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1. RESUM 
 

 

La ruptura del LCA és una lesió freqüent en el futbol però existeixen molt pocs estudis 

sobre l‘eficàcia de la rehabilitació pre-quirúrgica. 

Objectiu: avaluar l‘eficàcia d‘un programa de rehabilitació pre-operatori en quant a 

l‘augment de la funcionalitat de genoll i dolor a curt i llarg termini després de la 

intervenció quirúrgica de reconstrucció de LCA específic per injert de tendó rotulià 

(HTH). 

Metodologia: es tracta d‘un estudi pilot, tipus assaig clínic aleatoritzat amb una mostra 

de 60 participants, futbolistes de 8 equips de 2a divisió B de la lliga espanyola, 

distribuïts en 2 grups de 30 participants cadascú: grup intervenció (rebrà la rehabilitació 

pre-quirúrgica convencional a més del protocol específic) i el grup control, que només 

rebrà la rehabilitació pre-quirúrgica convencional. Es duran a terme 15 sessions de 45-

75 minuts cada una en un període d‘intervenció de 5 setmanes (3 sessions per setmana), 

just abans de la intervenció quirúrgica de reconstrucció del LCA. Cada pacient serà 

avaluat a intervals regulars: els resultats d‘interès (mesures sobre la funcionalitat de 

genoll i dolor) seran els recollits just abans de l‘aplicació del programa, després 

d‘aquest, 1 i 2 mesos més tard, i també 2 anys després d‘aquesta. S‘utilitzarà el 

qüestionari KOOS com a instrument d‘avaluació de la funcionalitat de genoll i l‘escala 

EVA per avaluar específicament el dolor. S‘analitzaran els resultats mitjançant el 

programa estadístic SPSS per arribar a les conclusions oportunes referents a l‘eficàcia 

del protocol. 

Limitacions de l’estudi: Estudi de llarga durada, financiació limitada, mida de la 

mostra insuficient, riscos de la rehabilitació en fase molt aguda, influències en el test 

KOOS, no participació dels fisioterapeutes de cada club, protocol post-quirúrgic 

convencional amb grans diferències entre els clubs 

 

Paraules clau: futbol, lesió, lligament creuat anterior (LCA), rehabilitació pre-

quirúrgica, cirurgia, injerts. 
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ABSTRACT 

 

ACL tear is a frequent football injury but there are very few studies related to the 

effectiveness of pre-surgical rehabilitation. 

Objective: To evaluate the effectiveness of a preoperative rehabilitation program in 

terms of knee functionality and pain, in the short and long term after the surgical 

reconstruction with a patellar graft (BTB). 

Methodology: This is a pilot study with a randomized sample of 60 participants, soccer 

players from 8 teams of 2nd division B of the Spanish League, distributed in 2 groups of 

30 participants each: intervention group (will receive the conventional pre-surgical 

rehabilitation as well as the specific protocol) and the control group, which will only 

receive conventional pre-surgical rehabilitation. The intervention will consist in 15 

sessions of 45-75 minutes each, during 5 weeks (3 sessions per week) just before the 

surgery. Each patient will be evaluated at regular intervals: the results of interest 

(measures of knee functionality and pain) will be collected just before the application of 

the program, after this, 1 and 2 months, and also 2 years later. The KOOS questionnaire 

will be used as an instrument for assessing the functionality of the knee and EVA scale 

to specifically evaluate the pain. The results will be analyzed through the SPSS 

statistical program to reach the relevant conclusions regarding the effectiveness of the 

protocol. 

Limitations of the study: Long-term study, limited funding, insufficient sample size, 

risks of rehabilitation in a very acute phase, influences in the KOOS test, non-

participation of the physiotherapists of each club, conventional post-surgical protocol 

with great differences between the clubs 

 

Keywords: soccer, injury, anterior cruciate ligament (ACL), pre-surgical rehabilitation, 

surgery, grafts 
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2. INTRODUCCIÓ. ANTECEDENTS I ESTAT ACTUAL  
 

2.1. Incidència lesional en el futbol: lligament creuat anterior 
 

Actualment el futbol és l‘esport més popular en el món amb al voltant de 265 milions de 

jugadors amb llicència segons dades de la FIFA (5). A Espanya el número de jugadors 

federats és d‘aproximadament 901.000 amb un total de 9.652 clubs, sent l‘esport rei del 

país (6). 

 

Des dels inicis del futbol l‘elevada incidència de lesions ha anat lligada a ell, 

especialment en l‘elit i durant la competició i això s‘ha convertit en una de les grans 

preocupacions tant pels clubs de futbol professional com també pels jugadors (7–9). Els 

primers es veuen afectats pel canvi en el rendiment de l‘equip i  per l‘alt cost econòmic 

que suposa, els jugadors pateixen a part del dany físic, també un impacte psicològic 

derivat de tot el procés (10–12). Al comparar el futbol amb altres esports, diversos 

autors ens mostren com la incidència de lesions en el futbol és superior (13). S‘ha 

confirmat que aquest esport és responsable d‘entre 6 i 9 lesions esportives per 1000 

hores d‘exposició que, comparat amb altres esports, és una incidència molt elevada. A 

Europa, el futbol és responsable d‘entre el 25 i el 50% de les lesions esportives 

registrades (1). 

 

En l‘estudi de García et al. (1) també s‘ha demostrat la diferència en quant a la 

incidència lesional entre les categories de futbol professional a Espanya: nombre de 

lesions i tipus molt semblants entre la primera i segona divisió, però 0,56 lesions més en 

aquells futbolistes de 2a divisió B. 

 

 

 
 

 

Taula1. Lesió del futbolista per 

categoria, posició i edat. Font: 

García et al. (1) 
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En el futbol, les lesions més freqüents són les de tipus muscular (31-46%) i lligamentós 

(18%) (9,14). El 17% de les lesions que es produeixen en el futbol europeu tenen lloc en 

l‘articulació del genoll, específicament les lesions del lligament creuat anterior (LCA) 

constitueixen el 0,8% del total de lesions (15). Per tant, tot i que la lesió de LCA és una 

de les que té una incidència menor, és una de les més severes ja que els jugadors 

intervinguts quirúrgicament tarden una mitjana de 10 mesos en competir un partit 

oficial, i el 6% es tornen a lesionar en un període menor a 2 anys després de la primera 

lesió (16). 

Les característiques de la lesió són la inestabilitat en l‘articulació de genoll que deriva 

en dolor, disminució de l‘activitat i la funcionalitat, la qualitat de vida relacionada amb 

el genoll i augment del risc d‘osteoartritis (4). 

És una lesió comú en els esports d‘alt rendiment, la majoria de vegades per un 

mecanisme lesional indirecte: el percentatge de lesions de LCA en què no es produeix 

contacte entre jugadors varia del 70 al 84%, tan en homes com en dones (17). Una 

maniobra de tall en fase de desacceleració, juntament amb una rotació tibial i en 

coordinació amb un var-valg de genoll quan aquest està flexionat entre 10-30º és el 

mecanisme lesional més típic (18). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Nombre de lesions per articulació en futbolistes professionals. Font: García et al. (1) 

 

2.2. Anatomia  

El LCA és una estructura fibrosa intraarticular del genoll amb una mida 

d‘aproximadament 30mm de longitud i 10mm d‘amplada. S‘origina postero-lateralment 

a l‘àrea intercondília del fèmur i emergeix anteriorment insertant-se a l‘eminència 

intercondília de la tíbia (19). Està compost per tres fascicles: el feix antero-intern, que és 
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el més exposat a possibles traumatismes i limita principalment la translació anterior de 

la tíbia respecte el fèmur, el postero-extern que és més resistent i a més de limitar la 

translació de la tíbia també assisteix en la limitació de la rotació externa, i el feix 

intermig que comparteix les mateixes funcions descrites dels altres dos feixos (4). Per 

tant, la funció principal d‘aquest lligament és donar l‘estabilitat biomecànica 

anteroposterior del genoll, evitant la translació anterior de la tíbia i la híper-extensió. 

També és considerat el segon estabilitzador en contra l‘excessiva rotació externa de 

genoll (18,20).  

El LCA està innervat per la branca posterior del nervi tibial, fibres nervioses que 

penetren per la càpsula posterior de l‘articulació fins arribar al coixinet de greix infra-

rotulià. La majoria d‘aquestes fibres tenen una funció vasomotora, però també 

n‘existeixen algunes de mielinitzades localitzades dins el lligament que actuen 

independentment del subministrament de sang: són els receptors de Ruffini, Vater-

Pacini i de Golgi. Aquests mecanoreceptors són claus per la propiocepció durant els 

canvis posturals del genoll. Per aquest motiu els canvis estructurals del LCA (durant la 

seva ruptura i/o la intervenció quirúrgica) tenen un efecte directe en les neurones 

motores gamma i influeixen en l‘activitat motriu del genoll i per tant en la funcionalitat 

dels grups musculars associats (4).  

Figura 2. Anatomia de l’articulació de genoll: vista anterior i superior. Font: Drake et al. (2). 

Per tant, a més del seu paper estabilitzador, aquest lligament també destaca per la seva 

funció propioceptiva. Els canvis neurofisiològics (alteració dels seus mecanoreceptors) 

que es produeixen en la seva ruptura no es corregeixen amb la reconstrucció quirúrgica i 
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estan relacionats amb un dèficit del control neuromuscular. La informació aferent que 

arriba al sistema nerviós central (SNC) és menor i això dóna lloc a una posició 

incorrecta de l‘articulació: es produeixen modificacions en l‘activitat motora dels 

músculs tríceps sural, bíceps femoral i semimembranós. Aquesta alteració dels receptors 

de l‘articulació també es relaciona amb una activitat nociceptiva alterada (4). 

 

2.3. Diagnòstic del trencament del lligament creuat anterior 

 

El trencament del LCA es diagnostica mitjançant la història clínica, l‘examen físic i 

tests diagnòstics específics juntament amb proves d‘imatge (radiografia i ressonància 

magnètica principalment).En la història clínica es recull informació relativa al 

mecanisme lesional i símptomes experimentats pel pacient. Habitualment s‘escolta un 

―pop‖ quan es produeix la ruptura del lligament, seguit de debilitat i hemartrosis 

provocada per el trencament de l‘artèria genicular mitja. En l‘examen físic es compara 

el genoll lesionat amb el contralateral, s‘observa si existeix inflamació, dèficit de 

moviment i edema. També s‘ha d‘examinar la ròtula, els meniscs, la càpsula articular i 

lligaments medial, lateral i creuat posterior. Els tests diagnòstics específics de LCA són 

el test de Lachman, el test del calaix anterior i la maniobra ―pivot shift‖(21). 

 

2.4.Factors de risc de lesió del lligament creuat anterior 
 

Els factors de risc de qualsevol lesió de genoll són: haver tingut una lesió prèvia, la 

fatiga muscular i presentar un desequilibri entre isquiotibials i quàdriceps. En el cas 

concret de la lesió de LCA,  aquesta és de naturalesa multifactorial, amb una complexa 

interacció entre els factors de risc interns (anatòmics, sexe, edat, dèficit de força o 

desequilibri entre extremitats)  i els factors externs com són les condicions de la 

superfície de joc, el clima o el material (22).  

L‘estudi de Barnhill et al. (23) amb una mostra de jugadors de futbol americà, va trobar 

que les botes amb més tacs i per tant amb una resistència major a la torsió suposen un 

increment en el risc de patir una ruptura del lligament. En el futbol europeu, Smith et. 
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al.(24) va estudiar futbolistes australians i va trobar que una lesió prèvia de LCA 

juntament amb condicions climàtiques de poca pluja abans dels partits són factors de 

risc de recaiguda. 

L‘excessiva càrrega sobre el lligament degut a que la musculatura de l‘extremitat 

inferior no absorbeix adequadament les forces de reacció del terra durant els gestos 

esportius i el desequilibri entre la força d‘aquesta musculatura, són els factors de risc 

intrínsecs de lesió de LCA que destaquen més en la literatura actual (15). L‘augment de 

l‘angle Q, el valg de genoll, el genu recurvatum, el peu pronador i la torsió externa de la 

tíbia són altres factors de risc intrínsecs freqüents (25). 

Actualment no hi ha consens que determini el tipus d‘esport que practica l‘atleta com a 

factor de risc lesional. Existeixen estudis que indiquen una major incidència en el sexe 

femení, sent la taxa de lesió entre 2 i 8 vegades més gran (26). Diversos estudis s‘han 

realitzat per determinar si les lesions de LCA en noies tenen relació amb alguna fase 

específica del cicle menstrual (26–28), de moment tampoc hi ha evidència (22). 

El que sí s‘ha demostrat és que els esportistes tenen una probabilitat de lesió de LCA 7 

vegades major durant la competició que durant l‘entrenament (29). 

 

2.5. Prevenció de les lesions de lligament creuat anterior 
 

Diversos estudis han demostrat la disminució en la incidència de lesions de LCA en 

atletes que han participat en programes de prevenció (30). En l‘estudi de Silvers-

Granelli et al. (31) es va comprovar que la reducció de les lesions de LCA mitjançant 

programes de prevenció només es dóna en jugadors de futbol de divisions inferiors, 

però no en aquells que juguen a divisions d‘alt nivell. 

Típicament, la prevenció de lesió de LCA inclou una combinació d‘exercicis 

pliomètrics, de força, d‘agilitat i d‘equilibri (30). Per tant, s‘incideix en el treball de 

CORE, la propiocepció, el control motor, l‘aprenentatge de la tècnica d‘amortiguació, la 

flexibilitat i el treball excèntric (32). Un exemple de programa de prevenció que inclou 

tots els aspectes anteriors és el programa FIFA 11 (Veure Annex 1), creat per la FIFA i 

el seu Medical Assessment and Research Centre (F-MARC). Es tracta d‘un programa de 

prevenció de lesions en el futbol, tan en l‘èlit com en el futbol amateur i de totes les 
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edats, utilitzat sovint com a mètode d‘escalfament per disminuir la incidència de LCA i 

altres lesions de genoll i turmell, amb eficàcia demostrada (31). 

 

2.6. Tractament conservador  
 

Existeixen dues vies d‘actuació davant el trencament del LCA: el tractament 

conservador, que es basa en treball de reeducació propioceptiu i enfortiment mitjançant 

la fisioteràpia, i el tractament quirúrgic, que consisteix en la reconstrucció del lligament 

mitjançant un injert (33) .  

Existeix molta evidència que dóna suport a l‘ús del tractament conservador sense 

cirurgia, amb estudis que demostren resultats positius en quant a la funcionalitat i la 

força del quàdriceps i isquiotibials 15 anys després de la lesió. L‘estudi KANON (Knee 

Anterior cruciate ligament, NON-surgical versus surgical treatment) no va trobar 

diferències significatives en la força muscular ni la funcionalitat entre la intervenció 

quirúrgica comparat amb el tractament únicament conservador, després de 2-5 anys de 

seguiment (34).  

El tractament conservador no quirúrgic té els seus beneficis, però l‘evidència recent 

demostra que les propietats biomecàniques del LCA es mantenen després de la lesió de 

LCA fins a 1 any després de la lesió, després d‘aquest temps l‘articulació del genoll no 

disposa de l‘estabilitat adequada (34) . Això hauria de ser un factor important a l‘hora 

de suggerir que la intervenció mitjançant cirurgia d‘aquest lligament és una decisió vital 

de dur-se a terme durant el primer any després de la lesió.  

