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1. Resum 
 

Antecedents 

Parlem d’intestí neurògen per referir-nos a la disfunció gastrointestinal secundària a una 

malaltia o lesió neurològica. Aquest trastorn inclou restrenyiment, incontinència fecal i/o 

defecació desordenada, donat a la pèrdua de la funció sensitiva i/o motora. S’ha observat que 

la prevalença dels símptomes gastrointestinals en persones amb lesió medul·lar (LM) és molt 

elevada, ja que, pateixen d’intestí neurògen més del 80% d’aquests pacients. A més, és un dels 

aspectes que més els hi preocupa degut a que els hi afecta de manera molt important a la seva 

qualitat de vida, no només per la simptomatologia, si no també pel temps que necessiten per 

realitzar l’evacuació intestinal, la repercussió que comporta efectuar activitats fora de la llar i 

l’efecte emocional que té per ells.  Hi ha poca evidència científica en el tractament de l’intestí 

neurògen però el tractament conservador és la base de la piràmide. El programa d’evacuació és 

el tractament més utilitzat i s’ha observat que el biofeedback pot ser un bon tractament per la 

reeducació d’aquesta disfunció en pacients amb lesió medul·lar incompleta.  

Disseny de l’estudi 

Assaig clínic aleatoritzat i controlat.  

Objectius 

L’objectiu principal d’aquest estudi és quantificar l’eficàcia del tractament amb biofeedback a 

domicili en pacients amb lesió medul·lar incompleta i intestí neurògen. 

Metodologia 

Un total de 50 pacients seran dividits en dos grups de manera aleatòria (25 participants per 

grup). El grup control realitzarà com a tractament un programa d’evacuació individualitzat i 6 

sessions de biofeedback a l’Institut Guttmann (un cop per setmana). En canvi, el grup 

experimental farà el mateix tractament que el grup control, a més d’un tractament amb 

biofeedback, diari, a domicili durant 6 setmanes. Tots els participants seran valorats a l’inici i al 

finalitzar la intervenció amb l’escala de Bristol, l’escala de Wexner, els criteris de Roma IV, el 

Neurogenic Bowel Score, l’SCI-QOL i amb la manometria anorectal.  

Resultats esperats  

S’espera que el tractament amb biofeedback millori la simptomatologia de l’intestí neurògen en 

ambdós grups. Encara que, el que realment ens interessa és que sigui eficaç el tractament amb 

biofeedback a domicili amb l’obtenció de resultats significatius (P<0.05) i així aconseguir una 

eina més pel tractament de la disfunció gastrointestinal en pacients amb lesió medul·lar 

incompleta.  

Conclusió  

Els pacients que pateixen d’intestí neurògen tenen molt afectada la seva qualitat de vida, 

social i emocional. Per tant, és molt important continuar realitzant estudis per trobar el 

tractament més eficaç per cada pacient de manera individualitzada.  
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2. Marc teòric  
 

2.1 La lesió medul·lar  
 

La medul·la espinal és la via principal del sistema nerviós central que transmet i rep informació 

del cervell a la resta de l’organisme. La lesió medul·lar (LM) és un procés patològic amb pèrdua 

o alteració, temporal o permanent, de la mobilitat, de la sensibilitat i/o del sistema nerviós 

autònom. És el dany de les estructures nervioses de la medul·la espinal que porta a un dèficit 

neurològic amb efectes a llarg termini que poden persistir al llarg de la vida. Totes les alteracions 

habitualment es presenten per sota del nivell de la lesió i depenent de la localització podrà 

afectar a òrgans pèlvics, extremitats inferiors, extremitats superiors, tronc i/o abdomen (1,2,3).  

El dany medul·lar és una de les patologies neurològiques més freqüents que pot arribar a limitar 

molt la independència funcional del pacient i la seva qualitat de vida (4). 

 

2.1.2 Classificació de la lesió medul·lar 
 

Classifiquem la LM i la seva gravetat a partir de l’escala elaborada per la American Spinal Injury 

Association (ASIA) anomenada ASIA Impairment Scale (AIS). Va ser creada al 1973 i es una escala 

de dèficit que permet determinar i classificar, de manera fàcil, l’estat funcional de la lesió 

medul·lar (sensitiu i motor). Identifica grups musculars claus i millora la precisió dels 

professionals a l’hora d’identificar el nivell neurològic de la lesió (3,5). (ANNEX 1) 

 

La tetraplegia és la pèrdua de la funció motora i/o sensorial en els segments cervicals de la 

medul·la espinal i dóna com a resultat una afectació en les extremitats superiors, en el tronc, en 

les extremitats inferiors i  en els òrgans pèlvics. En canvi, la paraplegia ve donada per les lesions 

a nivell dorsal, lumbar i sacre, pel que trobarem una afectació de la funció motora i/o sensitiva, 

depenen del nivell neurològic, del tronc, de les extremitats inferiors i dels esfínters. En aquest 

cas, les extremitats superiors estaran preservades (3,5).    

 

Per determinar el nivell neurològic de la LM s’ha d’observar el nivell sensorial, explorant la 

sensibilitat tant del costat dret del cos com del costat esquerre, i es refereix al segment més 

caudal de la medul·la espinal amb una funció sensorial normal en els dos costats del cos. I el 

nivell motor, és el segment medul·lar més caudal de la medul·la espinal amb una funció motora 

normal en els dos costats del cos. Després d’haver realitzat l’exploració sensitiva y motora de 

tot el cos podem especificar el nivell neurològic, sent aquest el segment més caudal de la 

medul·la espinal amb una funció sensitiva y motora normal en ambdós costats del cos (3-5). 

