràfica 1: mecanismes de lesió dels isquiotibials en accions de no contacte (Woods et al, 2004) 

Com ja hem comentat, el mecanisme de lesió per no contacte (intrínsec) és el més comú 

en lesions d’isquiotibials en el futbol. Existeixen diverses accions de no contacte que 

poden produir una ruptura muscular d’aquest grup, i les més habituals són: 

• Carreres a alta velocitat (sprints): s’acostumen a donar en la fase de contacte 

amb el terra després de l’oscil·lació o en la fase final d’oscil·lació. S’ha trobat que 

el bíceps femoral és el més afectat dins el grup isquiotibial (Woods et al, 2004}, 

i a través de l’estudi electromiogràfic s’ha pogut determinar que el grau 

d’estirament en la fase final d’oscil·lació de la carrera en la porció llarga bíceps 
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femoral és lleugerament superior a la del semitendinós i semimembranós, amb 

un 9,5%, 8,1% i 7,4% respectivament (Chumanov et al, 2007). En aquesta fase 

final d’oscil·lació, els isquiotibials tenen la funció de frenar la velocitat angular de 

la tíbia per posicionar-la per el següent pas, en situació d’extensió de genoll, fet 

que deixa al grup muscular en una situació de treball excèntrica per 

posteriorment passar a una fase concèntrica en la fase de contacte inicial 

(Chumanov et al, 2007). També ha de desaccelerar la cadera al mateix temps 

que es produeix una extensió de genoll, fet que el fa actuar excèntricament (Del 

Hoyo et al, 2013) 

 

Imatge 9: fases de la carrera. Font: https://www.sergiosanchez.es/tecnica-de-carrera/ 

• Per sobre-estirament del múscul: dins aquest mecanisme, el més típic de lesió 

en futbolistes és l’acció de xutar. En aquesta acció, es produeix un estirament 

brusc del múscul, que ve d’una acció concèntrica, que pot anar acompanyat 

d’una ruptura on tenen més probabilitats de patir-la aquells jugadors que no han 

escalfat correctament, que tenen un flexibilitat menor o un escurçament de la 

musculatura isquiotibials (Orchard et al, 2012). També s’ha vist en l’estudi de 

Brooks et al. (2006) que les ruptures d’isquiotibials per accions de xutar 

acostumen a donar un temps de recuperació més llarg que les produïdes en 

accions de carrera. En aquest cas, la major incidència de lesió es localitza en el 

tendó proximal del semimembranós (Del Hoyo et al, 2013). 

 

 Imatge 10: moment abans de xutar, múscul en concèntric (font: https://www.youtube.com/watch?v=Lf6lvJPsPTo) 

https://www.sergiosanchez.es/tecnica-de-carrera/
https://www.youtube.com/watch?v=Lf6lvJPsPTo
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Imatge 11: moment posterior al xut, estirament del múscul (font: https://www.youtube.com/watch?v=Lf6lvJPsPTo) 

 

• Altres: salt (per sobre-estirament del múscul després d’una acció concèntrica), 

recepció del salt (acció concèntrica, molt poc freqüent), realitzar una entrada (per 

sobre-estirament), canvis de direcció (per sobre-estirament després d’una acció 

concèntrica) o realitzant una passada a un company d’equip (molt poc freqüent, 

per sobre-estirament). 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Lf6lvJPsPTo
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13.TRACTAMENT PER MECANISME ÍNTRINSEC. RESULTATS  

 

13.1.TRACTAMENT CONVENCIONAL 
El tractament convencional davant aquest tipus de lesió consisteix en seguir el protocol 

RICE (respòs, gel, compressió i elevació de la zona) durant 48-72 hores després de la 

lesió. Un cop passat aquest període, el focus de la rehabilitació és l’estirament estàtic i 

l’augment de força i resistència del complex isquiotibial amb exercicis progressius; seguit 

del retorn a l’esport corresponent (Malliaropoulos et al, 2010) (De Visser et al, 2012). 

Davant el fet de que les lesions als isquiotibials eren i són molt freqüents en el futbol, 

així com el múscul que més recidives comporta, s’ha investigat molt sobre noves formes 

i exercicis de tractament per tal d’intentar reduir el temps de recuperació i el nombre de 

recidives. 