 

2.7. Tractament quirúrgic i tipus d’injerts 

 

S‘ha demostrat que amb la cirurgia s‘aconsegueix una millora en la sensació 

d‘inestabilitat causada per la lesió de LCA i les possibles comorbiditats conseqüents de 

la seva ruptura, com ara lesions del cartílag, meniscos i la possibilitat de osteoartrosis 

(35,36) i molts pacients necessiten modificar el seu nivell d‘activitat i evitar esports de 

contacte si no s‘operen. Relacionat amb això últim, s‘ha trobat que el factor decisiu per 
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la intervenció quirúrgica és molt freqüentment les expectatives de tornar a l‘esport i les 

activitats normals prèvies (4). 

El primer pas en el procés de rehabilitació del LCA consisteix en decidir el donant i 

tipus d‘injert. Per reconstruir el lligament han resultat ser efectius diferents tipus 

d‘injerts, que poden ser autògens (procedents de diferents tendons donants del propi 

pacient) o provenir de cadàvers. Els aloinjerts permeten una cirurgia i una rehabilitació 

més ràpida, però tenen el risc de possible transmissió de malalties víriques i rebuig 

autoimmune del pacient (37), els més utilitzats són els de tibial anterior i tendó 

d‘Aquil·les (38).  Els autoinjerts són la tècnica clàssica i més utilitzada en el futbol 

professional (39), els més utilitzats en l‘actualitat són: el del tendó rotulià (HTH) i el 

semitendinós i gràcil (pota d‘ànec) (37). 

Escollir l‘injert ideal hauria de ser un procés individualitzat, segons el perfil de pacient i 

la natura de la lesió, a més de l‘experiència personal del cirurgià. Hi ha estudis que 

diuen que els injerts derivats dels isquiotibials estan considerats una bona alternativa als 

injerts procedents del tendó rotulià (HTH),  ja que relacionen l‘ús d‘aquests últims amb 

dolor a cara anterior de genoll (40,41), però en contrapartida també es diu que l‘HTH és 

més adequat per atletes d‘elit ja que és més resistent (té una resistència 168% major que 

el LCA original), tenen un risc de fracàs més baix que els injerts procedents 

d‘isquiobitials (1,9% vs. 4.9%) i la seva rehabilitació post-quirúrgica és més ràpida (42) 

(Veure annex 2). 

Quadre 1. Classificació dels diferents tipus d’injerts utilitzats en la reconstrucció 

de LCA 

Autoinjerts Aloinjerts 

Isquiotibials Aquil·les 

Tendó rotulià Tendó rotulià 

Tendó quadriccipital Isquiotibials 

 Tendó quadriccipital 

Tibial anterior o posterior 

Fàscia lata 

Font: elaboració pròpia 
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Segons l‘estudi de Kay et al. (43), el percentatge de recuperació del nivell d‘activitat 

previ a la lesió és d‘un 67% en els injerts autòlegs de tendó rotulià (ós-tendó-ós), un 

55% per els autòlegs de tendó de la pota d‘ànec i fins un 64% pels aloinjerts. Tot i que 

segons aquest estudi i també d‘altres (44,45), pràcticament no hi ha diferències a llarg 

termini, l‘injert autòleg ós-tendó-ós segueix sent el més utilitzat en esportistes d‘elit pels 

seus bons resultats (46). 

 

2.8. Rehabilitació post-quirúrgica de lligament creuat anterior 

 

Després de la reconstrucció del LCA comença una llarga i exigent rehabilitació que sol 

durar entre 6 mesos i un any (21). 

La rehabilitació després de la reconstrucció del LCA ha experimentat canvis importants 

en els últims anys, donant lloc a l‘aparició de protocols de rehabilitació post-quirúrgics 

més agressius (els exercicis són iniciats el més aviat possible després de la cirurgia) per 

tal d‘accelerar el procés de rehabilitació. Aquests protocols han aconseguit disminuir de 

manera notable les complicacions de la cirurgia en comparació amb els llargs períodes 

d‘inmobilització característics en la dècada del 1970 i principis del 1980 (47). 

Un meta-anàlisis de 48 investigacions, avaluant 57.770 pacients amb un seguiment de 

41,5 mesos realitzat per ClareL.Ardern (48), determina que malgrat els alts índex de 

funcionalitat després de la rehabilitació (90% van aconseguir una funcionalitat normal 

de genoll), només el 44% dels pacients tornen a la competició després de la 

rehabilitació. Un estudi de la mateixa investigadora destaca la importància dels factors 

psicosocials com a influència a l‘hora de tornar a la pràctica esportiva i determina que 

les tres raons més comuns per no tornar al nivell previ d‘activitat són: la falta de 

confiança amb el genoll intervingut (28%), por a la recaiguda (24%) i funcionalitat 

deficient del genoll (22%) (49). 

 

L‘objectiu principal de la rehabilitació després de la cirurgia de LCA és aconseguir el 

mateix nivell d‘activitat funcional que abans de la lesió i per fer-ho cal recuperar el 

balanç articular, la força, la propiocepció i l‘estabilitat, que permeten una funcionalitat 

normal del genoll. 
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Els protocols de rehabilitació accelerada actuals segueixen uns principis bàsics: 

- Control del dolor, el vessament articular i l‘edema 

- Mobilització i càrrega precoç de l‘extremitat 

- Cinesiteràpia específica que no produeixi excessives tensions a la plàstia: 

exercicis en cadena cinètica tancada 

- Restablir el control neuromuscular 

- Reincorporació ràpida a la pràctica esportiva i activitats de la vida diària 

Aquests principis estan fonamentats en dos preceptes: 

- Protecció de la plàstia per permetre la seva correcta lligamentació 

- Minimitzar les complicacions possibles de tot el procés (47) 

Tot i així, trobem que no existeix un consens universal sobre el tractament rehabilitador 

ideal dels individus amb afectació de LCA (22,50,51). Existeixen diversos articles sobre 

la rehabilitació post-quirúrgica més eficaç (52–54),  però l‘evidència de la rehabilitació 

abans de l‘operació de LCA és pràcticament inexistent. Grindem, et al. (55) fan un 

estudi sobre l‘efectivitat d‘un protocol de rehabilitació previ a la cirurgia juntament amb 

un de després, però no s‘analitza específicament la rehabilitació pre-quirúrgica. 

 

2.9. Rehabilitació pre-quirúrgica de lligament creuat anterior 
 

Noyes et al. va ser el primer a proposar l‘ús de la fisioteràpia abans de la cirurgia de 

LCA per tal d‘incrementar la força i millorar els índex de recuperació (4).  

La intervenció quirúrgica sol fer-se al voltant de les 6 setmanes després del diagnòstic, 

per això els últims protocols de rehabilitació inclouen en els seus programes una fase de 

rehabilitació preoperatòria en espera de la cirurgia reparadora amb l‘objectiu de millorar 

la capacitat funcional de l‘individu, reduir l‘estrès provocat per la inactivitat i optimitzar 

el membre inferior per l‘operació. Aquests protocols més recents, que inclouen la 

rehabilitació pre-quirúrgica com a part important del tractament, coincideixen en els 

seus objectius (47): 
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Disminució de l’edema, la inflamació i el dolor 

El risc de desenvolupar edema de genoll després de la cirurgia pot ser reduït de forma 

significativa si la cirurgia es porta a terme quan la fase inflamatòria aguda ha passat, la 

inflor ha desaparegut, el rang de moviment normal s‘ha aconseguit (especialment 

l‘extensió) i el patró de marxa s‘ha normalitzat (56). La majoria de protocols utilitzen 

tècniques com la crioteràpia, la compressió, l‘elevació de l‘extremitat i exercicis de 

bombeig muscular actiu (47). Però aquests tractaments no tenen en compte el possible 

fallo posicional de l‘articulació, i per tant la funció del genoll i el rang articular mai 

s‘acaben de recuperar del tot. Això pot corregir-se en part incloent la tècnica de 

mobilització amb moviment (MWM) del concepte Mulligan, en el que al moviment 

actiu del pacient se li afegeix un lliscament passiu per part del fisioterapeuta. Aquest 

mecanisme ha demostrat ajudar en la disminució del dolor de genoll en fases agudes, 

però falta incloure-ho en els protocols actuals (57). 

Recuperació del balanç articular complet. S‘ha vist en diversos estudis que la 

mobilitat pre-operatòria disminueix el risc d‘artrofibrosis (58). 

Potenciació de quàdriceps i isquiotibials com a reforç protector de la plàstia (47). En  

diversos estudis s‘ha comprovat que la força del quàdriceps abans de l‘operació és un 

dels predictors més importants per a la funcionalitat de genoll després de la cirurgia de 

LCA (55,59,60). Es recomana que abans de la intervenció el pacient tingui una força en 

l‘extremitat afectada d‘almenys el 90% de la cama contra lateral (55,61). Ithurbun, et al. 

(62) mostra que una asimetria en el single leg hop test (mesura de la força i equilibri 

d‘extremitat inferior) significa una disminució en la funcionalitat del genoll a 1 any 

vista.  

El guany de força muscular de quàdriceps abans de la cirurgia millora els resultats en el 

qüestionari de funcionalitat IKD 6 mesos després d‘aquesta (63). Dos anys més tard, els 

pacients que reben rehabilitació pre-quirúrgica tenen valors més alts en els qüestionaris 

IKDC i KOOS, així com un 72% de tornada a l‘activitat esportiva (64).  

Meuffels, et al. (54) recomanen combinar un tractament de força i neuromuscular abans 

de la operació del lligament creuat anterior.  

A més a més, els músculs glutis tenen un rol molt important a l‘hora de prevenir una 

recaiguda de lesió de LCA amb mecanisme lesional sense contacte (60). 
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Restablir el control neuromuscular 

A part de tots els objectius anteriors, també és important la reeducació propioceptiva del 

genoll amb exercicis de cadena cinètica tancada augmentant progressivament la 

dificultat (4). Els estudis demostren l‘eficàcia d‘incorporar aquest tipus d‘entrenament 

en els programes de rehabilitació per tal d‘aconseguir reduir la inestabilitat articular. 

S‘ha demostrat que el control neuromuscular disminueix la fatiga muscular en cas de 

que es produeixi. Per tant, es recomana la realització d‘aquests tipus d‘exercicis al final 

de la sessió de rehabilitació, després de l‘entrenament cardiovascular, per desafiar el 

control articular quant els estabilitzadors dinàmics (els músculs) estan fatigats (34). 

Veure Annex3: Procediment del pacient lesionat de LCA i el paper de la pre-habilitació. 

Actualment existeix poca evidència sobre l‘efectivitat de la rehabilitació pre-quirúrgica. 

Eitzen et al (65) analitza específicament la rehabilitació pre-quirúrgica, però aplica un 

protocol de rehabilitació igual per tots els tipus de plàstia, no els adapta específicament. 

Aquests estudi, i també Grindem et al. (55) mostren que la rehabilitació abans de la 

cirurgia sembla escurçar el període de rehabilitació post-operatòria i disminuir la 

incidència d‘artrofibrosis. 

Per altra banda, l‘aplicació de la rehabilitació pre-quirúrgica pot significar un 

endarreriment de la cirurgia, alguns articles afirmen que això no té repercussions 

significatives en quant al balanç articular, laxitud i retorn al joc (66), però Shelbourne, 

et al. (67) ho veu com un factor positiu, afirmant que l‘operació de LCA la primera 

setmana de la lesió significa més risc d‘artrofibrosis que aquells operats 21 dies després 

o més. Zahínos et al. (68) comprova que la gran majoria de professionals de l‘equip 

mèdic d‘un club de futbol professional consideren que els tractaments de recuperació es 

realitzen d‘una manera accelerada, prioritzant un temps menor per tornar al terreny de 

joc.  

Tenint en compte les afirmacions anteriors, i que les dades sobre resultats després de la 

intervenció quirúrgica de lligament creuat anterior són dolentes tan a curt com a llarg 

termini: 29,5% dels atletes joves de sexe masculí que tornen a participar en esports de 

contacte i que impliquen pivoteig es recaurà en la lesió de LCA abans dels 2 anys 

després de la intervenció quirúrgica, el 32% de les noies joves atletes patirà una lesió 

contra lateral entre els 2 primers anys després de la intervenció de LCA, entre el 50 i el 
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80% dels intervinguts tindrà artrosis femoro-patel·lar als 10 anys (35,69,70), és 

necessari reflexionar sobre possibles canvis en l‘abordatge de la rehabilitació de LCA. 

Actualment els fisioterapeutes no disposen de suficient informació a l‘hora 

d‘implementar un programa de rehabilitació de LCA. Tot i que hi ha alguns estudis amb 

recomanacions per la rehabilitació després de la cirurgia, a dia d‘avui no hi ha cap 

estudi que hagi investigat l‘efecte de la rehabilitació abans de la cirurgia en combinació 

amb la tècnica de reconstrucció quirúrgica. Hem de seguir investigant per tal de millorar 

els resultats en la rehabilitació de LCA. 
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3. HIPÒTESIS I OBJECTIUS 

 

3.1. Hipòtesis 
 

La hipòtesis del present projecte és que mitjançant un programa de rehabilitació abans 

de la cirurgia de LCA, en futbolistes professionals que seran intervinguts 

quirúrgicament mitjançant un injert autòleg procedent del tendó rotulià, s‘aconsegueix 

una millora en la funcionalitat de genoll i el dolor d‘aquest tan a curt com a llarg termini 

després de la intervenció quirúrgica. 

 

3.2. Objectius 
 

Així doncs, l‘objectiu principal d‘aquest estudi és avaluar l‘eficàcia del programa de 

rehabilitació preoperatori proposat, en quant a l‘augment de la funcionalitat de genoll i 

disminució del dolor a curt i llarg termini després de la intervenció quirúrgica. 

Com a objectius secundaris: 

 Determinar una relació entre l‘afectació de la cama dominant del futbolista o no 

i l‘eficàcia de la rehabilitació pre-quirúrgica. 

 Observar si l‘edat és una variable que influeix en els resultats obtinguts en el 

nostre estudi. 

 Determinar si existeix una relació entre l‘aplicació del programa de rehabilitació 

pre-quirúrgica proposat i la reducció del temps fins tornar a jugar el primer partit 

des del dia de l‘operació. 

 Avaluar els possibles riscos d‘efectes adversos degut a l‘aplicació molt 

prematura de la rehabilitació després de la lesió de LCA i el possible 

endarreriment de la intervenció quirúrgica. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1. Àmbit d’estudi i disseny 
 

Es tracta d‘un estudi pilot, analític i experimental tipus assaig clínic aleatoritzat, amb 

direccionalitat anterògrada i temporalitat concurrent, de disseny en paral·lel que serà 

registrat en el Registre Espanyol d‘estudis clínics (REec). Aquest tipus d‘estudi és ideal 

per valorar l‘efectivitat del nostre tractament ja que ens permet controlar i manipular les 

variables independents d‘estudi, i observar l‘efecte que té la rehabilitació pre-quirúrgica 

específica per la reconstrucció de LCA amb autoinjert de tendó rotulià.  

Per la realització de l‘estudi m‘he basat en la guia CONSORT, una sèrie de normes 

consolidades per informar i publicar assajos i que consta d‘una llista de 25 elements 

bàsics que han d‘incloure‘s en l‘informe d‘un assaig controlat aleatoritzat (disponible a : 

http://www.consort-statement.org/). 