 

Les LM poden ser incompletes o completes. La LM és incompleta si hi ha parcialment preservada 

la funció sensitiva i/o motora per sota del nivell neurològic, incloent la preservació del segment 

S4-S5. En el cas que no hi hagi cap funció sensitiva i motora preservada és una LM completa 

(3,5).  

L’AIS té 5 graus: A,B,C,D,E (3-5). 
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1) AIS A: Lesió completa, absència de funció motora i sensitiva que s’estén fins als 

segments sacres S4-S5. 

2) AIS B: Lesió incompleta, preserva la funció sensitiva per sota del nivell neurològic de la 

lesió però amb absència de la funció motora per sota del nivell neurològic, i inclou el 

segment sacre S4-S5. 

3) AIS C: Lesió incompleta, preserva la funció motora per sota del nivell neurològic i  més 

de la meitat dels músculs principals tenen un balanç muscular menor de 3 (no funcional). 

4) AIS D: Lesió incompleta, preserva la funció motora per sota del nivell neurològic i al 

menys la meitat dels músculs principals tenen una puntuació muscular igual o superior 

a 3 (funcional). 

5) AIS E: Normal. Les funcions sensitives i motores són normals.  

 

2.2 L’intestí neurògen 
 

2.2.1 La continència fecal i la defecació 
 

La continència fecal és un procés fisiològic que requereix el control voluntari de la defecació, és 

la capacitat que té el nostre cos per saber quan el recte està ple, reconèixer si el contingut és 

sòlid, líquid o gas i per últim buidar-lo en un lloc i en un moment adequat (6,7). Aquest procés 

de continència requereix un aprenentatge ja que, al néixer no tenim desenvolupada aquesta 

voluntarietat fins a una mitjana d’edat dels 28 mesos (7,8). I per un altre banda, tenim un altre 

procés que és la defecació, aquest és fonamental per realitzar l’evacuació de la femta (6). 

L’expulsió de la femta i el fet de fer-ho en el moment desitjat són dos funcions transcendentals 

de l’aparell digestiu. Ambdues comparteixen estructures anatòmiques (el còlon, l’anorecte i la 

musculatura del sòl pelvià) i la coordinació i integració de diferents sistemes fisiològics (sistema 

nerviós, sistema musculoesquelètic, hormonal i cognitiu) (6,9). 

Aquesta successió de funcions fisiològiques, tant voluntàries com involuntàries, és complexa. 

Per a que es duguin a terme s’han d’agrupar uns condicionaments anatòmics i fisiològics que 

permetin la transformació del contingut intestinal en femta, un adequat transport des del còlon 

fins al recte, que aquest tingui una bona capacitat d’emmagatzematge i compliança rectal 

(relació volum/pressió), i que es desencadeni el desig defecatori per poder realitzar l’evacuació 

o bé, una adequada continència per posposar l’expulsió de la femta fins el moment idoni (9, 3). 

 

2.2.2 Etiologia de l’intestí neurògen 
 

L’intestí neurògen és la pèrdua del funcionament normal del procés de defecació i de la 

continència. Les causes que poden desencadenar un intestí neurògen són les lesions medul·lars, 

els danys cerebrals (traumatismes cranioencefàlics o accidents cerebrovasculars) i malalties 

neurodegeneratives com poden ser la malaltia del Parkinson, l’esclerosi múltiple, etc (10,11).  
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2.2.3 L’intestí neurògen en les lesions medul·lars 
 

Centrant-nos en l’intestí neurògen secundari a una LM, podem dir que gran part d’aquestes 

persones tenen símptomes gastrointestinals, que normalment inclou el restrenyiment, la 

incontinència fecal i/o la defecació desordenada, degut a la pèrdua de la funció sensitiva i/o 

motora (10,11).  

L’intestí neurògen afecta al procés d’emmagatzematge del contingut fecal i a l’evacuació de la 

femta. Després d’una LM, el sistema nerviós no pot controlar les funcions intestinals com ho feia 

abans de patir-la, depenent del nivell neurològic i la gravetat de la lesió medul·lar interferirà 

d’una manera o d’un altre. Pot ser que la persona no pugui sentir l’emplenament del recte, 

contraure voluntàriament l’esfínter anal per poder realitzar la continència fecal i/o observa una 

disminució de la motilitat del colon per moure el contingut a través d’ell fent que augmenti el 

temps del trànsit colònic (3,12,13).  

La disfunció intestinal és un dels problemes que més els hi preocupa als pacients amb LM, ja que 

totes les relacions personals poden veure’s afectades per la pèrdua del control intestinal i no es 

tracta només de la pèrdua del control voluntari, ja que en persones que rarament pateixen 

incontinència fecal, la por per poder patir-la els hi fa reduir les activitats socials i aïllar-se. D’altra 

banda, el temps que han de dedicar per poder realitzar l’evacuació intestinal fa que repercuteixi 

en les activitat habituals de la persona. Aquesta disfunció perjudica greument a la qualitat de 

vida dels individus que la pateixen i pot desencadenar alteracions emocionals (3,13). 

 

2.2.4 Epidemiologia  
 

La prevalença en patir intestí neurògen en persones que pateixen malalties neurològiques és 

significativament més gran que en la població general (13). Encara que, l’estimació varia en cada 

estudi depenent de l’entorn i les definicions utilitzades (11). 