13.2.DIVISIÓ DE LES FASES DE RECUPERACIÓ 
Actualment, s’acostuma a dividir el procés de recuperació de ruptures musculars de grau 

II en 5 fases (FCBarcelona Medical services, 2009): 

• 1a fase: aguda. Protocol RICE. 

• 2na fase: subaguda. Mobilització, isomètrics i estiraments. 

• 3era fase: excèntric-concèntric, carrera contínua i propiocepció. 

• 4ta fase: augmentem intensitat de l’anterior i comencem amb circuits específics 

de l’esport. 

• 5ena fase: reincorporació progressiva al grup. 

13.2.1.FASES 1 I 2 
En la primera fase per tota lesió muscular es segueix el protocol RICE, que dura 

aproximadament entre 48 i 72 hores, i consisteix en respòs, gel, compressió i elevació 

de la zona. Un cop superada, donem lloc a la segona fase de tractament, que acostuma 

a anar fins al 5è-7è dia (depenent del grau de la lesió), on s’introdueix l’activació 

muscular a través de la mobilització precoç i progressiva, així com l’aplicació d’exercicis 

isomètrics progressius i en diferents angles, sempre i quan l’escala de dolor EVA 

(consultar annex apartat 5) no superi el 2 de 10 (FCBarcelona Medical services, 2009) 

(Jarvinen et al, 2005). La mobilització precoç ha demostrat promoure penetració i 

orientació de col·lagen de les fibres que s’estan regenerant en la cicatriu de la ruptura, 

així com una bona recapilarització de l’àrea lesionada (Heiderscheit et al, 2010). També 

en aquesta fase es comença el treball complementari amb: 

• Estabilització del CORE: important per millorar i prevenir els lesions de l’aparell 

locomotor (Kibler et al, 2006) (Borghius et al, 2009). 
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• Electroteràpia: efecte analgèsic i descontracturant per afavorir la 

refuncionalització muscular (FCBarcelona Medical services, 2009). 

• Estiraments: sense dolor i de manera activa a través de la contracció dels 

músculs antagonistes per estirar l’agonista (FCBarcelona Medical services, 

2009). 

• Manteniment cardiovascular: sobre l’estructura no lesionada. Ho podem fer a 

través de bici estàtica, piscina... . Sobre l’estructura lesionada, es pot caminar 

sempre i quan el dolor sigui una molèstia tolerable, fins a 30 minuts al dia i 

augmentant 10 minuts al dia fins a arribar a la següent fase (FCBarcelona 

Medical services, 2009). 

Un cop superades aquestes fases 1 i 2, que tenen un protocol comú per la majoria de 

lesions de grau II del complex isquiotibial, ens trobem que en la fase 3, més o menys a 

partir del 5è-7è dia, no existeix un tractament comú i cada autor va proposant i afegint 

exercicis nous progressivament i més complexitat en aquests (FCBarcelona Medical 

services, 2009). 

13.2.2.FASES 3 I 4 

EXERCICIS EXCÈNTRICS 

S’ha suggerit que l’elevat nombre de recidives es pot atribuir a una longitud 

musculotendinosa òptima més curta en tensions actives del múscul prèviament lesionat 

(Brockett et al, 2004). Aquest canvi podria ser un efecte de la rehabilitació portada a 

terme, per exemple una convencional o el reforç muscular focalitzat en l’exercici 

concèntric. Com a conseqüència, pot quedar teixit de cicatriu residual a la unió 

musculotendinosa. Aquest teixit és més rígid que el teixit contràctil muscular, i és per 

això que no pot arribar a la longitud muscular òptima en tensions actives. Tot això també 

provoca una debilitat de la musculatura quan aquesta es troba en allargament, no pot 

generar la mateixa quantitat de força que podia anteriorment. Aleshores, una 

rehabilitació que incorpori l’exercici excèntric del complex isquiotibial pot restablir de 

manera efectiva la longitud normal de la unió musculotendinosa en les tensions actives 

així com guanyar força en aquest últim rang de moviment, fet que reduiria el nombre de 

recidives posteriors (Heiderscheit et al, 2010) (Shcmitt et al, 2012). Tot i això, es 

necessita més recerca i investigació sobre l’efecte que produeix l’entrenament excèntric 

en el risc de tornar-se a lesionar (Shcmitt et al, 2012). 