Davant la impossibilitat de realitzar un estudi a simple sec  ja que és impossible 

desconèixer el grup al qual ha estat assignat cada pacient tant per ell mateix com també 

pel fisioterapeuta ja que el tractament del grup control i intervenció té diferències 

importants, ens trobem davant un assaig obert o no cec. 

 

4.2. Població i mostra/participants 
 

La mostra serà reclutada de 8 equips de futbol professional de Catalunya que juguen a la 

categoria de 2a divisió B de la lliga Espanyola: FC Barcelona B, Espanyol B, Cornellà, 

Lleida, Badalona, Peralada, Sabadell i Olot, essent jugadors d‘edat compresa entre els 

16 i els 35 anys, de sexe masculí i amb lesió de LCA recent, no major a 90 dies abans 

de l‘inici de la rehabilitació pre-quirúrgica i previsió de ser operats mitjançant injert de 

tendó rotulià autogen. Per ser inclosos com a subjectes d‘estudi, els pacients han de 

tenir un trencament complet i unilateral del LCA. 

Per a la realització de l‘estudi s‘utilitzarà una metodologia quantitativa experimental 

pre-post amb dos grups, formats aleatòriament. Un d‘aquests grups és el que rep la 
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intervenció (tractament rehabilitador abans de la cirurgia del LCA i específic per injert 

de tendó rotulià, a més del tractament bàsic aplicat pel club) i el grup control que 

serveix de comparació i només rep el tractament previ a la cirurgia que aplica el seu 

club, però amb absència del protocol específic. Els participants s‘han d‘assignar a un 

dels dos grups utilitzant un procediment aleatoritzat simple mitjançant un programa de 

números aleatoris de Excel MS Office 2016, elaborat per l‘estadístic, de manera que tots 

els subjectes tinguin la mateixa probabilitat d‘accedir a qualsevol dels dos grups. 

Es tracta d‘una mostra no probabilística consecutiva, en què els individus amb les 

característiques d‘inclusió seran seleccionats pels fisioterapeutes encarregats, a mesura 

que acudeixin a la consulta de fisioteràpia de cada club. 

Es partirà d‘un estudi pilot amb 30 persones a cada grup, posteriorment la mostra serà 

calculada en base a aquesta mostra inicial. Aquests seran potencials subjectes d‘estudi si 

corresponen amb els criteris d‘elecció (Quadre 2). 

 

4.2.1. Criteris d’inclusió i exclusió 

 

El fisioterapeuta de cada club farà una anamnesis i  també una avaluació inicial de les 

extremitats inferiors per detectar si els pacients compleixen els criteris d‘inclusió, que 

estan descrits en el Quadre 2: 

Quadre 2. Criteris d’inclusió, exclusió i abandonament de participants per l’estudi 

 

Criteris d'inclusió  

 Edat: 16-35 anys (franja d‘edat en què es produeixen la majoria de lesions de LCA 

(71) 

 Sexe: masculí  

 Futbolistes professionals del FC Barcelona B, Espanyol B, Cornellà, Lleida, 

Badalona, Peralada, Sabadell i Olot 

 Lesió de LCA aguda, no superior a 90 dies abans de l‘inici de la rehabilitació pre-

quirúrgica 

 Trencament complet i unilateral de LCA 
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Criteris d'exclusió: 

 Ingesta de drogues (alcohol, tabac, esteroides, altres...). 

 Presència de malalties o trastorns que no permeten el seguiment normal de la 

rehabilitació  

 Lesions meniscals simptomàtiques 

 Grau III o IV de lesió als lligaments colaterals 

 Lesió al lligament creuat posterior 

 Fractures  

 Que no estiguin d‘acord en seguir el programa de rehabilitació amb una assistència de 

tres sessions setmanals, durant 5 setmanes 

 Lesió bilateral de LCA 

 

Criteris d'abandonament:  

 Aquell esportista que falti més de 3 vegades seguides a les sessions.  

 No superació de la primera fase de rehabilitació en el grup intervenció: edema i 

dèficits en el rang de moviment de l‘articulació afectada que no milloren durant la 

primera setmana de la rehabilitació. 

Font: elaboració pròpia 

 

Es proveirà informació completa sobre l‘estudi i el seu registre i seguiment a tots els 

clubs i també a cada participant (Annex 4 i 5). Si ells han complert tots els criteris 

d‘elecció hauran de firmar voluntàriament un consentiment informat (Annex 6) per tal 

de ser inclosos com a potencials elegibles. En el cas de participants d‘edat menor a 18 

anys es demanarà un consentiment informat del menor i també dels seus tutors legals. 

 

4.3. Intervenció, desenvolupament de l’estudi 
 

El programa de rehabilitació proposat ha estat desenvolupat basant-nos en una recerca 

en la literatura científica a llarg termini per reconèixer la importància d‘obtenir una 

simetria de genoll prèvia a la intervenció quirúrgica de LCA, mitjançant un programa de 

rehabilitació, lo que implica que el pacient pot obtenir resultats positius a curt i llarg 
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termini en la funcionalitat del seu genoll i el dolor, essent l‘objectiu principal del nostre 

estudi. 

Els participants que compleixin amb els criteris d‘elecció i que estiguin d‘acord en 

participar a l‘estudi es distribuiran aleatòriament en un dels dos grups (de 30 

participants cadascú): rehabilitació pre-quirúrgica convencional + protocol específic 

(grup intervenció) i només rehabilitació pre-quirúrgica convencional (grup control).  

El seguiment serà complet i igual en els dos grups, tot i que no es podrà portar a terme 

de manera simultània en els 8 equips ja que partim d‘una mostra no probabilística 

consecutiva. 

Es duran a terme 15 sessions de 45-75 minuts cada una (augmenta la durada de la sessió 

en les fases finals degut a l‘augment d‘exercicis proposats) durant un període 

d‘intervenció de 5 setmanes (3 sessions per setmana), just abans de la intervenció 

quirúrgica de reconstrucció del LCA. Tot i la impossibilitat de realitzar aquest assaig 

clínic a simple ni doble cec, es demanarà als participants que sempre i quant els sigui 

possible s‘abstinguin d‘observar altres formes de tractament durant l‘estudi. Al tractar-

se d‘una mostra no probabilística i consecutiva, els individus seran seleccionats com a 

potencials participants a mesura que acudeixin a la consulta de fisioteràpia de cada club, 

durant un període de 2 anys: la recol·lecció de participants tindrà lloc entre l‘1 de Juny 

del 2019 i l‘1 d‘Agost de 2021. Segons al grup al qual pertanyin, s‘aplicarà un 

tractament extra al convencional de cada club (grup intervenció) o no (grup control), 

durant un període de 5 setmanes,  per tant, l‘aplicació del protocol finalitzarà el 5 de 

setembre de 2021 en el cas dels últims participants admesos. La recol·lecció de dades 

finalitzarà el 5 de setembre de 2023. 

Cada pacient serà avaluat a intervals regulars: els resultats d‘interès (mesures sobre la 

funcionalitat de genoll i el dolor) seran els recollits just abans de l‘aplicació del 

programa, després d‘aquest, 1 i 2 mesos més tard, i també 2 anys després d‘aquesta. 

També s‘avaluarà el temps que tarda cada jugador fins jugar el primer partit de 

competició. Els possibles efectes secundaris que apareguin durant el procés es 

registraran a la base de dades i en cas necessari, s‘exclourà el participant de la mostra 

per tal d‘oferir-li un tractament diferent segons les seves necessitats.  
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S‘utlitzarà el qüestionari KOOS com a instrument d‘avaluació de la funcionalitat de 

genoll, que es passarà en format paper (Annex 7) o via e-mail (disponible a: 

https://www.serod.org/koos/) segons necessitats del club i/o preferències del futbolista, 

durant els intervals regulars anteriorment descrits. Es tracta d‘un qüestionari ràpid (no 

porta més de 10 minuts la seva realització) però molt complet i amb diversos estudis 

que avalen la seva sensibilitat i especificitat (72–74) . El KOOS ha estat validat per 

diverses intervencions ortopèdiques com la reconstrucció del LCA, la meniscopatia i la 

pròtesi total de genoll, a més de ser utilitzat per avaluar la teràpia física i la 

suplementació nutricional (72). El test  inclou 5 subescales: dolor, altres símptomes, 

funcionalitat en les activitats de la vida diària, funcionalitat en l‘esport i activitats de 

lleure i qualitat de vida relacionada amb la lesió al genoll. Actualment el test KOOS està 

disponible en més de 20 idiomes diferents, entre ells l‘anglès (versió original), el 

francès, l‘espanyol, l‘italià, el portuguès... El canvi d‘idioma no implica una puntuació 

diferent ni tampoc canvien les variables a mesurar, motiu pel qual en el nostre estudi no 

farem distinció entre les versions de diferents idiomes, deixant lliure cada pacient 

d‘escollir aquell que li permeti una millor comprensió. El test KOOS no necessita 

ajustar-se per edat ni sexe. 

Cada subescala del qüestionari KOOS es calcula de manera independent, no cal fer cap 

càlcul manual ja que existeix un document Excel amb les fórmules ja entrades per cada 

una de les 5 subescales, de manera que només cal escriure les dades al lloc que li 

correspon segons cada ítem per obtenir les puntuacions específiques. Scoringfile (Excel) 

disponible a: koos.nu. 

Les 5 subescales del KOOS obtindran puntuacions per separat: KOOS Dolor (9 ítems), 

KOOS símptomes (7 ítems), KOOS AVD (17 ítems), KOOS Esport (5 ítems), KOOS 

qualitat de vida (4 ítems). S‘utilitza una escala Likert en tots els ítems, amb 5 opcions 

de resposta que van des de 0 (Cap problema) fins a 5 (Problemes extrems) i en cada una 

de les 5 escales es calcula el resultat final com la suma dels ítems que inclou. Els 

resultats es transformen en una escala de 0 a 100, amb 0 representant problemes de 

genoll extrems i 100 representant cap problema de genoll (75).  

Per tal d‘interpretar els resultats obtinguts en el test i permetre la comparació d‘aquests 

amb altres estudis semblants ens basarem en l‘estudi realitzat per Lina H. Ingelsrud et 

al. (76), que analitza la proporció de pacients que experimenten èxit o fracàs en el 

https://www.serod.org/koos/


25 
 

tractament i la seva associació als valors de KOOS (obtinguts als 6 i 24 mesos després 

de la intervenció quirúrgica de LCA), s‘arriba a les següents associacions: 

 Resultats postoperatoris del KOOS en els pacients que refereixen bona 

simptomatologia oscil·len entre 72 i 95 

 Resultats de pacients que presenten complicacions: 28-71. 

També tindrem presents les dades existents sobre resultats post-quirúrgics de LCA 

valorats amb el test KOOS, dades registrades a Suècia, Noruega, Dinamarca, Estats 

Units, Regne Unit i Austràlia en més de 60.000 pacients (E. Roos, dades no publicades) 

(76): 

 

Valors de grau ―moderat‖ de cada escala del test: 

 Dolor:84-89  

 Símptomes: 60-86  

 Problemes amb l‘esport i la recreació: 63-78  

 Activitats de la vida diària: 90-97 

 Qualitat de vida relacionada amb el genoll: 60-69  

 

A part del test KOOS en l‘estudi també s‘utilitzarà l‘escala visual analògica del dolor 

EVA per mesurar la intensitat d‘aquest de manera global, ja que el test KOOS conté una 

subescala on es mesura la freqüència i la intensitat del dolor en situacions específiques, 

però no de manera global com ho fa l‘EVA. S‘administrarà als pacients dels dos grups 

en els mateixos períodes que els establerts per el test KOOS. L‘escala EVA es presenta 

com una línia de 10cm., que necessita de l‘explicació verbal del fisioterapeuta indicant 

que el ―no dolor‖ és l‘extrem més esquerra i el ―pitjor dolor imaginable‖ es correspon 

amb l‘extrem dret. Es demana al pacient que marqui una línia horitzontal indicant la 

intensitat el dolor que presenta en aquell moment i d‘aquesta manera s‘aconsegueixen 

resultats en diferents nivells d‘intensitat mesurant la marca amb un regle mil·limetrat. 

La intensitat s‘expressarà en mm. Igual que en el cas del KOOS, l‘escala EVA es pot 

administrar en paper o de manera electrònica. No es pot ensenyar al pacient l‘última 

avaluació de l‘escala EVA per no condicionar la resposta (77).  
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La informació (puntuació final del test KOOS, EVA, temps de tornada al primer partit i 

efectes adversos) serà registrada a una  base de dades (Annex 8)  de manera que aquesta 

podrà ser analitzada de forma conjunta. 

La rehabilitació es portarà a terme per 8 fisioterapeutes, un a cada club de futbol, 

assignat com a responsable de l‘estudi pel mateix club. Les intervencions seran 

realitzades per aquests fisioterapeutes, també encarregats de fer una avaluació inicial de 

l‘extremitat inferior i una anamnesis (passaran el qüestionari de recollida de dades de 

l‘Annex 9) per detectar si els pacients compleixen els criteris d‘inclusió marcats. Els 

fisioterapeutes portaran la rehabilitació pre-quirúrgica acordada (protocol comú en els 8 

centres. Annex 10)  en el grup intervenció i administraran el test KOOS i passaran 

l‘escala EVA en els intervals regulars ja descrits. El fisioterapeuta, durant la sessió 

proporcionarà als participants el material necessari per a la realització dels exercicis i 

els hi indicarà i supervisarà els exercicis a realitzar. En el grup control el fisioterapeuta 

haurà d‘administrar el test KOOS i l‘escala EVA, també en els mateixos intervals 

acordats que en el grup intervenció i portarà a terme la rehabilitació pre-quirúrgica 

segons la metodologia pròpia del club, sense aplicar el protocol comú de l‘estudi. 

Aquests 8 professionals assistiran a un curs de formació per a la normalització de les 

intervencions en el que el fisioterapeuta investigador principal els indicarà el 

procediment de tractament i d‘avaluació, i la temporalitat d‘aquest, així com també els 

criteris d‘abandó dels participants. També es formaran en el Concepte Mulligan 

específic per el tractament de genoll per tal de portar a terme les fases 1 i 2 del protocol 

de forma correcta. Aquest curs tindrà una durada de 4 hores, entre les 8am. i les 12am. 

del dissabte 25 de maig de 2019. Els fisioterapeutes de cada equip disposaran d‘una 

còpia (impresa i també en format electrònic) del protocol de rehabilitació pre-quirúrgic 

per al grup control. Si el club, per necessitats especials o altres motius, necessita canviar 

el professional encarregat de portar a terme la rehabilitació establerta en el protocol, el 

club té la obligació d‘informar l‘investigador principal de l‘estudi. El nou fisioterapeuta 

encarregat, abans de poder participar en l‘estudi rebrà la mateixa formació que la 

donada el 25 de maig en el curs. En cap cas el tractament es pot interrompre, en cas 

d‘haver-hi canvi de fisioterapeuta responsable, aquest ha de ser substituït pel nou 

professional immediatament i assegurant la continuïtat en l‘aplicació del protocol en 

tots els pacients inclosos dins la mostra. 
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Figura 3. Gràfic desenvolupament de l’estudi. Font: elaboració pròpia 

 

Durant tot el temps que dura l‘estudi es farà una inspecció mensual de les sessions de 

tractament a cada club, per tal d‘assegurar-se que els fisioterapeutes segueixen el 

protocol de tractament establert. L‘encarregat d‘elegir el moment i realitzar aquestes 

inspeccions serà el fisioterapeuta investigador principal de l‘estudi, es realitzarà la 

inspecció sense previ avís al club. 