A la guia de pràctica clínica del 2020 elaborada per Paralyzed Veterans of America, han trobat 

com a resultats que la majoria dels estudis observen que més del 80% de les persones amb LM 

tenen algun grau de disfunció intestinal. Els símptomes informats amb més freqüència són: el 

restrenyiment (32% a 56%), la incontinència fecal (27% a 86%), la necessitat d’estimulació digital 

o d’evacuació del recte (66%), la distensió o malestar abdominal (22% a 33%) i les hemorroides 

(31% a 36%). El temps mitjà utilitzat per cada evacuació intestinal dura més de 30 minuts en el 

25% de les persones i més d’una hora en el 9%. Els símptomes intestinals es consideren de 

moderats a greus pel 39%- 50% de les persones amb LM i la gravetat de la disfunció intestinal 

s’associa amb depressió i reducció de la qualitat de vida. I el símptoma que impacta més 

greument en la qualitat de vida de les persones és la incontinència fecal diària. La malaltia 

gastrointesintal secundària a una lesió medul·lar continua sent una causa freqüent 

d’hospitalització i inclús de mortalitat (10). 

En resum, els resultats observats en els diferents estudis (3,10,13-16) són molt diversos. Encara 

que, tots conclouen que la prevalença dels símptomes gastrointestinals en els pacients amb LM 
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és molt elevada, sent un dels aspectes més preocupants i que més els hi afecta a nivell social i 

emocional.  

 

2.2.5 Fisiopatologia 

 

En el trànsit gastrointestinal interactua el sistema nerviós entèric, el sistema nerviós autònom i 

el sistema somàtic (3,14,17-19).  

- La innervació autònoma parasimpàtica accelera el trànsit intestinal, proximalment ho fa 

pel nervi vague i distalment per les branques inferiors del sacra (S2-S4), per tant en 

pacients amb LM la disfunció es troba en el segment distal del còlon, ja que la innervació 

provinent del nervi vague estarà integra.  

- La innervació autònoma simpàtica es troba des de T9 a L2 de la medul·la espinal i en 

situacions normals el que fa és retardar el trànsit intestinal.  La innervació simpàtica es 

mantindrà integra en LM lumbars baixes i sacres i  estarà totalment afectada en lesions 

cervicals i dorsals altes.   

- El sistema nerviós entèric, es troba dins del tub digestiu i queda intacte després d’una 

LM.  

- El sistema nerviós somàtic, és el sistema voluntari que es troba a la musculatura estriada 

i del perineu. Les neurones motores i sensitives estan a la medul·la sacra, per tant 

l’esfínter sempre estarà afectat en major o menor grau.    

Els primers dies posteriors a la LM la paret intestinal està hipotònica i no respon als estímuls. 

Per això, la majoria de pacients amb una LM tenen un greu augment en el temps del trànsit 

colònic durant les primeres setmanes posteriors a la lesió. En la fase crònica de la LM les 

persones continuen  amb un trànsit del contingut lent que varia significativament entre persones 

i inclús en la mateixa persona (12,14).  

L’intestí neurògen és el resultat d’una varietat de deficiències que depenen del nivell neurològic 

de la lesió medul·lar, la gravetat d’aquesta i l’absència o presència dels reflexes espinals sacres. 

A més, d’altres factors com l’edat, el temps des de la lesió, l’alteració de la dieta i el 

comportament, la mobilitat reduïda, les alteracions psicològiques i els efectes adversos dels 

fàrmacs (14,17). L’intestí neurògen inclou disfunció autonòmica, dèficits sensorials, paràlisis de 

la funció motora i immobilitat, per tant per cada pacient el grau d’afectació serà diferent (10,18).   

Generalment, trobem dos tipus d’intestí neurògen després d’una LM; l’intestí neurògen reflex o 

l’intestí neurògen arreflèxic (10-12).  
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L’intestí reflex: 

 

 

En canvi, en una LM incompleta (AIS C i D) tots pateixen d’un intestí neurògen reflèxic però els 

resultats són molt variables en cada persona. Un 31% dels pacients no presenta contracció 

voluntària de l’esfínter anal extern i  un 13% presenten una contracció normal. L’absència de la 

sensibilitat rectal es troba en un 18% i en un 41% la sensibilitat és normal. El reflex recte anal 

inhibitori sempre està present i el reflex recte anal excitatiu la majoria de les vegades també el 

tenen. La major part dels pacients realitzen maniobres defecatòries irregulars, un 42% tenen 

contraccions rectals reflexes i hi ha alentiment en el temps de trànsit del còlon en el 36% dels 

pacients (14,15,18). 

L’intestí arreflèxic:  

Es produeix quan la lesió medul·lar és completa (AIS A i B) a nivell de la cua de cavall i algunes 

lesions per sota de T7. 
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2.2.6 Estratègies diagnòstiques  

 

L’avaluació clínica s’ha de realitzar de forma sistemàtica i El Consortium for Spinal Cord Medicine 

en la seva guia de pràctica clínica sobre l’intestí neurògen, aconsella començar amb un examen 

neurològic complet per definir el nivell neurològic i el grau de la LM i així comprendre el tipus 

d’intestí neurògen que pot patir el pacient (10).  

Es continua amb una avaluació clínica per saber la funcionalitat intestinal del pacient, aquesta 

inclou: l’anamnesi, l’exploració física, les escales estandarditzades i les proves diagnòstiques.  