Article 1: Askling et al, 2013 

Malgrat molts estudis de la metodologia excèntrica es basen en la prevenció de la lesió 

i no en el tractament d’aquesta, destaquem l’estudi de Askling et al, publicat l’any 2013. 
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Aquest estudi es va realitzar amb 75 futbolistes professionals de la lliga sueca que 

havien patit una ruptura de grau II als isquiotibials per mecanisme intrínsec en una acció 

d’sprint o sobre-estirament per xut, 37 dels quals van ser assignats aleatòriament a 

seguir un protocol posant èmfasis en l’exercici excèntric (L-protocol), i els altres 38 van 

ser assignats a seguir el protocol convencional de recuperació (C-protocol). El que es 

va mesurar va ser els dies que van tardar a tornar a entrenar totalment amb l’equip i el 

nombre de recidives durant els següents 12 mesos després de la recuperació. Els 

resultats van ser els següents: 

• L-protocol: per mecanisme d’sprint, la mitjana de dies pel retorn a l’entrenament 

va ser de 23, mentre que per mecanisme de sobre-estirament va ser de 43. No 

es va registrar cap recidiva durant els següents 12 mesos.  

• C-protocol: per mecanisme d’sprint, la mitjana de dies pel retorn a l’entrenament 

va ser de 41, mentre que per mecanisme de sobre-estirament va ser de 74. 

Només es va registrar una recidiva en els següents 12 mesos. 

Així doncs, podem extreure d’aquest estudi que un protocol que posa èmfasis en 

l’exercici excèntric redueix significativament el temps de recuperació tan per mecanisme 

d’sprint com de sobre-estirament. Pel que fa a les recidives, els autors atribueixen que 

la seva recurrència sigui significativament menor a la mitjana al fet de que es va ser molt 

intens i meticulós en el protocol convencional. 

Article 2: Tyler et al, 2017 

Un altre estudi que ens parla de la metodologia excèntrica com a mètode de recuperació 

i prevenció de recidives en ruptures dels isquiotibials és el de Tyler et al, publicat l’any 

2017. Aquest no es centra només amb el futbol, sinó que recull una mostra de 50 

esportistes (30 masculins i 20 femenins, de mitjana d’edat de 36 anys) que havien patit 

una ruptura muscular de grau I (3 subjectes), II (43 subjectes) i grau III (4 subjectes) per 

mecanisme intrínsec d’sprint (38 subjectes) i per sobre-estirament (12 subjectes). 

L’objectiu era quantificar el nombre de recidives durant els 12 mesos posteriors a haver 

realitzat el protocol proposat. Tots els participants van seguir el mateix protocol de 

rehabilitació, que constava de 3 fases ben definides, i el criteri per passar a la següent 

fase era l’absència de dolor: 

• 1a fase: consisteix en prevenir l’atròfia mitjançant isomètrics a diferents angles i 

protegir la zona de la cicatriu. 

• 2na fase: s’introdueix l’entrenament excèntric amb màquina isoquinètica des de 

la posició de sedestació, progressant en la intensitat depenent de la tolerància 
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de l’esportista. En aquesta fase també es va incorporar el treball de CORE i de 

la regió lumbopèlvica, i també es treballava amb l’exercici “nòrdic”. 

• 3era fase: es focalitzen les contraccions excèntriques a màxima intensitat en els 

últims graus de moviment per potenciar la força quan el múscul es troba en una 

posició d’allargament. Es seguia amb el treball de CORE i la regió lumbopèlvica 

i s’introduïa el treball pliomètric i específic de l’esport. Un cop passada aquesta 

fase sense cap tipus de dolor ni molèstia, el subjecte podia tornar a reincorporar-

se amb el grup o a l’esport que estava desenvolupant. 