 

4.3.1. Descripció del programa d’intervenció: rehabilitació terapèutica abans de la 

cirurgia de de LCA amb reconstrucció mitjançant tendó rotulià autòleg 

 

Com que no existeix evidència sobre l‘eficàcia de  la  rehabilitació en un estadi inicial 

després de la lesió de LCA específica per la reconstrucció amb autoinjert de tendó 

rotulià i no hi ha cap protocol estandarditzat per aquesta etapa de la rehabilitació, el 

protocol presentat es basa en estudis recents amb evidència científica sobre l‘eficàcia de 
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la rehabilitació abans de la cirurgia però sense especificar el tipus ni l‘origen de l‘injert 

utilitzat (78) i amb l‘estudi de Eitzen, et al. (55)  que obté resultats positius en quant a la 

combinació de rehabilitació pre i post-quirúrgica. També m‘he basat amb tractaments 

estudiats en articles científics amb evidència sobre la rehabilitació posterior a la cirurgia 

(22,47,51,55). De fet, Grindem, et al. (55) estudia la rehabilitació pre i post quirúrgica 

utilitzant per a la pre-quirúrgica exercicis prescrits en la rehabilitació posterior a la 

cirurgia, obtenint resultats positius en quant a la funcionalitat de genoll, el dolor i la 

qualitat de vida. En cap dels protocols citats en aquest paràgraf es menciona el mètode 

de mobilització amb moviment (MWM) del concepte Mulligan, en el protocol present  

es tindrà en compte aquesta tècnica. 

El protocol presentat respon als objectius ja mencionats en l‘apartat d‘introducció: 

-disminució de l‘edema, la inflamació i el dolor 

-recuperació del balanç articular complet 

-potenciació de quàdriceps, isquiotibials i glutis 

-recuperació del control neuromuscular 

-educació sobre el procés quirúrgic i post-quirúrgic 

 

Tenint en compte aquests paràmetres, el protocol com ja s‘ha dit, de 5 setmanes de 

durada, serà dividit en 3 fases on en cada una s‘incidirà més en uns objectius, 

augmentant la dificultat dels exercicis.  En la primera setmana (fase 1) es busca la 

resolució de l‘edema i aconseguir el ROM normal,  la segona i tercera setmana (fase2) 

es centren sobretot en el guany de força muscular de quàdriceps, isquiotibials i glutis, 

mitjançant exercicis isomètrics i concèntrics sense resistència. L‘última fase, que són les 

2 últimes setmanes, incideix en el guany de força dels músculs treballats també en la 

fase anterior però mitjançat exercicis concèntrics amb resistència moderada i també 

exercicis excèntrics. El treball per millorar el ROM i l‘edema es manté durant totes les 

fases. 

 

El protocol  també té un objectiu més específic que és el de reduir la comorbiditat del 

quàdriceps, les fases 2a i 3a consten d‘exercicis específics. 

Tots aquests objectius i el programa d‘intervenció s‘expliquen a continuació amb més 

detall. 
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4.3.1.1. Disminució de l’edema, la inflamació i el dolor 

 

S‘utilitzarà un mètode de compressió i crioteràpia que ha demostrat ser molt efectiu en 

el maneig dels símptomes aguts després de la lesió del LCA:  l‘Aircastcryo de genoll 

(79), aplicació 3 cops al dia durant 45 minuts. També es farà ús del drenatge manual i 

els ―anklepumps‖ que consisteix en fer flexió dorsal i plantar de turmell de forma activa 

i successivament mentre els genolls i malucs estan en extensió.  

Juntament amb les tècniques anteriors s‘aplicarà el Concepte Mulligan, una tècnica de 

teràpia manual basada en el model biomecànic aplicable a columna vertebral i 

extremitats, que consisteix en la combinació de la mobilització activa per part del 

pacient juntament amb la mobilització passiva aplicada pel fisioterapeuta (80). 

L‘objectiu d‘aquestes mobilitzacions són corregir el fallo articular millorant d‘aquesta 

manera el dolor durant el moviment i augmentant el ROM (57). Això s‘explica perquè 

al aplicar les mobilitzacions i per tant produir l‘alteració temporal de la posició articular 

té lloc una alteració del sistema nerviós central i una activació dels sistemes endògens 

de la inhibició central del dolor, donant com a resultat hipoalgèsia mecànica (s‘ha 

documentat que ja des de la primera sessió) (81). 

En el cas del present protocol, el pacient es col·locarà en bipedestació amb la cama 

afectada sobre una cadira i es realitzarà flexió d‘aquesta mitjançant el desplaçament del 

seu pes cap aquesta. Al mateix temps, el fisioterapeuta de cada club, format en el 

Concepte Mulligan, aplicarà 3 sèries de 10 repeticions de lliscaments medials de la tíbia 

sobre el fèmur amb una mà, sense provocar dolor al pacient en cap moment, i amb 

l‘altra mà subjectarà el fèmur al mateix temps que el pacient port a terme el moviment 

de flexió de genoll activament. El descans entre sèries de lliscaments serà d‘1 minut. 

Les mobilitzacions utilitzant el Concepte Mulligan s‘aplicaran durant la 1a i 2a fase del 

protocol de rehabilitació pre-quirúrgic. 

Resoldre l‘edema, la inflamació i el dolor és el primer pas de la rehabilitació pre-

quirúrgica i és indispensable per seguir en les següents fases del protocol. No es pot 

començar a fer tractament per recuperar la força fins que aquests objectius principals 

s‘hagin complert. S‘exclouran de l‘estudi tots aquells pacients que no millorin al cap 

d‘1 setmana després de l‘inici del programa. 
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4.3.1.2. Recuperació del balanç articular complert 

 

La restauració de la mobilitat completa ha de començar de manera prematura després de 

la lesió, tan bon punt l‘edema, la inflamació i el dolor hagin millorat. Cal posar especial 

èmfasi en l‘extensió (65). 

S‘utilitzaran els següents exercicis terapèutics: extensió assistida amb pes al turmell, 

extensió passiva de genoll, lliscament sobre paret, heelslides. També s‘inclou la 

bicicleta estàtica com a mètode per guanyar flexió de genoll, al mateix temps que 

d‘escalfament principal abans de l‘inici de la sessió de rehabilitació. 

 

4.3.1.3. Entrenament de la força: potenciació de quàdriceps, isquiotibials i glutis 

 

Pel que fa a l‘entrenament de la força, s‘ha agafat com a referència les recomanacions 

marcades per The American College of Sports Medicine. L‘organisme recomana que els 

programes específics de força comencin amb l‘execució d‘exercicis isomètrics, seguits 

de concèntrics i excèntrics com a última fase. De la mateixa manera que recomana 

primer la realització d‘exercicis que impliquin músculs grans previ als petits i exercicis 

multiarticulars abans que els uniarticulars.  

També s‘ha agafat com a referència el tractament proposat per SharilR. Shaarani pel que 

fa al nombre de sèries i repeticions (60). Referent als temps de descans, en tots els casos 

s‘agafarà com a referència la percepció subjectiva de la recuperació del propi pacient. 

Dins aquest entrenament pre-quirúrgic s‘han inclòs  exercicis mono i multi-articulars, de 

cadena cinètica tancada i oberta, concèntrics, excèntrics i isomètrics, en la progressió 

recomanada per The American College of Sports Medicine anteriorment descrita.  

També s‘utilitzarà aquest entrenament per millorar o evitar la morbiditat del múscul 

donant, posant especial èmfasi en el guany de força de quàdriceps. El guany de força del 

grup muscular isquiotibial també és imprescindible i de gran importància en aquesta 

rehabilitació pre-quirúrgica ja que actua com antagonista del lligament lesionat: en el 

protocol proposat existeixen diversos exercicis que busquen aquest propòsit. Els Squats 

o la premsa de quàdriceps són alguns dels exercicis, cal instruir al pacient en realitzar-



31 
 

los amb una flexió màxima de 30º ja que s‘ha vist que és en aquest rang de moviment i 

en cadena cinètica tancada quant es produeix la major quantitat de contraccions dels 

músculs isquiotibials i quàdriceps de manera que s‘estimula la coactivació agonista-

antagonista, millorant l‘estabilitat del genoll i les activitats funcionals (34). 

L‘entrenament de la força s‘aplicarà a ambdós genolls. En la cama sana el guany de 

força es recuperarà més ràpidament que en l‘afectada, condicionada també per la major 

deficiència en el ROM. En tot cas, el nombre de repeticions en la cama sana serà 

inferior, per més detalls veure el protocol en l‘Annex 10 o un resum d‘aquest en el 

Quadre 3.  

 

4.3.1.4. Recuperació del control neuromuscular 

 

Al realitzar la cerca bibliogràfica hem trobat que la propiocepció té una importància 

fonamental en el treball del control neuromuscular en totes les fases de la rehabilitació, 

inclosa la de pre-operatori (84). En el protocol proposat, la propiocepció es treballa en 

cada fase amb un augment de la dificultat progressivament. Busquem entrenar la 

resposta motora de la musculatura el membre inferior per tal d‘evitar una translació 

anterior de la tíbia i també entrenar el control del valg de genoll. No s‘han trobat articles 

en la literatura que indiquin efectes adversos per l‘aplicació de la propiocepció en un 

estadi agut de la lesió de LCA. Tot i que els plans inestables han estat molt qüestionats 

en la recuperació de l‘esquinç de turmell, no s‘ha vist relació negativa entre l‘ús 

d‘aquests i l‘efectivitat del tractament en el LCA ni en l‘augment del risc de re-lesió 

(85). En la progressió adequada, el protocol utilitzarà mètodes per treballar la 

propiocepció en superfícies inestables, sempre en la fase final de la sessió per tal 

d‘incidir en el control articular quant els estabilitzadors dinàmics (músculs) estan 

fatigats. S‘ha demostrat que el control neuromuscular fa disminuir la fatiga quan 

aquesta ha aparegut (34). 

 

4.3.1.5. Educació al pacient sobre el procés quirúrgic i post-quirúrgic 

 

S‘ha vist que molts esportistes lesionats se senten cansats, depressius i confusos 

comparat amb els companys no lesionats. A més, creuen que els fisioterapeutes tenen un 
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potencial considerable per influenciar el seu estat d‘ànim durant el període de 

rehabilitació (12). És per tots aquests motius que en el protocol presentat es donarà tota 

la informació relativa al procediment quirúrgic: tipus d‘intervenció i procés, riscos, 

avantatges i inconvenients, característiques de la rehabilitació posterior per tal de 

preparar al pacient mentalment abans de la intervenció. No es procedirà a l‘operació 

quirúrgica fins que s‘hagi donat tota la informació necessària al pacient sobre el seu 

estat i el procés que s‘espera i aquest hi estigui d‘acord. 

 

Quadre 3. Guia de la intervenció 

 

1a fase. 1a setmana (3 sessions) 

Resolució de l’edema i el ROM normal 

-Bicicleta estàtica. 5-10 minuts. Seient alt i baixar-lo segons tolerància 

-Anklepumps. 4x20rep 

-Mobilitzacions Concepte Mulligan: flexió de genoll sobre cadira amb lliscament 

medial de tíbia. 3x10 rep 

-*Extensió assistida amb pes al turmell. 3x1min. Pes=1kg 

-*Extensió passiva de genoll. 3x1min 

-*Lliscament sobre paret. 3x15 rep 

-*Heelslides. 3x15 rep 

Propiocepció amb fitball als peus: sobre la camilla i una pilota tipus fitball a nivell de 

la planta dels peus, fer oscil·lacions amb l‘extremitat (endavant-endarrere, costats, 

cercles) mantenint el contacte amb la pilota. 3‘ 

Drenatge manual al final de la sessió. 15 minuts 

AyrcastCryo 3 cops dia, 45‘ 

Embenatge compressiu fora de la rehabilitació. 

*Només cama afectada 

 

2a fase. Setmanes 2ª i 3ª (6 sessions) 

Guany de força quàdriceps, isquiotibials i glutis: isomètrics i concèntrics sense 

resistència 

Es mantindran els següents exercicis de la fase anterior: bicicleta estàtica, extensió assistida 
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amb pes al turmell, extensió passiva de genoll, lliscament sobre la paret, heelslides, 

mobilitzacions Concepte Mulligan, embenatge compressiu i Ayrcast Cryo (Mirar Fase1 per 

més detalls, ja que utilitzarem la mateixa execució, nombre de repeticions/temps i sèries). 

 

 -Isomètrics + electroestimulació de quàdriceps. 3x15 rep. (flex genoll>60º) 

-**Flexió de maluc amb genoll en extensió. 3x15. Altura genoll contra lateral (en flex) 

-**Isomètric isoquiotibials. 2x6, 6‘‘.  

-Bridges. 3x15. Aguantar 5‘‘. 

-Estiraments passius de quàdriceps, bessons i isquiotibials. 

-Propiocepció en sedestació sobre fitball. Aguantar l‘equilibri amb els dos peus tocant 

al terra, amb el de la cama afectada recolzat i moviments de flex-ext, cercles, números 

amb la sana... 5‘. 

 

3a fase. Setmanes 4ª i 5ª (6 sessions) 

Guany de força quàdriceps, isquiotibials i glutis: concèntrics amb resistència i 

excèntrics 

Es mantindran els següents exercicis de les fases anteriors (mateixa execució, nombre de 

repeticions/temps i sèries): bicicleta, extensió assistida amb pes al turmell, extensió passiva de 

genoll, lliscament sobre la paret, heelslides, isomètrics electroestimulació de quàdriceps, flexió 

de maluc amb genoll en extensió, isomètric d‘isquiotibials amb força al taló, bridges, 

estiraments passius de quàdriceps, bessons i isquiotibials, Ayrcast Cryo. 

 

-Leg-press quàdriceps. 3x15. Progressió: 20kg-40/50kg 

-**Lunges frontals. 5 a cada cama x2 sèries 

-Semi-squats recolzant esquena a la paret. 3x6. 1‘aguantant. Flex màxima de 30º 

-**Concèntric d‘isquiotibials amb banda elàstica. 3x15. Resistència theraband: 

moderada 

-Excèntric d‘isquiotibials amb fitball. 3x6 

-**Marxa lateral amb banda elàstica. 10 passes a cada costat x2 sèries. Theraband 

resistència moderada. 

Propiocepció: recolzament bipodal sobre bossu. Aguantar desestabilitzacions 

(Theraband) i tancar ulls 5‘. 

 

**Les dues cames. Però ½ de sèries en la sana, a excepció d’altra indicació a l’apartat 



34 
 

corresponent. 

Cada sessió de cada fase durarà 45-75 minuts aproximadament, augmentarà el temps 

en les fases més avançades per l‘augment en el nombre d‘exercicis. Millor realitzar-ho 

en dies alterns, ideal: dilluns, dimecres i divendres. 

Descans entre sèries segons tolerància del pacient. 

Si no se supera la Fase1 en el període establert d‘1 setmana, pacient ha de ser exclòs de 

l‘estudi. 

Ja des de la primera fase s‘iniciarà l‘educació al pacient: en què consisteix la seva lesió, 

opcions de tractament, tipus de cirurgia, procés de recuperació actual i posterior. 