 

2.2.3.1 Anamnesi: 

S’ha de realitzar una anamnesi on es descrigui l’estat actual de l’intestí i s’ha de completar a 

l’inici de la LM, anualment en la re-avaluació i a mesura que hi hagi canvis significatius en la 

funcionalitat de l’intestí. L’anamnesi conté la funció intestinal prèvia a la LM i els antecedents 

patològics relacionats a l’aparell gastrointestinal. A més de; la freqüència de la defecació, la 

consistència de la femta (utilitzant l’escala de Bristol explicada més tard), el volum aproximat de 

la femta evacuada, l’hora de l’evacuació, la presència de consciencia o urgència per defecar, 

capacitat per controlar la continència fecal i  els símptomes d’urgència.  També, han d’incloure 

els símptomes associats al dolor i malestar gastrointestinal (inflor o distensió abdominal i 

sacietat primerenca), explicar si ha hagut aparició d’incontinència fecal i com han estat els 

episodis. I per últim, les característiques del programa d’evacuació actual; saber quins 

medicaments pren (tant per ajudar a la defecació com per tractar d’altres afeccions que 

influeixin a la funció intestinal), les tècniques que utilitza per facilitar l’inici de la defecació i/o 

evacuació, la duració i el nivell de funcionalitat de la persona (posició, necessitat d’assistència o 

ajuda), la ingesta de fluids, la dieta i el nivell d’activitat física (3,10,15,21). 

 

2.2.3.2 Exploració física: 

A continuació, es fa un examen físic que consisteix en una exploració completa de l’abdomen i 

de l’anorecte. Aquest és fonamental per la valoració de l’intestí neurògen. S’han d’observar els 

signes de desnutrició o deshidratació, s’ha d’avaluar l’abdomen (distensió, hernies, entre 

d’altres), auscultar els sorolls intestinals, percudir sobre l’abdomen per avaluar si hi ha 

restrenyiment i palpar-lo per observar signes de dolor, sensibilitat, malestar, etc. En el cas del 

recte s’ha d’incloure una inspecció perineal i un examen rectal, avaluar la sensibilitat del tacte 

al voltant de l’anus i els reflexes espinals sacres (bulb-cavernòs i anal superficial). També s’ha de 

realitzar una exploració digital del canal anal i del recte (observar si hi ha complicacions com; 

hemorroides, rectoceles, prolapse rectal, etc) i explorar el to en repòs i en contracció. A més, 

com la LM pot afectar el nivell funcional del pacient, s’ha d’avaluar la capacitat d’aprenentatge 

i de dirigir ordres, la funcionalitat de les extremitats superiors, la realització de transferències o 

si requereix d’ajuda i observar si es pot assentar (10,15,20-22).  
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2.2.3.3 Escales de valoració: 

Hi ha diferents escales i qüestionaris estandarditzats que poden ser útils en l’avaluació clínica: 

- El International SCI Bowel Function Basic Data Set (Versió 2.0), és una eina d’avaluació 

estandarditzada i validada per persones amb LM (10,22). 

- El Bowel function Extended Data Set, inclou la realització, d’un examen rectal i especifica 

el temps de trànsit colònic amb marcadors radioopacs (22,23). 

- L’escala de la forma de la femta de Bristol, s’utilitza per avaluar la consistència de la 

femta (10,22) 

- La Bowel Management subescale of the Spinal Cord Injury- Quality of Life (SCI-QOL), 

s’utilitza per avaluar l’impacte de l’intestí neurògen sobre la qualitat de la vida diària 

dels pacients (10,22).  

- L’escala Wexner, és una eina fàcil d’utilitzar per classificar la gravetat de la incontinència 

fecal (10,24).  

- La Cleveland Clinic Constipation Scoring System és un qüestionari per saber la gravetat 

del restrenyiment (10,24).  

- El Neurogenic Bowel Score, elaborada específicament per persones amb LM, mesura la 

gravetat de l’intestí neurògen (10,23). 

- Criteris Roma IV, defineix si una persona sense un problema orgànic pot tenir 

restrenyiment. No es específic per pacients amb LM (10). 

Les escales més utilitzades per avaluar les disfuncions gastrointestinals en pacients 

neurològics són; l’escala de Bristol i el Neurogenic Bowel Score (23). 

 

2.2.3.4 Proves diagnòstiques: 

Hi ha diferents tècniques per avaluar la funció fisiològica de la musculatura del sòl pelvià, del 

recte i dels esfínters. Juntament amb l’anamnesi i l’examen físic, explicat anteriorment, aquestes 

tècniques s’han d’utilitzar per avaluar la funcionalitat de les diferents estructures, identificar la 

lesió i arribar a un bon diagnòstic (25). 

Les proves disponibles per l’estudi de la incontinència fecal i el restrenyiment són: la radiografia 

abdominal i la tomografia computeritzada per observar la presència de femta als intestins 

(10,22).  Estudis neurofisiològics i la electromiografia per registrar els potencials d’acció (25,26). 

I la defecografía que serveix per avaluar la resposta de la musculatura abans, durant i després 

de la defecació (10,25). Però, actualment, les proves diagnòstiques més utilitzades pel diagnòstic 

de l’intestí neurògen en aquest tipus de pacients són el temps de trànsit colònic (TTC) i la 

manometria rectal.  

Temps de trànsit colònic (TTC): 

Les persones amb problemes de defecació poden presentar un alentiment en el trànsit del còlon. 

Existeixen diferents mètodes per avaluar el TTC que poden ser amb marcadors radioopacs, amb 

gammagrafia o amb una càpsula de motilitat sense fil (10,22).  

La més utilitzada és la prova del temps del trànsit colònic amb marcadors radioopacs i es realitza 

amb l’ajuda de radiografies abdominals per seguir el pas dels marcadors pel còlon. El TTC es pot 
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calcular a partir de la distribució de marcadors pel còlon descendent, còlon transversal i còlon 

sigmoide (17,22).  

La prova del temps del trànsit colònic amb gammagrafia es realitza després de que la persona 

mengi alguna cosa estàndard, passada mitja hora de la ingesta i durant dues hores s’agafen 

imatges de l’abdomen, anterior i posterior, per observar el buidament de l’estómac. El TTC es 

pot determinar amb imatges a les 24, 48 i 72 hores després d’haver menjat (10).  