 

Imatge 12: posició per realitzar l’exercici amb màquina isoquinètica en la fase 3. Font: Tyler et al, 2017 

Els resultats d’aquest estudi van ser els següents: dels 50 participants, 8 van decidir 

abandonar: 3 només van completar la fase 1, i els altres 5 van abandonar després de la 

fase 2; i es van reincorporar a l’esport que practicaven. Dels 42 restants, cap va registrar 

una recidiva en els següents 12 mesos, en canvi dels 8 que van abandonar, es van 

registrar fins a 4 recidives (8% del total de la mostra i 50% dels que no van completar el 

programa) entre els 3 i 12 mesos posteriors al tractament. Així doncs, aquest estudi 

recolza la teoria de la metodologia excèntrica com a mètode de prevenció de recidives, 

tot i que la mostra és d’esports variats, sempre seguint el mecanisme lesional intrínsec 

per sprint. 

INCORPORACIÓ DEL TREBALL DE LA MUSCULATURA LUMBOPÈLVICA 

Des de ja fa uns anys que s’ha confirmat la relació entre la musculatura lumbopèlvica i 

el complex isquiotibial, afirmant que la seva alteració pot predisposar a patir lesió de 

l’isquiotibial i també a patir recidives.  

Article 3: Chumanov et al, 2007 

Chumanov et al, al 2007, van estudiar l’efecte individual de la musculatura lumbopèlvica 

en el grau d’estirament dels isquiotibials durant la fase final d’oscil·lació en un sprint, així 

com estudiar la biomecànica d’aquests durant una situació d’sprint dinàmic. Van fer 
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servir una mostra de 19 participants, 14 masculins i 5 femenins, amb mitjana d’edat de 

20 anys, tots practicants d’esports que requerien sprints a màxima velocitat (futbol, 

atletisme...). Es demanava als subjectes que realitzessin un sprint al 80, 85, 90, 95 i 

100% successivament, i a través de l’estudi electromiogràfic extreien els resultats de 

l’activació muscular de cada múscul individualment. Es van centrar en la fase final de 

l’oscil·lació, que és quan es produeixen el major nombre de ruptures d’isquiotibials.  

Com a resultats, van extreure que el grau d’estirament en la fase final d’oscil·lació de la 

carrera en la porció llarga bíceps femoral és lleugerament superior a la del semitendinós 

i semimembranós, amb un 9,5%, 8,1% i 7,4% respectivament. També van determinar, 

a través d’un seguit de simulacions, que la funció del psoes és molt important en el grau 

d’estirament dels isquiotibials, en concret del bíceps femoral. Aquesta relació es 

produeix perquè el psoes indueix directament un augment de la inclinació pèlvica 

anterior, que al seu moment necessita un major estirament isquiotibial. La força 

muscular del psoes indueix la flexió de maluc i una petita quantitat d’extensió de genoll 

de l’extremitat contra-lateral, d’aquesta manera no és necessari un major grau 

d’estirament de l’isquiotibial en les fases de la carrera, sobretot en la d’oscil·lació. Així 

doncs, veiem com un dèficit de força del psoes i control neuromuscular pot afavorir a un 

augment de la inclinació pèlvica anterior, augmentant el grau d’estirament de 

l’isquiotibial contra-lateral en la fase final d’oscil·lació i fent-lo d’aquesta manera més 

susceptible a patir una ruptura. És per això que els mateixos autors suggereixen que la 

incorporació del treball neuromuscular i de la regió lumbopèlvica pot reduir el risc a patir 

recidives en ruptures dels isquiotibials. 

 

 

 

Figura 2: diagrama de possible ruptura de bíceps femoral per alteració al psoes. Font: elaboració pròpia. 

Article 4: Sole et al, 2012 

Un altre estudi que també va utilitzar l’estudi electromiogràfic és el de Sole et al publicat 

l’any 2012. Van fer servir una mostra de 34 participants, 16 dels quals havien patit una 

ruptura als isquiotibials de grau II els últims 12 mesos en accions de no contacte, i 18 

que no havien patit cap mena de lesió en aquesta zona ni en la lumbopèlvica. Es va 

estudiar l’activitat electromiogràfica dels següents músculs: gluti mig, quàdriceps (vast 
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medial i lateral i recte) i isquiotibials (bíceps femoral i semitendinós), durant un exercici 

que consistia en: partir de posició bipodal, alçar una cama fins a 90 graus de flexió de 

maluc i genoll, i mantenir aquesta posició durant 30 segons. Es va repetir 7 vegades 

amb cada cama. 