Font: elaboració pròpia 

 

Un cop realitzada la intervenció quirúrgica, els pacients dels 2 grups rebran el 

tractament de rehabilitació post-quirúrgic que s‘aplica a cada club normalment, 

suposant que aquest segueix els objectius i la progressió adequada segons l‘evidència 

científica actual. Veure Annex11 per característiques del protocol de rehabilitació post-

quirúrgic estandarditzat. 

El material utilitzat durant l‘estudi molt probablement es troba disponible en les 

instal·lacions dels clubs. De no ser així, els investigadors de l‘estudi s‘encarregaran de 

proporcionar el que falti per tal de poder seguir el protocol. El material necessari per 

portar a terme el protocol és el següent: 

 Màquina legpress 

 Bandes elàstiques (resistència moderada, 1 per participant) 

 Aparell electroestimulador 

 Pesos: barra de 15 Kg i pes de turmell de 3kg i 1kg 

 Bicicleta estàtica 

 AyrcastCryo 

 Bena compressiva 

 Crema de massatge per fer el drenatge manual 

 Camilla  

 Bossu 

L‘estudi es realitzarà mitjançant finançament propi. 
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4.3.2.  Distribució de les tasques 

 

1- Fisioterapeuta experta en Fisioteràpia Esportiva i Readaptació 

Investigadora principal 

Responsable del disseny de l‘estudi i la coordinació amb els clubs de futbol  

Gestora del reclutament de la mostra. 

Encarregada de realitzar les inspeccions mensuals a cada centre (visita de 2 centres a la 

setmana). 

Encarregada de la redacció dels resultats obtinguts i de la difusió d‘aquests 

 

2- 8 fisioterapeutes experts en Fisioteràpia Esportiva i Readaptació, 1 propi de cada 

club. 

Responsables d‘aplicació del tractament del grup intervenció 

Responsables de passar el test KOOS i EVA d‘avaluació en els intervals establerts, de 

documentar el temps que tarda l‘esportista des de l‘operació fins a jugar el primer partit 

i de documentar els efectes adversos, i enviar la informació a la investigadora principal 

Hauran d‘assistir a un curs per la normalització de les intervencions i formació en 

Concepte Mulligan de genoll 

Pel fet de col·laborar en l‘estudi rebran compensació econòmica 

 

 

3- Estadístic expert en Estadística i Investigació 

Responsable de l‘elaboració de la base de dades i l‘anàlisi dels resultats. 

Realitzarà els gràfics i taules en la publicació de l‘article 

 

 

4.4. Variables i mètodes de mesura 
 

En aquest estudi les variables independents són les següents: 

 Edat 

 Afectació de la cama dominant 

 Mitjana de partits jugats durant la temporada anterior 
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 Tipus d‘intervenció (control, experimental) 

 Moment de medició: abans de l‘aplicació del programa, després d‘aquest, 1 i 2 

mesos més tard, i també 2 anys després d‘aquesta 

En el nostre cas les variables depenents (les que s‘estudien) són la funcionalitat i el 

dolor de genoll a curt i llarg termini. Aquestes variable es mesuraran amb el test KOOS 

i l‘escala visual analògica del dolor EVA. També s‘estudia el temps de tornada al 

terreny de joc. 

 

4.5. Anàlisi dels registres 
 

En primer lloc recollim les dades personals dels participants de l‘estudi mitjançant el 

qüestionari de recollida de dades (Annex 9). 

Les medicions de les variables de l‘estudi es reuneixen en la taula de recollida de dades 

(Annex 8), adjudicant  una clau d‘identificació a cada pacient per tal de respectar 

l‘anonimat dels resultats obtinguts. Es realitzaran 5 avaluacions de les variables de 

l‘estudi (funcionalitat de genoll i dolor): abans del programa de rehabilitació, després 

d‘aquest (abans de la IQ) i 1r mes, 2n mes i 2 anys després de la intervenció, en ambdós 

grups. 

L‘anàlisi dels resultats de les variables de l‘estudi es realitzarà a través del software 

estadístic SPSS per Windows, versió 23.0. 

L‘estudi avalua dues variables depenents quantitatives, la funcionalitat de genoll i el 

dolor en els dos grups de tractament: el grup A (tractament habitual + rehabilitació pre-

quirúrgica) i el grup B (tractament habitual). 

En l‘anàlisi estadístic es realitzarà la comparació de mitjanes de mostres no 

relacionades, és a dir, es farà la mitjana de les diferents medicions de totes les variables 

en cada grup, i es calcula la diferència, amb lo que s‘aconsegueix la variable resultat 

d‘ambdós grups i d‘aquesta manera s‘analitzaran les diferències entre les variables 

resultats. 
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Això es realitzarà en dues fases, descriptiva i inferencial. En primer lloc, les variables 

quantitatives seran analitzades descriptivament, obtenint així: 

 Dades estadístiques de posició: quartils 

 Dades estadístiques de centralització o tendència central: mitjana i mediana 

 Dades estadístiques de dispersió: desviació estàndard, coeficient de variació i 

rang. 

 L‘anàlisi descriptiu de les variables qualitatives es realitzarà mitjançant percentatges. 

A continuació es realitzarà un anàlisis estadístic inferencial: es portarà a terme un 

contrast d‘hipòtesis de les variables depenents de l‘estudi. 

S‘aplicarà la prova paramètrica t-Student per mostres emparellades. 

Per verificar la homogeneïtat de variàncies, utilitzarem el test de Levene, mostrant 

homogeneïtat si p-valor ≥ 0.05 i diferència entre les variàncies si p-valor ≤ 0.05. 

Un cop s‘obtenen els p-valor resultants de les proves, s‘analitza si existeixen o no 

diferències estadísticament significatives entre cada grup: 

 Si el p-valor és ≥0,05 existeix risc de que els resultats siguin deguts a l‘atzar, per 

lo qual les diferències no són estadísticament significatives, per lo qual s‘accepta 

la hipòtesis nul·la (Ho) 

 Si el p-valor és ≤ 0,05 les diferències són estadísticament significatives, per lo 

qual s‘accepta la hipòtesis alternativa (H1). 

En resum, la magnitud dels efectes serà calculada mitjançant les diferències 

significatives de la mesura de resultats entre els dos grups. El nivell significatiu 

correspondrà a un valor de p igual o menor a 0.05 

La representació gràfica dels resultats es realitza mitjançant diagrama de caixes. També 

s‘afegiran taules explicatives de les dades. 

 

 

 



38 
 

4.6. Limitacions de l’estudi 
 

Aquest estudi presenta una sèrie de limitacions: 

-Temps 

La recol·lecció de participants tindrà lloc entre l‘1 de Juny de 2019 i el 5 de setembre de 

2023. Deixant un marge posterior a aquesta última data per la realització de l‘anàlisi 

corresponent i l‘obtenció de les conclusions finals, podem determinar que la durada de 

l‘estudi serà de 4 anys i 7 mesos aproximadament. Al ser un estudi de llarga durada 

existeix dificultat a l‘hora de seguir a la perfecció les directrius del protocol, tant pel que 

fa als exercicis de rehabilitació i la seva progressió, com també els intervals 

d‘avaluació. Intentarem minimitzar o eliminar aquests problemes oferint una formació 

molt completa als fisioterapeutes responsables de cada club, i com ja hem dit, en cas de 

canvi de professional, es tornarà a donar la mateixa formació. El contacte proper amb el 

club i la inspecció mensual  també ajudaran en aquest mateix sentit. 

-Financiació 

L‘estudi només té financiació pròpia, lo que suposa la necessitat de col·laboració amb 

altres entitats (la Federació Catalana de Futbol, entre altres possibles) per obtenir uns 

fons mínims per poder remunerar econòmicament a cada fisioterapeuta del club esportiu 

que participa en l‘estudi, així com pagar a l‘estadístic encarregat de fer l‘anàlisi. 

-Tamany mostral  

Es tracta d‘una mostra no probabilística consecutiva, en què els individus amb els 

criteris d‘inclusió seran seleccionats a mesura que acudeixin a la consulta de fisioteràpia 

de cada club. Els criteris d‘inclusió són molt específics i necessitem un total de  60 

individus (30 a cada grup) pel nostre estudi pilot, lo qual pot ser difícil i depèn en gran 

part de l‘atzar (incidència lesional) durant aquests 4 anys de l‘estudi. Si no poguéssim 

arribar a aquesta mostra en el període establert es podria valorar allargar l‘estudi fins 

aconseguir el mínim de potencials participants. En el cas contrari, és a dir, d‘aconseguir 

el tamany mostral marcat en un temps inferior al establert, el temps de durada de 

l‘estudi es podria escurçar. 
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-Riscos de la rehabilitació en fase molt aguda 

Hi ha autors que consideren positiu el fet d‘endarrerir l‘operació ja que en alguns 

estudis s‘ha demostrat l‘alt risc d‘artrofibrosis si s‘intervé quirúrgicament la primera 

setmana després de la lesió a més de l‘alta incidència d‘edema de genoll i dolor si la 

cirurgia es porta a terme quan el genoll encara té limitacions del rang de moviment 

degut a la inflamació (67), altres autors no relacionen amb repercussions significatives 

ni de balanç articular ni laxitud ni temps de retorn al joc el fet d‘operar més aviat o més 

tard (66). A més, no existeix evidència d‘elongació o ruptura de la plàstia d‘HTH durant 

una rehabilitació accelerada (71).   

Tot i que la literatura ens informa de lo contrari, la possibilitat de que l‘inici precoç 

d‘algun dels procediments pugui augmentar el dolor, l‘edema o influir en la motivació 

del pacient és una de les preocupacions principals. És recomanable la realització de 

futures investigacions. 

-Influències en el test KOOS 

El test auto-administrat KOOS que avalua la funcionalitat de genoll podria veure‘s 

influenciat per les característiques del pacient, el nivell de competició i l‘historial previ 

de lesions. Pacients de més edat, baix nivell de competició i historial de lesions prèvies 

de genoll s‘ha vist que tenen puntuacions pitjors en el KOOS (86).  

-No participació dels fisioterapeutes de cada club 

Els fisioterapeutes que porten a terme l‘estudi rebran una recompensa econòmica 

mensual per la seva participació en l‘estudi, però no tenen la obligació de participar en 

aquest. Si cap fisioterapeuta del club té interès en participar en l‘estudi ni assistir a el 

curs de formació, s‘hauria de valorar la possibilitat de que fos un fisioterapeuta extern a 

cada club l‘encarregat de portar a terme les sessions de rehabilitació al grup intervenció, 

en cas de que el club així ho permeti. 

-Protocol post-quirúrgic convencional utilitzat en cada club 

Tot i que el més probable, tractant-se de centres d‘elit, és que als 8 clubs es segueixi un 

protocol post-quirúrgic molt semblant, basat en l‘evidència científica, podria donar-se el 

cas que petits factors diferencials en aquesta rehabilitació de cada club influïssin sobre 
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els resultats finals. Al tractar-se d‘un estudi pilot, podríem solucionar-ho fixant també 

un tractament únic i molt detallat comú a tots els clubs en estudis posteriors.  

 

4.7. Aspectes ètics 
 

Per a la realització d‘aquest estudi, primer s‘enviarà una carta al centre explicant el 

motiu del nostre estudi per a que ens donin el consentiment de poder realitzar-lo en les 

seves instal·lacions i comptar amb la participació d‘un dels fisioterapeutes del seu equip 

(Annex 4). 

És molt important tenir present en tot moment els drets i deures dels participants, motiu 

pel qual es seguia el Codi Deontològic de la AMM (Associació mèdica mundial) segons 

la Declaració de Hesinky per la investigació amb éssers humans. En aquesta Declaració 

es remarca el deure de tot professional de la salut per promoure i tenir cura de la salut 

del pacient, escollint el millor tractament per aquest. A més a més, també tenim el deure 

de promoure, respectar i protegir la salut, integritat, confidencialitat, intimitat, dignitat i 

drets individuals de cada pacient. En tot moment el benestar de la persona ha d‘estar per 

sobre de qualsevol altre interès, tot i que és inevitable algun tipus de risc durant la 

intervenció. Per aquesta raó a tots els participants se‘ls proporcionarà informació sobre 

l‘estudi (Annex 5) i hauran de firmar voluntàriament un consentiment informat (Annex 

6). Els participants amb edat menor de 18 anys se‘ls demanarà un consentiment 

informat del menor i també dels seus tutors legals. 

Seguint la llei 41/2002, del 14 de novembre, bàsica reguladora de l‘autonomia del 

pacient i de drets i obligacions en matèria d‘informació i documentació clínica del 

pacient, aquest tindrà el dret en tot moment d‘abandonar l‘estudi tot i complir els criteris 

d‘inclusió marcats. 

L‘estudi ha estat dissenyat i portat a terme d‘acord amb la Declaració de Helsinki i serà 

sotmès al Comité d‘Ètica en Investigació per la seva aprovació anteriorment a la 

recollida de dades.  

Els investigadors de l‘estudi manifesten que no hi ha cap conflicte d‘interès en la 

realització de l‘estudi ni en la recollida ni anàlisi de les dades. 
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5. UTILITAT PRÀCTICA DELS RESULTATS 
 

En la literatura actual existeixen molt pocs protocols de rehabilitació de LCA pre-

quirúrgics, tots estan descrits de manera molt general i amb falta de precisió 

metodològica i cap està estandarditzat, sent impossible escollir un que destaqui en 

relació als altres. Pel que fa a la combinació entre el tipus d‘injert utilitzat per la 

reconstrucció quirúrgica i la rehabilitació pre-quirúrgica aplicada, no existeix cap estudi 

que en parli. Per tant, actualment els fisioterapeutes no disposen de suficient informació 

a l‘hora d‘implementar un programa de rehabilitació de LCA. En base a tot això, 

l‘estudi pilot presentat significaria un pas endavant en la investigació d‘aquesta 

rehabilitació més adaptada i específica, establint pautes clares i estrictament definides, 

sense la necessitat de realitzar modificacions. 

El programa d‘exercicis proposat en el treball podria significar una millora en la 

funcionalitat de genoll i el dolor i per tant indirectament accelerar el temps de retorn al 

joc dels jugadors professionals de futbol, especialment per aquells operats de LCA amb 

autoinjert de tendó rotulià. També podria aplicar-se a altres esportistes professionals o 

no amb aquesta mateixa lesió (amb mateix injert o diferent); en aquest cas el protocol 

no seria tant específic, però podria estudiar-se canviar alguns exercicis o modificar-ne la 

intensitat i volum per ser igualment efectiu. En cap cas s‘esperen efectes secundaris 

importants, tot i que és un dels objectius secundaris d‘aquest estudi determinar-ho. 

Tots els exercicis proposats també poden considerar-se com exercicis utilitzats en la 

fase de rehabilitació post-quirúrgica més immediata.  
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7. ANNEXES 
 

7.1. Annex 1: Programa d’escalfament FIFA 11+ per la prevenció de 

lesions esportives en el futbol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 4. Resum del programa de prevenció de lesions en el futbol Fifa11. Font: The “11+” 

Manual. (3) 
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Es tracta d‘un programa de prevenció de lesions que es va dissenyar específicament per 

prevenir lesions en el futbol. Es tarda 20 minuts en realitzar el programa i està dissenyat 

per dur-se a terme dos cops a la setmana. No es necessita equipament específic. 