La càpsula de motilitat sense fil dóna més informació sobre l’intestí neurògen avaluant el temps 

de buidament de l’estómac, el temps de trànsit de l’intestí prim i el temps de trànsit colònic.  

Aquesta càpsula s’ingereix amb l’aliment i en el moment que s’expulsa amb l’evacuació aporta 

molta informació com és; el pH gàstric, el temps de trànsit segmentari i la motilitat intestinal 

(10,22).  

Manometria anorectal: 

És de les primeres proves que es van realitzar per avaluar la funcionalitat de l’anorecte i encara 

es fa servir molt. La manometria anorectal és una tècnica que permet, mitjançant el registre 

simultani de les pressions en el conducte anal i l’ampolla rectal, tant en condicions de repòs com 

simulant diferents situacions fisiològiques, avaluar i quantificar; la pressió que pot realitzar el 

canal anal, la sensibilitat rectal, la presència del reflex inhibitori anorectal, el reflex de Valsalva, 

el reflex rectoanal excitatiu,  la maniobra defecatòria i la compliança rectal. Aquesta prova dura 

uns 30 minuts, és indolora i no necessita cap tipus de preparació prèvia  (3,10,25-27).  

La manometria anorectal es pot realitzar de diferents maneres (10,25-27): 

- De perfusió: Requereix un instrumental específic; catèters, sistemes de registre de 

pressions, bombes de perfusió i programes de computació. L’avantatge d’aquests 

sensors és que són més còmodes pels pacients i el desavantatge és que requereixen de 

perfusió que pot arribar a estimular la pell perianal i provocar una activitat reflexa. 

- D’alta resolució: Actualment, és la que més s’utilitza ja que, és més intuïtiva, senzilla, 

precisa, ràpida i fàcil. I la manometria d’alta definició és una variant de la manometria 

d’alta resolució que proporciona una visió tridimensional del conducte anal.   

 

2.2.7 Tractament 
 

L’evidència científica en el tractament de l’intestí neurògen es escassa, els resultats dels estudis 

són variats i per tant és difícil realitzar conclusions sòlides per saber quin tractament és millor 

que un altre (13). 

L’objectiu general del control intestinal és arribar a tenir continència secundaria amb un 

buidament intestinal regular i suficient dins d’un temps individualment acceptable i el moment 

adequat pel pacient. Per tant (27): 

- S’ha de determinar el número de vegades setmanals que la persona ha d’evacuar, les 

tècniques de defecació i la utilització de laxants i auxiliars per realitzar el maneig 

intestinal.  
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- La continència, el nombre d’evacuacions, el temps invertit en evacuar i la satisfacció 

subjectiva del pacient s’han d’observar per l’avaluació del maneig intestinal.  

- Els canvis del maneig intestinal s’han d’orientar cap a l’èxit (continència i freqüència de 

la defecació) i s’han de determinar de forma individual.  

- És ideal programar l’evacuació després d’un àpat (resposta gastrocòlica). 

- S’ha de realitzar el control del recte després de la defecació per assegurar que s’ha 

completat l’evacuació. 

- Un canvi en el maneig intestinal només es realitzarà després d’una observació suficient 

(3/5 evacuacions/ setmanals). 

- Una dieta regular, ingesta suficient de líquids (1500-2000 ml/dia) i ingesta de fibra (fins 

30 g/dia, solubles i insolubles), ha de ser la base de la dieta.  

El Consortium for Spinal Cord Medicine i el German-speaking Medical Society for Paraplegiology, 

en les seves guies de pràctica clínica, expliquen les opcions més efectives que hi ha pel 

tractament de l’intestí neurògen (3,10,28).  

L’anomenada “piràmide de teràpia” mostra una possible escalada de la teràpia per l’intestí 

neurògen (28). 

 

Esquema modificat: Kurze I, Geng V, Böthig R. Guideline for the management of neurogenic bowel dysfunction in 

spinal cord injury/ disease. Spinal Cord. 2022 Mar; 25:4. 

 

Tractament conservador: 

El tractament conservador es basa, sobretot, en realitzar un programa d’evacuació intestinal per 

minimitzar l’aparició d’incontinència fecal o restrenyiment, disminuir el risc de patir 

complicacions gastrointestinals i millorar la qualitat de vida dels pacients, a més de guanyar 

control sobre la continència fecal i evitar l’acumulació de la femta (10,11).  
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Programa d’evacuació: 

El programa d’evacuació intestinal té com a propòsit recuperar el control de la funció intestinal 

després d’una LM i s’utilitza tant per pacients amb un intestí neurògen reflex  com arreflèxic 

(12). Aquest tractament està indicat per totes les persones amb LM que pateixen d’intestí 

neurògen i no requereixen de cirurgia. L’anamnesi, l’examen físic i les proves diagnòstiques 

s’utilitzen per crear un programa intestinal individualitzat que s’ha d’iniciar en la fase aguda de 

la lesió (10).  
Dins del programa d’evacuació s’inclou; la dieta i la ingesta de líquids, l’activitat física, els 

medicaments orals, els medicaments rectals, la programació de la cura intestinal (estimulació 

rectal (química o mecànica), evacuació manual de la femta, posicionament i adaptacions) i la 

metodologia d’evacuació intestinal (10,12,21).  

Tècniques de digitació anal: 

- Comprovació del recte: Palpació digital del recte per determinar si està ple abans i 

després de l’evacuació (28). 

- Dilatació del canal anal: Per estimular l’esfínter o per desencadenar el reflex 

d’evacuació (28).   

- Evacuació manual: Evacuació digital del recte amb el dit, pel pacient o pel cuidador (28). 