Els resultats de l’estudi van ser els següents: es va observar com, en la mostra 

d’esportistes amb lesió prèvia, el bíceps femoral i semitendinós s’activaven bastant 

abans en comparació amb la població sana, el gluti mig tardava més en activar-se en la 

població amb lesió prèvia i també tardaven més els vast mig i lateral i el recte. Això ens 

fa veure que, davant una ruptura isquiotibial, hi ha una alteració del control motor i 

neuromuscular; i els autors suggereixen que treballar els músculs citats abans durant la 

rehabilitació i incorporar el control del moviment i l’agilitat podrien reduir el nombre de 

recidives. 

Article 5: Mills et al, 2015 

També cal mencionar l’estudi de Mills et al, del 2015. Aquí van utilitzar un total de 40 

futbolistes femenines professionals i les van dividir en dos grups de 20 en funció de si 

tenien una longitud normal (grup control) o reduïda (grup experimental) del psoes, 

determinat pel Thomas test. L’objectiu era veure si la longitud del psoes influïa sobre la 

força i activitat del gluti major i bíceps femoral, a través de l’estudi electromiogràfic i del 

dinamòmetre per la força del gluti major, en una tasca de squat bilateral. 

Els resultats van ser els següents: es van observar diferències entre els dos grups en 

l’activació del gluti major, on en el grup experimental era menor que al grup control (fins 

a un 60% menys). Aquests resultats impliquen que les persones amb una longitud del 

psoes reduïda (o més ben dit, rigidesa) tindran afectada l’activació del gluti major, i en 

conseqüència els isquiotibials s’activaran més del compte per aconseguir el mateix 

moment d’extensió de maluc que aquells que tenen una longitud normal del psoes, fent-

lo més susceptible a patir una ruptura.  

 

 

 

Figura 3: possible ruptura amb recidiva per rigidesa al psoes i inhibició del gluti major. Font: elaboració pròpia 
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Així doncs, vista la relació del sistema lumbopèlvic amb els isquiotibials, una de les 

principals crítiques als programes de rehabilitació basats en l’exercici excèntric és la 

manca d’atenció a la musculatura mencionada anteriorment, i aquest treball de la regió 

lumbopèlvica hauria de ser inclòs en tots els programes de rehabilitació (Erickson et al, 

2017), (Buckthorpe et al, 2018), (Heiderscheit et al, 2010). Ja hem vist que el principal 

mecanisme de lesió es produeix durant l’sprint, on es necessita bona capacitat de 

produir força funcional (produir força en un context concret). Llavors, els programes de 

rehabilitació que focalitzen l’isquiotibial de manera aïllada i que ometen el treball del 

control neuromotor i neuromuscular de la regió lumbopèlvica, limiten la capacitat del 

múscul a produir força funcional i augmenten el risc de patir recidives (Buckthorpe et al, 

2018). 

Com a estudis que hagin aplicat el treball de la musculatura lumbopèlvica en els 

programes de rehabilitació de ruptures d’isquiotibials de grau II, cal destacar-ne dos. 

Article 6: Sherry et al, 2004 

En primer lloc, l’estudi de Sherry et al, al 2004. L’objectiu era comparar l’efectivitat de 

dos protocols de rehabilitació per ruptures d’isquiotibials, un dels quals es basava en 

exercicis progressius aïllats de força, resistència i estiraments dels isquiotibials (STST) 

i l’altre incorporava també exercicis progressius d’estabilització del CORE i d’agilitat 

(PATS);  i comptabilitzar el nombre de recidives. Com a mostra d’estudi van comptar 

amb 24 atletes de diferents esports (futbol, basquet i baseball, principalment) que havien 

patit recentment una ruptura de grau II per mecanisme d’sprint, i aleatòriament es va 

dividir la mostra en 2 grups: 11 per seguir el protocol STST i 13 per seguir el PATS. La 

mitjana d’edat era de 24 anys. 