El programa FIFA 11+ consisteix en 15 exercicis dividits en tres components per 

separat: 

 Exercicis de córrer. 8‗. Comprèn tècniques adequades de regateig, canvi de 

direcció, desacceleració i aterratge 

 Exercicis de força, pliomètrics i d‘equilibri. 10‘. Es centren en l‘enfortiment 

lumbopèlvic, el control excèntric i la propiocepció. 

 Exercicis de córrer. 2‘. Carreres a alta velocitat i canvis de direcció 

Existeixen 3 nivells per cada exercici específic que incrementen la dificultat d‘aquest 

(3). 
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7.2. Annex 2. Comparació d’ injerts 

 

Quadre 4. Avantatges i inconvenients dels autoinjerts i els injerts procedents de 

cadàver 

 Autoinjerts 
Tècnica clàssica i més utilitzada, Gold 

Standard (39) 

Aloinjerts 
 

 

Avantatges -No risc de rebuig 

-No transmissió de malalties 

-Lligamentació més ràpida (37) 

-Tendeix a utilitzar-se amb pacients amb 

alta demanda d‘activitat física: esport 

professional (87) 

 

-Menys temps operatori 

-Disminució de: dolor anterior de genoll, 

tendinitis rotuliana, funció alterada del 

múscul donant i fractura de ròtula  (38)(88) 

-Recuperació més rapida a les ABVD  (37) 

-Més recomanat en lesions multi-

lligamentoses 

-Tendeix a utilitzar-se amb pacients amb 

menys demanda d‘activitat física (87) 

Inconvenients -Intervenció quirúrgica més agressiva 

-Morbiditat múscul donant  

(37) 

-Risc de rebuig autoimmune 

-Risc de transmissió de malalties víriques  

-Major temps de lligamentació 

-Risc de reoperació més elevat (88) 

-Són cars 

-A vegades, disponibilitat limitada 

-Més problemes si el donant és una persona 

d‘edat avançada (39) 

-Més risc de fracàs en pacients amb alta 

demanda física  

-Major laxitud residual (87) 
Font: elaboració pròpia 

 

Quadre 5. Avantatges i inconvenients dels autoinjerts més utilitzats en futbolistes 

professionals 

Autoinjert Avantatges Inconvenients 

HTH -Més resistència (millor anclatge) (88). 

-Màquina isocinètica: major peaktorque 

en flexió (89) 

-Retorn a la pràctica esportiva més ràpid  

-No altera la força dels isquiotibials  

-Bona opció per pacients susceptibles de 

lesions a isquiotibials (87) 

-Morbiditat post-operatòria: debilitat 

quadriccipital, contractura en flexió, dolor a 

l‘agenollar-se (88) 

-Crepitació patelo-femoral (38) 

-Dèficit ROM en extensió (89) 

-Més risc d‘osteoartritis 

-Més trencament de LCA contra lateral (44) 

Rehabilitació més agressiva   

-Fractura patel·lar intra i post-quirúrgica 

-Fractura per estrès tibial 

-Dolor a cara anterior de la tíbia 

-Tendinosis 

-Dany infrapatel·lar del nervi safe (87) 

Isquiotibials 

(semitendinós + 

gràcil) 

-Menys risc d‘osteoartritis de genoll (44) 

-Avantatges tècnics durant la cirurgia  

-Bona opció en activitats esportives amb 

alt risc de patologia del tendó rotulià 

(bàsquet, voleibol, tennis) i en pacients 

que requereixin agenollar-se 

-Dèficit ROM en flexió(89) 

-Menys resistència en les seves fixacions (44) 

-Diàmetre no es pot predir: diàmetres <8mm 

major risc de reruptura 

-Integració del tendó a l‘os és més lenta (12 

setmanes) 
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-Avantatge estètica: menys cicatriu (solen 

utilitzar-lo més les dones)  

-Menys dolor a la zona donant (87) 

 

 

-Complicacions neurovasculars 

-Dany del nervi safè 

-Debilitat de la musculatura isquiotibials(87) 

     Font: elaboració pròpia 

 

Quadre 6. Avantatges i inconvenients dels aloinjerts més utilitzats 

Aloinjert Avantatges Inconvenients 

Tendó 

d’Aquil·les 

-Tendó més resistent que l‘HTH i el de 

pota d‘ànec 

-Més fàcilment disponibles 

-Més fàcil i millora personalització de la 

longitud(38) 

-Menys resistència (pitjor anclatge) que el 

HTH (38) 

Tibial anterior -Major resistència biomecànica que el 

Tendó d‘Aquil·les (87) 

-No recomanat en pacients <25 anys amb 

activitat física d‘alta demanda (87) 
Font: elaboració pròpia 
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7.3. Annex 3. Procediment del pacient lesionat de LCA i el paper de la 

pre-habilitació per reduir l’efecte de la feblesa de quàdriceps 

preoperatori, la marxa anormal i les dificultats de propiocepció  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Importància de la rehabilitació pre-quirúrgica dins el procés del malalt. Font: Sharaani et al. 

(4) 
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7.4. Annex 4. Informació sobre l’estudi pels clubs 
 

Estimat Sr./Sr. del FC Barcelona B, Espanyol B, Cornellà, Lleida, Badalona, Peralada, 

Sabadell i Olot 

El motiu de la present carta és donar-vos a conèixer la informació detallada d’aquest 

projecte. 

Estem interessats en la realització d’un assaig clínic en el que es pretén demostrar 

l’eficàcia de la rehabilitació pre-quirúrgica en les ruptures totals del LCA amb previsió 

de cirurgia mitjançant autoinjert del tendó rotulià, específicament en futbolistes d’èlit, i 

com aquesta pot ajudar en la millora de la funcionalitat de genoll a curt i llarg termini. 

És per això que ens complauria que el seu club formés part d’aquest estudi, i que se’ns 

permeti la recollida de dades essencials sense ànim de lucre per, una vegada completat 

l’estudi, es puguin analitzar els resultats i donar una conclusió suggeridora per a 

aquest tractament. 

Per poder dur a terme l’estudi, requeriríem de tots els futbolistes del club d’entre 16 i 

35 anys, amb lesió aguda de LCA (no major a 90 dies post-lesió), que repartiríem en 

dos grups aleatòriament, un que rebria la rehabilitació i l’altre el grup control que 

només faria part de la primera fase d’aquesta. Atès que ens trobem davant persones 

menors d’edat, els demanarem un consentiment informat que us adjuntarem al costat 

d’aquesta carta perquè el pare, mare o tutor legal ens autoritzi la seva presa de dades i 

participació en l’estudi, i on explica detalladament els drets que tindrà aquest 

participant en tot moment. 

Ens agradaria, si ho creuen oportú, la col·laboració d’un o diversos fisioterapeutes del 

club per posar en pràctica el protocol emprat per a l’estudi. Amb la possibilitat de 

poder formar part i incloure’s dins l’equip investigador si així ho desitgen. També 

seran els encarregats d’administrar el test d’avaluació en els intervals marcats. 

Aquests professionals rebran una recompensació econòmica mensual mentre duri 

l’estudi, import a pactar amb cada club. 

Si vostè està interessat/da a ser partícip d’aquest estudi, se li enviarà tota la informació 

de l’estudi més detalladament perquè no s’exposin a dubtes. 
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Volem donar-li per endavant les nostres més sinceres gratituds per la seva 

col·laboració. 

Atentament, 

Ariadna Boix, investigador principal 
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7.5. Annex 5. Informació sobre l’estudi pels participants 
 

Els membres de l’equip d’investigació Boix Ariadna, ........ estem duent a terme el 

projecte d’investigació: Rehabilitació prèvia a cirurgia de lligament creuat anterior en 

futbolistes: protocol adaptat per injert de tendó rotulià. 

El projecte ha de determinar l’eficàcia de la rehabilitació prèvia a la cirurgia del LCA 

pel que fa a la funcionalitat del genoll i el dolor tan a curt com a llarg termini, així com 

avaluar la relació amb el temps de tornada al terreny de joc i els possibles riscos 

derivats d’una rehabilitació tan prematura. En primer lloc, es realitzarà una avaluació 

física de les extremitats inferiors per tal de determinar si existeix algun criteri 

d’exclusió, que en qualsevol cas no és invasiva ni està previst que ocasioni risc elevat 

ni dolor en els participants. I en segon lloc, s’iniciarà el programa de rehabilitació en 

el grup intervenció, amb absència d’aquest en el grup control (només rebrà la 

rehabilitació pre-quirúrgica que apliqui cada club), que té una durada de 5 setmanes. 

Es realitzarà una avaluació abans de la rehabilitació, abans de la cirurgia, 1 i 2 mesos 

després d’aquesta i també 2 anys després. Si durant el primer període de 

rehabilitació(primers 7 dies) l’edema i els dèficits en el rang de moviment de 

l’articulació afectada no se solucionen, el futbolista haurà de ser exclòs de l’estudi, 

però rebrà un tractament adequat i complet, tot i que la seva evolució no serà 

registrada ni utilitzada per aquest. 

En el projecte participen els següents clubs esportius:FC Barcelona B, Espanyol B, 

Cornellà, Lleida, Badalona, Peralada, Sabadell i Olot. En el context d’aquesta 

investigació li demanem la seva col·laboració per dur a terme aquest estudi i poder 

veure l’eficàcia de la rehabilitació pre-quirúrgica pel que fa la millora de la 

funcionalitat de genoll, tan a curt com a llarg termini. Ja que vostè compleix els 

següents criteris d’inclusió: edat entre 16 i 35 anys, futbolista d’èlit i recent lesionat de 

LCA. 

Aquesta col·laboració implica participar en les fases d’avaluació inicial, l’aplicació del 

Programa de rehabilitació prequirúrgica de 5 setmanes (3 cops a la setmana) de 

durada i un seguiment abans de l’operació, 1 i 2 mesos després d’aquesta i l’avaluació 

final (2 anys després de la intervenció quirúrgica). 
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Tots els participants tindran assignat un codi que no permetrà vincular directament al 

participant amb les respostes donades, com a garantia de confidencialitat. Les dades 

que s’obtindran de la seva participació no s’utilitzaran amb un altre fi diferent de 

l’explicitat en aquesta investigació. Es custodiaran de forma segura sota la 

responsabilitat directa de l’investigador principal. Aquestes dades quedarien 

protegides mitjançant l’SPSS i excel, on únicament tindrà accés l’investigador 

principal. Es conservaran vinculades al codi del participant únicament durant el temps 

que sigui imprescindible. I després de 5 anys, aquestes dades en format electrònic seran 

destruïdes de manera segura. 

Les dades dels participants es tractaran en tot moment de forma anonimitzada, de 

manera que no el puguin vincular directament ni indirectament a la persona a la que 

corresponen. 

Ens posem a la seva disposició per resoldre qualsevol dubte que la mateixa hagi 

suscitat. Pot contactar amb el nostre equip a partir de l’autor responsable a través de 

l’email: boix.ariadna@uvic.cat o al telèfon 636185353. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:boix.ariadna@uvic.cat
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7.6. Annex 6. Model de consentiment informat 
 

Consentiment informat 

Jo, ______________________ [NOM I COGNOMS], major d‘edat, amb DNI 

_____________________ [NÚMERO D‘IDENTIFICACIÓ], actuant en nom i interès 

propi 

DECLARO QUE: 

He rebut informació sobre el projecte: Rehabilitació prèvia a cirurgia de lligament 

creuat anterior en futbolistes: protocol adaptat per injert de tendó rotulià. Del que se 

m’ha lliurat el full informatiu annex a aquest consentiment i pel qual es sol·licita la 

meva participació. He entès el seu significat, se m’han aclarit els dubtes i m’han estat 

exposades les accions que es deriven del mateix. Se m’ha informat de tots els aspectes 

relacionats amb la confidencialitat i protecció de les dades dels participants en el 

projecte. 

La meva col·laboració en el projecte és totalment voluntària i tinc dret a retirar-me del 

mateix en qualsevol moment, revocant el present consentiment, sense que aquesta 

retirada pugui influir negativament en la meva persona en cap cas. En cas de retirada, 

tinc dret a què les meves dades identificatives siguin cancel·lades del fitxer d el’estudi. 

Així mateix, renuncio a qualsevol benefici econòmic, acadèmic o de qualsevol altra 

naturalesa que pugués derivar-se del projecte o dels seus resultats. 

Per tot això, 

DONO EL MEU CONSENTIMENT A: 

1. Participar en el projecte Rehabilitació prèvia a cirurgia de lligament 

creuat anterior en futbolistes: protocol adaptat per injert de tendó 

rotulià. 

2. Que l’equip d’investigació i la Sra. Ariadna Boix com investigador 

principal, puguin tractar les meves dades en els termes i abast 

necessaris per la recerca, entenent que en cap cas es difondran de 

manera que es puguin vincular a les meves dades identificatives i que 

únicament es conservaran durant el temps que sigui necessari per 
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complir les funcions del projecte. 

___________[CIUTAT], a ______________ [DIA/MES/ANY] 

[SIGNATURA PARTICIPANT]                [SIGNATURA IP: ARIADNA BOIX] 
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7.7. Annex 7. Qüestionari KOOS, versió espanyola 

 

 
 

Fechaactual: / / Fechanacimiento: 

 

Nombre: 

Instrucciones: Esta encuesta recoge su opinión sobre su rodilla intervenida o 

lesionada. La información que nos proporcione, servirá para saber como se encuentra 

y la capacidad para realizar diferentes actividades. 

Responda a cada pregunta marcando la casilla apropiada y solo una casilla por pregunta. 

Señale siempre la respuesta que mejor refleja su situación. 

Síntomas 

Responda a estas preguntas considerando los síntomas que ha notado en la rodilla 

durante la última semana 

 

 

S1. ¿Se le hincha la rodilla? 

Nunca Raravez A veces Frecuentemente Siempre 

     

 

S2. ¿Siente crujidos, chasquidos u otro tipo de ruidos cuando mueve la rodilla? 

Nunca Raravez A veces Frecuentemente Siempre 

     

 

S3. Al moverse, ¿siente que la rodilla falla o se bloquea? 

Nunca Raravez A veces Frecuentemente Siempre 

     

 

S4. ¿Puede estirar completamente larodilla? 

Siempre Frecuentemente A veces Raravez Nunca 

     

 
S5. ¿Puedo doblar completamente larodilla? 

Siempre Frecuentemente A veces Raravez Nunca 

     

 

Rigidez aricular 

La rigidez o entumecimiento es una sensación de limitación o lentitud en el 

movimiento de la rodilla. Las siguientes preguntas indagan el grado de rigidez que ha 

experimentado, en la rodilla, durante la última semana. 

S6. ¿Cuál es el grado de rigidez de su rodilla al levantarse por la mañana? 

No tengo Leve Moderado Intenso Muyintenso 

     

 

ENCUESTA KOOS PARA LA EVALUACIÓN RODILLA 
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S7. ¿Cuál es el grado de rigidez de la rodilla después de estar sentado, recostado o 

descansando? 

 

Dolor 

P1. ¿Con qué frecuencia ha tenido dolor en su rodilla? 

Nunca Mensual Semanal Diario Continuo 

     

 

¿Cuánto dolor ha tenido en la rodilla en la última semana al realizar las 

siguientes actividades? 