- Estimulació digital: Fa que es desencadenin els reflexes de l’anorecte, la relaxació i 

obertura de l’esfínter anal extern, el redreçament del recte i l’augment dels moviments 

peristàltics (11,12). Es realitza en pacients amb intestí neurògen reflex (10,11,29). 

Tècniques d’evacuació intestinal:  

- Maniobra de Valsalva:  augment de la pressió intraabdominal i intrarectal per ajudar a 

l’evacuació (10,11). Es més eficaç pels pacients amb intestí neurògen arreflèxic i amb 

control dels músculs abdominals (12). 

- Administració de supositoris i enemes: Introducció d’aigua o solució d’enema pel recte. 

Provoquen l’augment de la motilitat colònica i ajuden a l’expulsió de la femta en el 

moment adequat (3,11). 

- Irrigació anal : Activació del reflex d’evacuació i del reflex d’inhibició de l’anorecte 

mitjançant la introducció d’una quantitat d’aigua (determinada individualment) 

mitjançant un catèter rectal (10,11,28). 

Teràpia física:  

- Exercicis del sòl pelvià/ biofeedback per LM incompletes: El requisit més important per 

poder realitzar aquest tipus de tractament és que el pacient ha de tenir la sensibilitat 

mínimament conservada de la musculatura del sòl pelvià i poder realitzar contraccions 

voluntàries de l’esfínter anal (28). 

- Massatge abdominal manual o amb aparells: moviments suaus per ajudar a 

desencadenar els reflexes somato-viscerals (11). Estimula el peristaltisme, redueix el 

temps de trànsit colònic i augmenta la freqüència de les evacuacions (28). 

- Aplicació de calor: Pot alleujar els espasmes, el dolor i ajudar al transport de la femta 

(28). 
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Tractament farmacològic:  

Els medicaments orals són útils per regular la consistència de la femta, per facilitar el trànsit i/o 

per estimular la motilitat del còlon i així impulsar la femta cap al recte. Encara que, l’evidència 

científica és limitada i no hi ha dades que mostrin l’ús d’un medicament sobre un altre (10). 

La American Gastroenterological Association Medical Position Statement on Constipation, 

recomana realitzar un tractament farmacològic progressiu , començar amb un tractament pel 

restrenyiment normal o pel trànsit lent que poden ser opiacis, anticolinèrgics, entre d’altres i 

que es complementi amb la dieta per ajudar amb la consistència de la femta. Es continuaria amb 

l’augment progressiu de la ingesta de fibra o l’administració d’un agent osmòtic.  Si no es 

suficient per realitzar l’evacuació, el següent pas seria utilitzar un estimulant administrat 30 

minuts després d’un àpat com pot ser el sin o el bisacodil per produir una resposta sinèrgica del 

fàrmac amb la reacció gastrointestinal (3,10). 

Tractament quirúrgic:  

Les intervencions quirúrgiques s’utilitzen en pacients amb un intestí neurògen greu després 

d’haver intentat el tractament conservador i que no hagi funcionat o que en el cas del pacient 

el tractament conservador estigui contraindicat (10). 

- Toxina botulínica-A a l’esfínter anal extern: En casos de pacients amb espasticitat a 

l’esfínter anal associat amb problemes durant l’evacuació, a la col·locació de tècniques 

per defecar o a l’evacuació digital (28). 

- Neuromodulació sacra: es col·loca un elèctrode a través del forat posterior del sacre 

(S3) connectat a una bateria situada en el teixit adipós del gluti (10). Els resultats 

obtinguts van ser significatius, tots els pacients van millorar un 50% els paràmetres 

avaluats per l’intestí neurògen, el restrenyiment i la incontinència fecal (30). 

- Irrigació colònica anterògrada (Malone): Aquest procediment consisteix en formar un 

conducte que permeti la cateterització intermitent a partir de l’apèndix o cec per 

administrar un enema i evitar la sortida de la femta cap a l’exterior. Els resultats han 

estat un èxit i s’ha observat que redueix la duració de l’evacuació intestinal i disminueix 

el risc en patir incontinència (10,11,21).  

- Estimulació de l’arrel anterior del sacra (SARS): Els elèctrodes es col·loquen per 

laminectomia i estan connectats a una caixa transmissora situada al teixit adipós de la 

paret abdominal. La persona activa l’estimulació mitjançant tecnologia sense fil (3,10). 

- Colostomia: A llarg termini, aproximadament el 10% de les persones amb LM es 

sotmeten a aquesta cirurgia (24). S’ha demostrat que redueix el nombre d’hores 

dedicades a les cures intestinals, simplifica l’evacuació intestinal, redueix el nombre 

d’hospitalitzacions, millora l’estat físic, la qualitat de vida de les persones i redueix la 

necessitat de prendre laxants i realitzar canvis en la dieta (10-12). 
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2.2.8 Complicacions  
 

Un maneig intestinal inadequat o un tractament inapropiat pot comportar complicacions greus, 

tant en fases agudes com a llarg termini en aquests pacients (28). 

Dolor/ malestar abdominal  Impactació fecal 

Sagnat anal  Diarrea paradoxal 

Fissures anals Hemorroides  

Disreflèxia autonòmica (en LM >T6) Infeccions del tracte urinari 

Úlceres per pressió Megacòlon/ megarecte 

Restricció de la funció respiratòria Flatulència  

 

3. Antecedents del biofeedback 
 

El biofeedback (BF) és un programa d’aprenentatge de la conducta, de manera conscient, 

modificant els processos fisiològics del cos després de rebre una senyal sobre la funció 

corporal (31,32). 