Cada protocol estava dividit en dues fases. En la primera fase, s’aplicava als 2 grups 20 

minuts de gel al finalitzar la sessió, i es progressava a la fase 2 quan els subjectes 

podien caminar sense cap mena de dolor ni molèstia. En l’STST, la fase 1 consistia en 

estiraments estàtics i exercicis isomètrics d’isquiotibials progressius; i en la fase 2 

s’incorporava l’estirament dinàmic juntament amb exercicis concèntrics i excèntrics. En 

canvi, en el programa PATS, en la fase 1 es realitzava un treball progressiu 

d’estabilització de CORE i agilitat combinat amb els 20 minuts de gel al final; i en fase 2 

es realitzava un treball d’agilitat més intens i perfeccionant el moviment de l’esport 

practicat, juntament amb treball de CORE a més intensitat. (Veure protocols PATS i 

STST a l’annex 1 i 2). 

Els resultats van ser els següents: en quan a la mitjana de dies quan van tardar a 

reincorporar-se amb l’equip, la del protocol STST va ser de 37 dies per 22 en el protocol 
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PATS; i el nombre de recidives registrades va ser de 6 en el protocol STST durant la 

primera setmana de tornada a l’esport per cap en el protocol PATS. Passat un any, el 

nombre de recidives pels que havien realitzat el protocol STST va ser de 7, i dels que 

havien realitzat el PATS només se’n va registrar una. Podem concloure doncs que un 

programa de rehabilitació que incorpora l’estabilització del CORE i el treball de l’agilitat 

és més efectiu que un que es basa en el treball isquiotibial de manera aïllada en quan 

als dies de baixa i al nombre de recidives. 

Article 7: Silder et al, 2013 

El segon estudi a mencionar en aquest aspecte és el de Silder et al, del 2013. És molt 

semblant a l’estudi mencionat anteriorment, els objectius són els mateixos, les 

característiques de la mostra eren haver patit recentment una ruptura de grau II per 

mecanisme d’sprint, i practicar un esport que involucrés carreres a alta intensitat. El 

nombre de participants en l’estudi va ser de 29. Com a metodologia, es va dividir la 

mostra en 2 grups aleatòriament, un que va completar un programa de rehabilitació 

basat en la carrera continua progressiva i en exercicis excèntrics d’isquiotibials (PRES, 

13 participants) i l’altre grup va fer servis el model PATS de l’estudi de Sherry et al, però 

van modificar la versió (16 participants): en comptes de 2 fases, van ampliar a una 

tercera, fet que els permetia controlar millor la progressió dels exercicis de CORE i 

agilitat, i van incorporar l’exercici del “lungue walk”, que requeria rotació de tronc amb 

un control lumbopèlvic en una posició d’allargament isquiotibial. 

 

Imatge 13: lungue walk. Font: https://www.womenshealthmag.com/health/a20701012/walking-lunge-with-
medicine-ball-twist-0/ 

En el protocol PRES, es van dividir 3 fases: una primera on es treballava la força dels 

isquiotibials mitjançant isomètrics, una segona que incorporava progressivament 

concèntrics i excèntrics, i una tercera que es focalitzava en excèntrics d’alta intensitat. 

En les fases 2 i 3, es realitzava carrera contínua augmentant la intensitat segons la 

tolerància del pacient. El grup PATS, com ja hem dit, realitzava exactament el mateix 

que en l’estudi de Sherry et al, però incorporant el que ja hem mencionat. (Veure 

protocols PRES i PATS modificat a l’annex 3 i 4) 

https://www.womenshealthmag.com/health/a20701012/walking-lunge-with-medicine-ball-twist-0/
https://www.womenshealthmag.com/health/a20701012/walking-lunge-with-medicine-ball-twist-0/
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Dels 29 participants, 5 no van acabar al programa degut a una recaiguda durant el 

transcurs de la rehabilitació, això va deixar un total de 13 al PATS i 11 al PRES.  