P2. Girar o pivotar sobre su rodilla 

No tengo Leve Moderado Intenso Muyintenso 

     

 

P3. Estirarcompletamentelarodilla 

No tengo Leve Moderado Intenso Muyintenso 

     

 

P4. Doblarcompletamentelarodilla 

No tengo Leve Moderado Intenso Muyintenso 

     

 

P5. Al caminar, sobre una superficie plana 

No tengo Leve Moderado Intenso Muyintenso 

     

 

P6. Al subir o bajarescaleras 

No tengo Leve Moderado Intenso Muyintenso 

     

 
P7. Por la noche, en lacama 

No tengo Leve Moderado Intenso Muyintenso 

     

 

P8. Al estar sentado o recostado 

No tengo Leve Moderado Intenso Muyintenso 

     

 

P9. Al estar de pie 

No tengo Leve Moderado Intenso Muyintenso 

     

 

Actividades cotidianas 

Las siguientes preguntas indagan sobre sus actividades físicas, es decir, su 
capacidad para moverse y valerse por sí mismo. 

Para cada una de las actividades mencionadas a continuación, indique el grado de 
dificultad experimentado en la última semana a causa de su rodilla 

A1. Al bajarescaleras 

No tengo Leve Moderado Intenso Muyintenso 
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A2. Al subirescaleras 

No tengo Leve Moderado Intenso Muyintenso 

     

 

A3. Al levantarse de una silla o sillón 

No tengo Leve Moderado Intenso Muyintenso 

     

 

A4. Al estar de pie 

No tengo Leve Moderado Intenso Muyintenso 

     

 

A5. Al agacharse o recoger algo del suelo 

No tengo Leve Moderado Intenso Muyintenso 

     

 

A6. Al caminar, sobre una superficie plana 

No tengo Leve Moderado Intenso Muyintenso 

     

 

A7. Al subir o bajar del coche 

No tengo Leve Moderado Intenso Muyintenso 

     

 

A8. Al ir de compras 

No tengo Leve Moderado Intenso Muyintenso 

     

 

A9. Al ponerse los calcetines o las medias 

No tengo Leve Moderado Intenso Muyintenso 

     

 
A10. Al levantarse de la cama 

No tengo Leve Moderado Intenso Muyintenso 

     

 

A11. Al quitarse los calcetines o las medias 

No tengo Leve Moderado Intenso Muyintenso 

     

 

A12. Estando acostado, al dar la vuelta en la cama o cuando mantiene la  rodilla en 
una posiciónfija 

Notengo Leve Moderado Intenso Muy intenso 

     

 

A13. Al entrar o salir de la bañera 

No tengo Leve Moderado Intenso Muyintenso 

     

 

A14. Al estar sentado 
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No tengo Leve Moderado Intenso Muyintenso 

     

 

A15. Al sentarse o levantarse del inodoro 

 

A16. Realizando trabajos pesados de la casa (mover objetos pesados, lavar al suelo, etc.) 

No tengo Leve Moderado Intenso Muyintenso 

     

A17. Realizando trabajos ligeros de la casa (cocinar, barrer, etc) 

No tengo Leve Moderado Intenso Muyintenso 

     

Función, actividades deportivas y recreacionales 

Las siguientes preguntas indagan sobre su función al realizar actividades que requieran 

un mayor nivel de esfuerzo. Las preguntas deben responderse pensando en el grado de 

dificultad experimentado con su rodilla, en la última semana 

SP1. Ponerse en cuclillas 

No tengo Leve Moderado Intenso Muyintenso 

     

SP2. Correr     

No tengo Leve Moderado Intenso Muyintenso 

     

SP3. Saltar 
    

No tengo Leve Moderado Intenso Muyintenso 

     

SP4. Girar o pivotar sobre la rodilla afectada 

No tengo Leve Moderado Intenso Muyintenso 

     

SP5. Arrodillarse     

No tengo Leve Moderado Intenso Muyintenso 

     

 

Calidad de vida 

Q1. ¿Con qué frecuencia es consciente del problema de su rodilla? 

Nunca MensualmenteSemanalmente A diario Siempre 

     

Q2. ¿Ha modificado su estilo de vida para evitar actividades que puedan lesionar su 
rodilla? 

No Levemente ModeradamenteDrásticamente Totalmente 

     

Q3. ¿En qué medida está preocupado por la falta de seguridad en su rodilla? 

Nunca Levemente Moderadamente Mucho Excesivamente 
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Q4. En general 
Ninguna 

, ¿cuántasdificul 
Algunas 

tades le crea su rodilla? 
Pocas Muchas Todas 

     

Muchas gracias por contestar a todas las preguntas de este cuestionario 
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7.8. Annex 8. Taula de recollida de dades 

 

 Quadre 7. Funcionalitat de genoll. Resultats KOOS 
Clau Prerehab. Post rehab. (=pre 

IQ) 

1 mes post IQ 2 mesos post IQ 2 anys post IQ 

 D S A R Q 
 

D S A R Q 
 

D S A R Q 
 

D S A R Q 
 

D S A R Q 
 

      
 

     
 

     
 

     
 

     
 

      
 

     
 

     
 

     
 

     
 

      
 

     
 

     
 

     
 

     
 

Font: elaboració pròpia 

*D=Dolor 

S=Símptomes 

A= Activitats de la vida diària 

R= Recreació i Esport 

Q= Qualitat de vida 

 

 

 Quadre 8. Intensitat del dolor. Escala EVA (mm) 
Clau Pre.rehab. Post rehab. (=pre 

IQ) 

1 mes post IQ 2 mesos post IQ 2 anys post IQ 

      

      

      

      
Font: elaboració pròpia 

 

 

 Quadre 9. Temps de tornada al primer partit (mesos) 
Clau  

  

  

  

  
Font: elaboració pròpia 

 

 

 Quadre 10. Efectes adversos 
Clau Augment del dolor 

de genoll 

Augment de 

l’edema de genoll 

Aparició de 

contractures 

Disminució de la 

motivació 

Altres 

      

      

      

      
Font: elaboració pròpia 
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7.9. Annex 9. Qüestionari de recollida de dades 

 

 

Quadre 11. Qüestionari de recollida de dades 

 
 

Clau del pacient:  

 

 

 

Grup:         A   B 

 

Cognoms: 

 

 

 

 

Nom: 

 

 

 

 

Data de naixement: 

 

 

 

 

Telèfon de contacte: 

 

 

 

Correu electrònic: 

 

Data de la intervenció quirúrgica: 

 

 

 

 

Membre inferior intervingut:  

 

Dreta dominant 

 

Dreta no dominant 

 

Esquerra dominant 

 

Esquerra no dominant 

 

 

Mitjana de partits jugats temporada anterior: 

 

 

 

 

Observacions: 

 

 

 

                                                                                                                                   Font: elaboració pròpia 
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7.10. Annex 10. Programa de rehabilitació pre-quirúrgica. Descripció 

de la intervenció 

Fase1. 

Control de l’edema i millora del rang articular. Durada d‘aquesta fase: 1 setmana, 3 sessions. 

Només ens centrem en la cama afectada. 

 

 Millora de l’edema: 

-Ayrcastcryo. Genollera que combina la compressió i estabilització amb la crioteràpia. Temps 

d‘aplicació: 45minuts 3 cops al dia.  

-Drenatge manual. 3 cops setmana, al final de la sessió. 15 minuts 

Exercici Descripció Nre de repeticions i sèries 

Anklepumps Amb el genoll en extensió, fer flexió 

dorsal i flexió plantar de turmell 

successivament. 

 

4 sèries de 20 repeticions 

 

 Millora del dolor i el rang articular: 

Exercici Descripció Nre de repeticions i 

sèries 

Flexió de genoll 

activa amb lliscament 

medial passiva. 

Concepte Mulligan 

Pacient es troba en bipedestació amb la 

cama afectada recolzada sobre la cadira i 

realitza la flexió d‘aquest genoll 

mitjançant el desplaçament del seu pes cap 

aquesta. 

Al mateix temps, el fisioterapeuta aplicarà 

3 sèries de 10 repeticions de lliscaments 

medials de la tíbia sobre el fèmur amb una 

mà, sense provocar dolor al pacient en cap 

moment, i amb l‘altra mà subjectarà el 

fèmur al mateix temps que el pacient porta 

a terme el moviment activament. 

 

3 sèries de 10 repeticions. 

1‘ de descans entre sèries 

 

 Millora del rang articular 

Guanyar extensió de genoll 

Exercici Descripció Nre de repeticions i 

sèries 

Extensió assistida amb 

pes al turmell 

El pacient està col·locat en decúbit pro amb la 

meitat de la cama afectada fora de la camilla. 

Se li col·loca un pes d‘1kg a nivell del turmell 

Aguantar durant 1 

minut. 3 sèries 

Extensió passiva de 

genoll 

Pacient en decúbit supí. Col·locar un coixí 

sota taló de manera que el peu i el turmell 

quedin una mica més elevats respecte el 

genoll, i això ajudi en el guany d‘extensió 

1 minut. 3 sèries 
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d‘aquest. Pot ajudar activament fent 

contracció isomètrica de quàdriceps. 

 

Guanyar flexió de genoll: 

Exercici Descripció Nre de repeticions i 

sèries 

Lliscament sobre paret En decúbit supí i flexió de maluc i genolls de 

90º, col·loquem la planta del peu de la cama 

afectada sobre la paret i sobre aquesta hi 

recolzem la cama sana, de manera que forcem la 

flexió. 

Realitzar-ho 15 

vegades, arribant al 

màxim de flexió 

possible i intentant 

augmentar-la cada 

vegada. 3 repeticions 

 

Heelslides 

 

Pacient en decúbit supí i genolls en extensió. 

Lliscar el taló sobre la camilla o llit fent el 

moviment de flexió de genoll fins al màxim 

possible. 

 

15 repeticions, 3 

sèries. 

Anar a velocitat lenta, 

intentant augmentar 

cada cop més el rang 

de flexió. 

Bicicleta estàtica Amb el seient bastant alt, el pacient pedaleja 

sense resistència. Segons la dificultat que del 

pacient, el  seient es va abaixant per incidir en el 

guany de flexió de genoll. 

 

Entre 5 i 10 minuts 

 

 

 Propiocepció: 

Exercici Descripció Nre de repeticions i 

sèries 

Propiocepció en 

sedestació i fitball als 

peus 

En sedestació sobre la camilla i  amb el genoll i 

maluc flexionats a 90º (forat popliti a nivell de 

la vora de la camilla però que no impedeixi la 

flexió de genoll), es col·loca una pilota tipus 

fitball a nivell de la planta dels peus i se li 

demana que faci oscil·lacions amb l‘extremitat 

afectada: endavant-endarrera (flexo-extensió), 

costats, cercles...mantenint el contacte amb la 

pilota i aprentant aquesta lleugerament en tot 

moment. 

3‘ 
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Fase2. 

Augment de la força muscular. Exercicis isomètrics i concèntrics sense resistència. Durada 

d‘aquesta fase: Setmanes 2 i 3: 6 sessions. Realitzem alguns exercicis de manera bilateral**, 

però amb la meitat de sèries en la cama sana. 

Es mantindran els següents exercicis de la fase anterior: extensió assistida amb pes al turmell, 

extensió passiva de genoll, lliscament sobre la paret, heelslides, embenatge compressiu , 

Ayrcast Cryo i mobilitzacions Concepte Mulligan (Mirar Fase1 per més detalls, ja que 

utilitzarem la mateixa execució, nombre de repeticions/temps i sèries). 

En aquesta fase també afegim els estiraments passius de quàdriceps, bessons i isquiotibials. 

 

 

 Quàdriceps 

Exercici Descripció Nre de repeticions i 

sèries 

Isomètric + electroestimulació Pacient en decúbit supí, amb tovallola 

sota forat popliti (flexió de genoll 

superior a 60º per evitar tensions sobre 

el LCA). Apretar contra la tovallola al 

mateix temps que es nota la descàrrega 

elèctrica, descansar quan aquesta 

cedeix. 

3 sèries de 15 

repeticions. 

 

 

 

Flexió de maluc amb genoll en 

extensió** 

 

En decúbit supí, alçar la cama màxim 

fins a l‘altura del genoll contra lateral, 

que està flexionat. Aguantar 3s i 

després abaixar la cama poc a poc 

 

3 sèries de 15 

repeticions. 

 

 

 

 Isquiotibials 

Exercicis Descripció Nre de repeticions i 

sèries 

Isomètric força taló ** 

 

Pacient en decúbit supí sobre la camilla i 

la cama afectada lleugerament flexionada, 

amb el taló en contacte amb la camilla, 

fer pressions contra aquesta. Aguantar 6 

segons i relaxar. 

2 sèries de 6 

repeticions. 
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 Glutis 

Exercici Descripció Nre de repeticions i 

sèries 

Bridges Pacient en decúbit supí, amb els dos peus en 

contacte amb la camilla i separats a una 

distància equivalent a la línia amb el maluc, 

aixecar el tronc si es pot fins l‘altura dels 

genolls només recolzant els peus, els braços, 

les espatlles i el cap al terra (aguantar 5‘‘) i 

tornar a baixar lentament fins que l‘esquena 

es recolzi a la camilla altre cop. 

3 sèries de 15 

repeticions 

 

 

 Propiocepció: 

Exercici Descripció Nre de repeticions i 

sèries 

Propiocepció amb fitball El pacient està assegut sobre la 

pilota i la planta dels peus recolzats 

al terra. Intentar: 

-aguantar equilibri amb els dos peus 

tocant el terra però les mans lliures 

-aguantar equilibri amb només el 

peu de la cama afectada tocant el 

terra  

-en la posició anterior, fer flexió i 

extensió, moviments circulars, 

números... amb la cama lliure (la no 

afectada) 

5‘ 
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Fase3. 

Augment de la força muscular. Exercicis concèntrics amb resistència i excèntrics. Durada 

d‘aquesta fase: Setmanes 4 i 5: 6 sessions. Realitzem alguns exercicis de manera bilateral**, 

però amb la meitat de sèries en la cama sana. 

Es mantindran els següents exercicis de les fases anteriors (mateixa execució, nombre de 

repeticions/temps i sèries): extensió assistida amb pes al turmell, extensió passiva de genoll, 

lliscament sobre la paret, heelslides, isomètrics electroestimulació de quàdriceps, flexió de 

maluc amb genoll en extensió, isomètric d‘isquiotibials amb força al taló, bridges, estiraments 

passius de quàdriceps, bessons i isquiotibials, Ayrcast Cryo. 

 Quàdriceps 

Exercici Descripció Nre de repeticions i 

sèries 

Leg press quàdriceps Peus recolzats sobre la plataforma de la 

màquina i les puntes dels dits mirant una mica 

enfora i separats per treballar sobretot vast 

intern. Fer extensió de genoll i tornar a la 

flexió poc a poc. Començar amb una 

resistència de 20kg i progressar fins 40-50kg. 

3 sèries de 15 

repeticions 

 

Lunges frontals ** 

 

En bipedestació, fer una passa endavant 

recolzant el peu al terra amb flexió de 90º de 

genoll i maluc. El genoll de darrera també es 

flexiona 90º. 

 

10 lunges (5 a cada 

cama). 2 sèries 

 

Semi-squats 

 

Flexió de genolls i malucs amb els 2 peus 

recolzats al terra i intentant mantenir el tronc i 

les cervicals rectes. No sobrepassar els 30º de 

flexió de genoll. Podem col·locar la pilota 

fitball a l‘esquena del pacient per fer 

l‘exercici contra la paret. 