L’objectiu del biofeedback és proporcionar un feedback immediat i precís (visual o auditiu), 

realitzant exercicis assistits per un instrument que tradueix la contracció muscular en una 

senyal gràfica, donant la informació sobre les funcions corporals que normalment no 

s’aprecien o es controlen, per així ser conscients del grau de contracció muscular aconseguit, 

ensenyar a l’usuari i que pugui controlar-la i modificar-la de forma voluntària (33,34).  

Aquest tractament ha estat molt utilitzat per la incontinència fecal i el restrenyiment en 

pacients sense trastorns neurològics, assolint-se com a primera opció i proporcionant una 

millora en el 79% dels pacients en varis estudis (34-36). Però, es fa difícil saber el benefici del 

BF per si sol, ja que normalment en la metodologia dels estudis realitzen aquest tractament 

juntament amb l’educació proporcionada al pacient o amb exercicis del sòl pelvià. A més, les 

variables dels resultats, freqüentment són mesures deficients o indirectes, com les pressions 

de l’esfínter anal (35).  

Hi ha estudis que coincideixen en que els factors més importants on s’observa l’èxit en el 

tractament amb BF són l’augment de sensació en la distensió del recte i la sincronització de la 

contracció voluntària de l’EAE amb el reflex de relaxació de l’esfínter anal intern (EAI) (34). 

En el cas de l’intestí neurògen l’evidència és escassa, però el BF s’ha demostrat efectiu en 

pacients amb esclerosi múltiple, mielomeningocele (en nens i adults) i LM (31,37).  

Pel que fa a l’esclerosi múltiple, hi ha tres estudis no controlats que avaluen l’eficàcia del BF 

(38).  Wiesel PH, et al a l’any 2000 van observar que el tractament varia depenent de si el 

símptoma predominant és el restrenyiment o la incontinència fecal però van arribar a la 

conclusió que els pacients amb incontinència van augmentar el llindar de sensació rectal 

disminuint així la gravetat d’aquesta i els pacients amb restrenyiment van disminuir l’esforç en 

el moment de la defecació (31). Munteis A, et al a l’any 2008 van observar que els pacients que 

milloraven més eren els que tenien alteracions manomètriques lleus i l’esclerosi múltiple més 

estable (39). I al 2011, Preziosi G, et al. van realitzar un estudi observacional prospectiu on tots 
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els pacients van rebre tractament amb biofeedback i van observar una millora en els 

símptomes intestinals i en la pressió de compressió resistida durant 5 segons (40).   

En el cas de l’espina bífida, hi ha una revisió sistemàtica, del 2013, sobre el maneig de l’intestí 

neurògen i els diferents tractaments. Van incloure dos articles on utilitzaven el BF, en els quals, 

no van trobar diferencies significatives entre el tractament convencional i el BF però van 

observar que és un tractament que millora els símptomes dels pacients i inclús poden arribar a 

tenir un control intestinal complet (41,42). 

I per últim, Mazor Y, et al, al 2016 van realitzar l’únic estudi que fa referència al lesionat 

medul·lar amb intestí neurògen on conclouen que el BF és un tractament factible i efectiu per 

pacients amb LM incompleta (37). 

En resum, els millors candidats per realitzar aquest tipus de tractament són els pacients amb 

una disfunció intestinal lleu o moderada, és a dir, que els símptomes siguin moderats, que 

tinguin anomalies manomètriques més lleus, amb sensació rectal persistent, bona motivació i 

absència de disfuncions psicològiques significatives (43). 

En quant a la manera d’utilitzar el biofeedback, molts autors no descriuen els mètodes amb 

detall, per tant no existeix un protocol estàndard del tractament amb BF per la incontinència 

fecal (34,35,40). La majoria dels estudis inclouen sessions individuals amb un terapeuta, que 

pot ser un metge, una infermera, un fisioterapeuta o altres. La duració de les sessions són 

diferents depenent de l’estudi però estan entre els 30 i 60 minuts per sessió. I els intervals de 

temps i número de sessions realitzades també són variables, des d’un cop al dia, a un a la 

setmana, cada quinze dies o mensuals. A més, realment no sabem quan de temps es dediquen 

al tractament amb BF en cada sessió ja que, també interactuen socialment, incorporen consells 

i educació (35). 

I pel que fa a la durada dels beneficis del tractament amb biofeedback, es difícil de saber amb 

exactitud, però hi ha estudis que verifiquen que els beneficis es mantenen a llarg termini (35). 

En un estudi de Chiarioni G, et al. al 2006 van comparar l’efectivitat del biofeedback amb el 

tractament amb laxants en pacients amb disinèrgia fecal, els van avaluar als 12 i 24 mesos 

després del tractament, i van concloure que els beneficis del BF es mantenien 2 anys després 

(44). I en un altre estudi de Rao SS, et al, al 2010 van comparar l’eficàcia a llarg termini (1 any) 

del tractament amb biofeedback al tractament convencional en pacients amb disinèrgia 

defecatòria i també van observar que els beneficis es mantenien 12 mesos després de la 

intervenció normalitzant la funció intestinal en comparació amb el grup control (45). 

El motiu d’aquest projecte d’investigació és poder facilitar l’accés a un tractament del sòl 

pelvià en aquest tipus de pacients. L’important impacte que recau en la qualitat de vida de les 

persones amb intestí neurògen fa que haguem de conscienciar-nos i estudiar sobre aquesta 

disfunció per poder ajudar-los. Vist que hi ha una evidència científica sobre l’eficàcia del 

tractament amb biofeedback, volem observar si aquest tractament a domicili també és efectiu. 

I així, que aquestes persones es puguin beneficiar d’aquest tractament sense haver de sortir de 

casa, i que els professionals sanitaris que no puguin realitzar aquest tractament en el lloc de 

treball puguin guiar a la persona per a que l’efectuïn a domicili.  
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Introducció Mètode Disseny Resultats 

Article: Mazor Y, 
2016 (37). 
 