Com a resultats, en el moment del retorn a l’esport, mitjançant ressonància magnètica, 

van veure que els nivells de recuperació muscular eren més o menys els mateixos en 

els dos grups. El temps de retorn a l’esport va ser d’una mitjana de 29 dies en el grup 

PRES i de 25 en el grup PATS, diferències no molt significatives. No obstant, durant els 

següents 4 dies després d’haver completat la rehabilitació, un subjecte del grup PRES 

va registrar una recidiva, i durant les següents 2 setmanes, 5 subjectes del protocol 

PRES van mostrar símptomes de rigidesa i molèstia a l’isquiotibial mentre practicaven 

l’esport, mentre que pel grup PATS només ho va manifestar un. També cal comentar 

que un subjecte del grup PRES es va trencar el LCA al cap de 6 setmanes de 

reincorporar-se. En conclusió, aquest article no mostra unes diferències tan grans com 

el de Sherry et al, potser pel fet que el protocol PRES incorpora coses que no tenia 

l’STST, fet que pot produir els resultats que s’han vist. No obstant, veiem que referent a 

la simptomatologia després de la recuperació, el grup que realitza un treball progressiu 

de CORE i agilitat (PATS) segueix mostrant més bons resultats que el grup que no 

l’incorpora (PRES). 
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14.DISCUSSIÓ 
Dels articles estudiats, podem veure com s’afirma una clara relació entre la musculatura 

de la regió lumbopèlvica (psoes, CORE i gluti) amb la musculatura isquiotibial. Tots ells 

proposen que incorporar el seu treball en les fases 3 i 4 de la rehabilitació de ruptures 

dels isquiotibials podria ajudar a reduir el nombre de recidives. No obstant, són pocs els 

estudis que han experimentat la seva eficàcia, tot i que en tots s’ha demostrat la teoria i 

s’ha observat un nombre menor de recaigudes durant l’any posterior a la ruptura, però 

hem de tenir en compte que la mostra de l’estudi era petita, per tan no es poden treure 

grans conclusions al respecte sobre l’efectivitat d’aquest treball en ver al nombre de 

recidives; però si que es pot afirmar com ja hem dit la seva relació amb la musculatura 

isquiotibial i la seva influència en predisposar l’esportista a patir la ruptura si no 

funcionen correctament i es manca de control neuromuscular. També hem vist l’eficàcia 

del treball excèntric durant la rehabilitació, on aquest treball comparat amb el protocol 

convencional genera un temps de baixa significativament menor i en un dels articles es 

conclou la seva relació amb la possibilitat de patir recaiguda degut a la poca capacitat 

del múscul de generar tensió en posicions d’allargament si no es treballa amb 

metodologia excèntrica. Tot i això, s’ha demostrat també que un protocol que només 

posa èmfasis en el treball excèntric de l’isquiotibial de manera aïllada és molt menys 

efectiu que una rehabilitació que inclou també el treball de la musculatura lumbopèlvica 

quan es parla de nombre de recidives en el transcurs de l’any posterior a patir la ruptura. 

També s’ha afirmat en l’article de Sherry et al, 2004, que el seu treball redueix el temps 

de recuperació, tot i que també hem vist que en l’article de Silder et al, 2013, aquestes 

diferències no són significatives i es fa servir pràcticament la mateixa metodologia. 

Malgrat tot, són molts els professionals sanitaris que es dediquen a realitzar protocols 

convencionals de rehabilitació o focalitzar-la només en el treball isquiotibial tot i disposar 

d’evidència científica on es demostra no ser la manera més eficient, per tan caldria 

conscienciar a tota la comunitat mèdica d’aquest aspecte.   