 

3 sèries de 6 semi-

squats. 1‘ aguantant 

 

 Isquiotibials 

Exercici Descripció Nre de repeticions i 

sèries 

 

Concèntric 

d‘isquiotibials amb 

banda elàstica** 

 

Pacient en decúbit pro, lliguem una cinta 

elàstica de resistència moderada a nivell del 

turmell i ho subjectem en algun punt 

d‘anclatge. Fem flexió de genoll superant la 

resistència de la banda sense dificultat 

(Resistència theraband = moderada). 

 

3 sèries de 15 

repeticions 

 

Excèntric amb fitball 

 

En decúbit supí, col·loquem les cames sobre el 

fitball i les flexionem, al mateix temps que 

aixequem el tronc i movem el fitball amb els 

peus i en la mateixa direcció que aquests. 

Tornem a la posició inicial fent extensió de 

genolls i tornant a tocar amb el tronc a terra. 

 

3 sèries de 6 repeticions 
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 Glutis 

Exercici Descripció Nre de repeticions i 

sèries 

Marxa lateral amb 

banda elàstica** 

En bipedestació i lleugera flexió de genolls (10-

15º), col·loquem una cinta elàstica a sobre el 

genoll. Fem marxa lateral en un sentit i després 

en el següent, intentant no tancar els peus en 

cap moment per tal de mantenir la goma 

sempre en tensió. 

10 passes a cada 

costat. 2 sèries 

 

 

 Propiocepció: 

Exercici Descripció Nre de repeticions i 

sèries 

Recolzament 

bipodal sobre 

bossu 

En posició de recolzament bipodal sobre el 

bossu, realitzem desequilibris manuals 

multidireccionals en diferents parts del cos i en 

l‘extremitat afectada mitjançant theraband. 

Augmentar la dificultat: tancar els ulls, 

augmentar la velocitat dels desequilibris. 

Els genolls han d‘estar lleugerament flexionats 

per tal que sigui més eficaç. 

5‘ 

 

3-5 minuts de descans entre sèries, d‘acord amb The American College of SportsMedicine(82). 

Cada sessió de cada fase durarà entre 45 i 75 minuts aproximadament, en les fases 2 i 3 

augmentarà la durada perquè augmenta el nombre d‘exercicis a realitzar. Millor realitzar-ho en 

dies alterns, ideal: dilluns, dimecres i divendres. 

Educació al pacient des de la primera fase 
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7.11. Annex 11. Objectius, progressió i exemple d’un protocol de 

rehabilitació de LCA postquirúrgic 

  
El protocol proposat està extret de Bergé (34). Es tracta d‘un protocol de rehabilitació 

post-quirúrgic estandarditzat en base a l‘evidència científica, que busca reforçar futures 

investigacions en aquest àmbit. 

També he extret informació sobre els objectius, la progressió i els exercicis dels estudis 

de Wilk et, al. (90), Álvarez (91) i Giannakis(42). 

El procés de rehabilitació ha d‘adaptar-se a l‘evolució del pacient. S‘estableixen uns 

criteris d‘avaluació al final de cada fase per poder realitzar la progressió adequada. 

 

Fase I: Setmana de la 0 a la 2- Post operatori immediat 

Objectius: 

 Controlar el procés inflamatori post-quirúrgic 

 Protegir els teixits de cicatrització (evitar estirar l‘injert) 

 Prevenir l‘atròfia muscular 

 Restablir l‘extensió passiva completa de genoll 

 Millorar la flexió passiva de genoll (es pretén arribar als 90º, progressiu) 

 Restablir la mobilitat normal de la ròtula 

 Restablir el control muscular del quàdriceps 

 Restablir la deambulació, utilitzant ajudes tècniques si es requereix, valorant el 

dolor i la tolerància a la càrrega 

 

Tractament de fisioteràpia: 

-Aplicació del protocol RICE 

-Mobilització activa de turmell. Flexió plantar i dorsal (bombeig muscular) 

-Mobilitzacions passives de la ròtula ( a partir del 3r dia) 

-Augment del ROM: postures osteoarticulars mantingudes: 

   -En decúbit pro, extensió de la cama contra gravetat (penjada) 

   -En decúbit supí. Genolls doblats 90º i maluc estable. Talons a la paret. 

Lliscaments del taló contra la paret a favor de la gravetat (cama sana sobre la 

intervinguda) 

   -En decúbit pro, flexió de genoll amb cincha (auto-assistit) 

   -En sedestació, flexió de genoll amb cames penjant 

-Exercicis de treball muscular isomètric de quàdriceps, isquiotibials i adductors 
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-Estiraments de la cadena muscular posterior: isquiotibials, bessons i soli 

-Treball de propiocepció i control neuromuscular: 

   -transferències de pes en sedestació 

   -estimulació sensorial cutània 

-Entrenament de la deambulació: progressió de la càrrega del 25% al 50% del pes 

corporal segons tolerància del pacient. Afavorir l‘extensió (senyals tàctils, verbals...) 

 

Criteris de progressió cap a la següent fase: 

 Extensió activa i passiva completa (0º) 

 Flexió passiva de 0-90º 

 Signes inflamatoris lleus 

 Bona mobilitat de la ròtula 

 Correcta activació del quàdriceps 

 

Fase II: Setmana de la 2 a la 4. Rehabilitació precoç 

Objectius: 

-Millorar la flexió i mantenir l‘extensió 

-Millorar la força i resistència muscular (60% respecte la contra lateral) 

-Millorar la propiocepció articular 

-Aconseguir la deambulació sense ajudes tècniques 

-Continuar complint els objectius de la fase anterior 

 

Tractament de fisioteràpia: 

(tots els procediments realitzats en la fase anterior també s‘inclouen en la fase actual, 

alguns amb les progressions descrites). 

 Augment del ROM articular 

 Exercicis isomètrics 

 Exercicis en cadena cinètica oberta (CCO), sense càrrega: en sedestació, 

extensió de genoll 

 Squat amb recolzament de l‘espatlla a la paret (amb 30º de flexió). Iniciar amb 

exercicis isomètrics 

 Entrenament de la deambulació: progressió del 75% del pes corporal fins 

aconseguir la càrrega completa. Piscina: marxa endavant o enrere, tocant amb 

els peus al terra. Caminar en cinta 

 Entrenament de resistència aeròbica: bicicleta amb silló alt i poca resistència. 

 Treball de propiocepció i control neuromuscular: estabilització en superfícies 
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estables (ulls oberts i tancats), transferències de pes 

 Programa d‘estabilització lumbo-pèlvica 

 

Criteris de progressió: 

 Deambulació sense ajudes tècniques 

 Mobilitat activa de 0 a 115-125º 

 Sense dolor femoropatelar o en la interlínia articular 

 Força del quàdriceps del 60% respecte a l‘extremitat contra lateral 

 

Fase III: Setmana de la 5 a la 6. Control de la deambulació 

 

Objectius: 

 Restablir la flexió completa i mantenir l‘extensió 

 Millorar la força i la resistència muscular de l‘extremitat inferior (quàdriceps 

70% del contra lateral) 

 Millorar la propiocepció articular per la realització de les activitats funcionals 

 Normalitzar i mantenir la deambulació independentment 

 

Tractament de fisioteràpia: 

(tots els procediments realitzats en la fase anterior també s‘inclouen en la fase actual) 

 Recolzament bipodal: combinació d‘exericis en CCC i CCO + 

electroestimulació. Progressió dels anteriors exercicis, augment del ROM i la 

càrrega.  

Exercicis actius de la mobilitat de la pelvis (flexo-extensió, abd-add) 

Elevació sobre puntes dels peus. 

 Entrenament de la deambulació:  

Passos laterals cap als costats 

Marxa resistida (gomes) 

Piscina (carrera aquàtica endavant i endarrere, tocant amb els peus al terra). 

 Entrenament de resistència aeròbica: augment de la càrrega i el volum de treball. 

 Treball de la propiocepció i el control neuromuscular: 

Marxa estàtica en superfícies inestables (mini-tramp, bossu) 

Estabilització bipodal: terra, taules, ulls tancats, etc. 

Recepció i llançament d‘una pilota, en bipedestació 

Estabilització després d‘estímuls: amb resistència manual, bandes elàstiques 

 

Criteris de progressió: 

 Deambulació normal 
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 Mobilitat completa sense dolor 

 Força i propiocepció per activitats funcionals (Escales, assure‘s, tombar-se). 

 

 

Fase IV: de la setmana 6 a la 10. Control neuromuscular 

Objectius: 

 Mantenir la mobilitat articular completa i sense dolor 

 Millorar la força i resistència muscular 

 Millorar i mantenir la propiocepció articular en situacions funcionals avançades 

 Recuperar la total confiança del pacient en l‘extremitat inferior 

 

Tractament de fisioteràpia: 

(tots els procediments realitzats en la fase anterior també s‘inclouen en la fase actual) 

 Estiraments dinàmics/Avançats (Flexibilitat) 

 Exercicis funcionals: pujar i baixar escales en diferents direccions i sentits 

 A partir de la 8ª setmana: 

Squats amb una sola cama (0 a 45-60º) 

Premsa de cames unipodal (0 a 45-60º) 

 Progressió de l‘entrenament de resistència aeròbica 

 Treball de propiocepció i control neuromusculars: 

Equilibri en pla inclinat 

Exercicis d‘agilitat dels membres inferiors (lliscaments frontals, laterals) 

Estabilització en superfícies inestables (bipodal-unipodal) 

Progressió d‘exercicis realitzats en altres fases: incloem velocitat i augmentem 

càrrega 

 

Criteris de progressió: 

 Mínims signes d‘inestabilitat (Test funcionals: Hop test 80%) 

 Absència completa de dolor i inflamació 

 Força resistència muscular del quàdriceps de més del 70% respecte la contra 

lateral 

 Sense restriccions en les activitats de la vida diària 

 

Fase V: Setmana de la 11 a la 24- Normalització 

Objectius: 

 Normalitzar la força muscular 

 Millorar la potència i resistència muscular 

 Millorar el control neuromuscular en activitats dinàmiques 
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 Realitzar activitats de la vida diària sense restriccions 

 Iniciar la carrera de forma progressiva 

 Iniciar les activitats pliomètriques (a partir del 4t mes) 

 Iniciar l‘activitat fisico-esportiva 

 

Tractament de fisioteràpia: 

(Tots els procediments realitzats en la fase anterior també s‘inclouen en la fase actual): 

 Progressió dels exercicis de força-resistència muscular 

Treball excèntric de la musculatura isquiotibials 

 Entrenament de la deambulació (trot/carrera) 

Jobbing en línia recta (progrés  fins carrera) 

Córrer fent cercles amplis cap ambdós costats 

Canvis de direcció i sentit 

Últimes fases, potència de carrera: velocitat alta (esprintant) 

 Exercicis pliomètrics 

Recepcions de salts: progressió en altura. De bipodal a unipodal. Diferents 

superfícies 

Saltar sobre un step (15-30 cm). Combinació propulsió i recepció 

Saltar a corda: primer amb les dues cames, posteriorment unipodal 

Pujar escales trotant 

 Progressió dels exercicis de propiocepció i control neuromuscular: 

Potenciació de la capacitat de reacció als moviments que posen en tensió el LCA 

 

Criteris de progressió: 

 Força de quàdriceps superior al 70-80% 

 Força dels isquiotibials 100% 

 Probes funcionals amb resultats superiors al 85% respecte la contra lateral 

 Valoració: Fncitional Movement Screening (Anàlisi funcional del moviment) 

 

Fase VI: més de 24 setmanes. Retorn a l’activitat esportiva 

Objectius: 

 Aconseguir la màxima força, resistència i potència muscular 

 Normalitzar el control neuromuscular en activitats dinàmiques 

 Reentrenar les habilitats físiques específiques per l‘esport que el pacient practica 

 Reincorporar-se de forma gradual a l‘activitat esportiva sense restriccions 

 

Tractament de fisioteràpia 

(tots els procediments realitzats en la fase anterior també s‘inclouen en la fase actual) 
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 Progressió general dels exercicis realitzats en fases anteriors: augment de la 

càrrega intensitat), del temps (volum), de la velocitat d‘execució. 

 Treball específic esportiu en el terreny de joc. 
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8. AGRAÏMENTS I NOTA FINAL DE L’AUTOR 

 

Vull agrair a diverses persones l‘ajuda que han dipositat en mi durant l‘execució del 

treball final de grau. 

En primer lloc, agrair a la meva família i als meus millors amics els ànims durant 

aquests 4 anys de grau universitari, sense ells no hauria set possible. 

Gràcies als fisioterapeutes i readaptadors del CF Damm per ensenyar-me les bases de la 

fisioteràpia esportiva i, també a la UE.Gurb per el recolzament i la confiança. 

També agrair a IsokineticLondon, i especialment a David Clancy, fisioterapeuta 

especialitzat en medicina de l‘esport i readaptació, per proporcionar-me coneixements 

teòrics i pràctics sobre el tema que m‘han set de gran ajuda a l‘hora de desenvolupar el 

present treball. També m‘han donat consells i coneixements imprescindibles sobre el 

tema el Roger i la Laia, fisioterapeutes dels Serveis Mèdics del FC.Barcelona. 

També donar les gràcies al professor Marc Terradas pels consells aportats i a Dyego 

Leandro Bezerra de Souzsa, el meu tutor del TFG, per la seva ajuda, consells i idees i 

pel bon tracte durant tot el curs, amb el que he après aquest camí i m‘he guiat per la 

consecució òptima del treball. 
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9. NOTA FINAL DE L’AUTOR. EL TFG COM EXPERIÈNCIA  

D’APRENDRE 
 

La realització d‘aquest treball de final de carrera ha estat una molt bona experiència, tan 

a nivell personal com també d‘aprenentatge. Per una banda he descobert el camp de la 

investigació per dins i  no únicament com a lectora com era fins ara. He pres 

consciència de la dificultat a l‘hora de realitzar un article científic i la necessitat de 

disposar de coneixements d‘altres matèries complementàries a la fisioteràpia com són la 

bioestadística, la bona redacció i capacitat de síntesi de la informació, la coneixença 

d‘idiomes per ampliar la recerca bibliogràfica, etc. 

A més a més, el treball m‘ha permès adquirir molts més coneixements dels que ja tenia 

sobre el tema estudiat durant el projecte, fent-me adonar que els coneixements en el 

camp de la fisioteràpia són molt amplis i s‘han d‘anar actualitzant periòdicament per tal 

de poder establir el millor diagnòstic i el tractament més òptim possible. 

A l‘hora de fer la cerca bibliogràfica he pogut veure la controvèrsia que existeix dins un 

mateix camp entre uns professionals i altres, tan pel que fa a l‘elecció del tipus d‘injert 

durant la cirurgia, com en les característiques de la rehabilitació. En bona part, aquí 

radica la dificultat de la investigació científica, en la difícil estandardització d‘un 

tractament. 

No aconsegueixo trobar cap punt negatiu en l‘experiència de realitzar aquest treball ja 

que he tingut motivació i interès en aprendre el màxim sobre el tema des del moment 

que vaig escollir-lo ara fa un any. A partir d‘aquí va iniciar-se la meva cerca, demanant 

opinió i dubtes a professionals especialitzats en el LCA, aprofitant la meva estada 

d‘Erasmus pràctiques, també buscant a internet, documentant-me en llibres, compartint 

opinions amb els companys de classe...  

He gaudit molt durant la realització del present treball final de grau, tan de bo algun dia 

tota la informació que conté pugui posar-se a la pràctica per tal d‘observar l‘efectivitat 

del meu estudi i sigui útil per a futures investigacions.  