Jan Térmens Ventura Treball de fi de grau Fisioteràpia-UVic 

33 
 

15.CONCLUSIONS 
Amb aquest treball s’ha demostrat que la hipòtesi que s’havia plantejat referent al treball 

de la musculatura lumbopèlvica combinat amb el d’isquiotibials en les fases 3 i 4 de la 

rehabilitació de ruptures d’isquiotibials de grau II en futbolistes professionals és correcte 

en el sentit que ajuda a prevenir recidives durant el següent any a patir-la, però no es 

pot afirmar que redueixi el temps de recuperació, per tan caldria més investigació per 

observar i concloure aquest paràmetre. Els articles recercats també demostren la relació 

directe del psoes, gluti i CORE amb l’estat de la musculatura isquiotibial i la seva 

predisposició a lesionar-se mitjançant el mecanisme intrínsec més comú, en la fase final 

d’oscil·lació durant una carrera a alta velocitat; sent doncs un dels principals factors de 

risc i un apartat important a treballar durant la prevenció d’aquesta lesió combinat amb 

l’entrenament excèntric per ser capaç de produir altes tensions en posició d’allargament, 

controlant també la càrrega i fatiga del múscul. S’ha vist també que a aquest treball 

lumbopèlvic se li ha de sumar l’exercici excèntric progressiu per evitar la presència de 

teixit de cicatriu residual que fa perdre component contràctil del múscul i no el permet 

aconseguir tensions òptimes en posicions d’allargament. També, aquest treball 

excèntric és efectiu per reduir el temps de recuperació, però calen més estudis que 

demostrin la seva eficàcia per prevenir recidives.  

Cal dir doncs que es necessita més investigació en aquest camp de cara el futur per 

poder garantir el mínim risc a patir una recidiva a l’esportista, en aquest cas futbolista, 

que ha patit una ruptura a l’isquiotibial, i poder també escurçar el temps de recuperació. 

L’avantatge és que ja sabem el punt de partida: la introducció del treball de la regió 

lumbopèlvica combinat amb l’exercici excèntric progressiu. Aquesta podria ser la clau 

per acabar amb el mal de cap de molts esportistes i serveis mèdics.  
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17.ANNEXES 
 

1.PROTOCOL PATS (Sherry et al, 2004) 

 

2.PROTOCOL STST (Sherry et al, 2004) 
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3.PROTOCOL PATS modificat (Slider et al, 2013) 
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4.PROTOCOL PRES (Slider et al, 2013) 
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5.ESCALA EVA 

 

Font: https://paraulcerasporpresion.com/cojines-antiescaras/escala-de-eva/ 

  

https://paraulcerasporpresion.com/cojines-antiescaras/escala-de-eva/
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18.AGRAÏMENTS I NOTA FINAL DE L’AUTOR. TFG COM A 

EXPERIÈNCIA D’APRENENTATGE  
 

Donar les gràcies sobretot a Cristian Sevillano, tutor del meu TFG, per ajudar-me en 

l’elaboració d’aquest treball, corregint els meus errors sempre de forma respectuosa i 

per guiar-me en la direcció correcte quan més dubtes tenia. 

Aquest treball de fi de grau m’ha servit per créixer en l’àmbit professional, dotant-me de 

molts nous coneixements en l’àmbit d’estudi, estratègies de recerca d’informació i 

d’elaboració de treballs, i fer-me veure que aquest és el camí que vull seguir en la meva 

carrera com a professional. Durant el procés de realització he pogut veure que el tema 

de recerca que he focalitzat en aquest treball té molt marge d’estudi, no són molts els 

estudis publicats referents a aquesta patologia i existeix varietat d’opinions i de resultats 

i ara per ara fa falta més evidència científica. El més important en una lesió, però, és 

tenir clar el mecanisme que l’ha produït, sense això proposar un tractament és com jugar 

a la loteria. El que si he pogut veure és que l’exercici físic és el mitjà més adequat per 

garantir una bona recuperació de la ruptura muscular, respectant sempre la intensitat i 

la durada d’aquest i la seva correcte progressió. No és un àmbit fàcil d’estudi però si que 

penso que degut a la seva alta incidència en el món de l’esport, sobre tot en el futbol, 

cal més recerca que afirmi el que alguns autors han començat a publicar. 

Crec que aquest TFG pot ajudar a donar a conèixer informació important a tenir en 

compte relacionada amb les lesions dels isquiotibials no només del futbol sinó aplicable 

al món de l’esport en general, sobretot de tractament, mostrant els articles d’investigació 

més rellevants i orientant per on pot anar la futura recerca per contribuir en aquest camp. 

 