Hipòtesi: Els 
pacients amb una 
LM incompleta i 
intestí neurògen 
podrien beneficiar-se 
del tractament amb 
biofeedback.  

AIS, ROME III, escala 
ansietat i depressió, 
anamnesi, diari 
intestinal, SF-36, 
avaluació mèdica de 
la funció intestinal, 
índex de gravetat, 
EVA, qüestionaris 
símptomes.   

Estudi cas control 
prospectiu. 
 
21 pacients al grup 
d’intervenció, una 
sessió setmanal de 
30-60 minuts durant 
6 setmanes.  
 
42 pacients al grup 
control amb 
restrenyiment 
funcional. 

En els pacients 
tractats amb BF el 
restrenyiment va 
millorar en 
comparació al grup 
control (40% vs 27%, 
respectivament, 
P=0,04). Millora de la 
severitat de la 
incontinència fecal i 
del restrenyiment 
(r=0,91 y 0,90, 
respectivament, 
Po0,05). Millor 
control intestinal 
(r=0,64, P=0,003).  

Article: Wiesel PH, 
2000 (31). 
 
Objectiu: Avaluar 
l’eficàcia del 
biofeedback en 
pacients amb 
esclerosi múltiple 
amb restrenyiment o 
incontinència fecal. 

Tests fisiològics 
anorectals i 
anamnesi, abans del 
tractament, 
immediatament 
després i durant el 
seguiment. Diferents 
escales; DSS, EDSS, 
ISS, CAMBS. 

13 pacients (dones) 
amb esclerosi 
múltiple van realitzar 
entre 2 i 5 sessions 
durant un període de 
4 a 6 mesos.  

5 pacients van referir 
beneficis després del 
tractament amb 
biofeedback. 
Disminució de 
l’esforç en pacients 
amb restrenyiment i 
disminució de la 
gravetat en la 
incontinència fecal.  

Article: Munteis E, 
2008 (39). 
 
Objectiu: Avaluar les 
característiques 
clíniques i 
manomètriques en 
pacients amb 
esclerosi múltiple i 
disfunció anorectal i 
la influència del 
biofeedback en el 
resultat funcional.  

Manometria 
anorectal, 
qüestionari de 
restrenyiment i 
incontinència fecal. 

18 pacients van 
realitzar el 
tractament amb 
biofeedback (2-11 
sessions) 

8 pacients van 
millorar (6 
completament i 2 
parcialment). 
Aquests pacients 
tenien alteracions 
manomètriques més 
lleus.  

Article: Rao SS, 2007 
(32). 
 
Hipòtesi: Pacients 
amb defecació 
disinèrgica tractats 
amb biofeedback 
tindran una milloria 
major en els 
símptomes 
intestinals i en la 

Roma II, 
manometria, 
expulsió de la pilota, 
estudi del TTC, diari 
intestinal, escala 
analògica visual 
(EVA). 

Assaig clínic 
aleatoritzat i  
controlat.  
 
Tractament amb 
biofeedback d’una 
hora, amb un màxim 
de sis sessions 
durant 3 mesos (rang 
mig de 5 sessions).  

La defecació 
disinèrgica es va 
corregir en el 79% 
dels pacients tractats 
amb biofeedback, a 
més d’una millora en 
els símptomes, 
funció intestinal i 
satisfacció, en 
comparació amb els 
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fisiologia colònica i 
anorectal que els 
tractats amb una 
teràpia estàndard o 
simulador del 
feedback.  
 

altres dos grups de 
control. 

Article: Chiarioni, G, 
2006 (44). 
 
Objectiu: Comparar 
l’efectivitat del 
biofeedback amb el 
tractament de 
laxants en pacients 
amb restrenyiment 
degut a la disinèrgia 
del sòl pelvià. 

Diari intestinal, 
estudi del TTC, 
manometria 
anorectal, 
electromiografia y 
prova de defecació 
amb globus.  

Assaig clínic 
aleatoritzat i 
controlat.  
 
5 sessions setmanals 
de biofeedback 
durant 30 minuts en 
el grup d’intervenció. 
Tots els pacients van 
ser avaluats als 6 i 12 
mesos des de l’inici 
del tractament. I els 
pacients del grup 
d’intervenció es van 
tornar a avaluar als 
24 mesos.  

Als 6 mesos, 43 de 
54 (80%) dels 
pacients tractats 
amb biofeedback 
van informar d’una 
milloria important 
comparat als 12 de 
55 (22%) dels 
pacients tractats 
amb laxants 
(p>0.001). Els 
beneficis del 
biofeedback es van 
mantenir als 12 i 24 
mesos posteriors.  

Article: Rao SS, 2010 
(45). 
 
Objectiu: Comparar 
l’eficàcia a llarg 
termini (1 any) del 
tractament amb 
biofeedback al 
tractament 
estàndard en 
pacients amb 
defecació 
disinèrgica.  

Diari intestinal, EVA, 
estudi TTC, 
manometria 
anorectal, prova de 
defecació amb 
globus. 

Assaig clínic 
aleatoritzat i 
controlat.  
 
Instruccions de la 
teràpia estàndard + 
biofeedback durant 
3 mesos. Es va fer 
l’avaluació de tots 
els pacients cada 3 
mesos fins arribar a 
l’any.  

Les evacuacions 
intestinals completes 
/ setmanals van 
augmentar 
significativament en 
el grup d'intervenció 
però no en el grup 
control. A l’any el 
tractament amb 
biofeedback és més 
probable que 
normalitzi la funció 
intestinal que el 
tractament 
estàndard. 

Article: Heymen S, 
2007 (36). 
 
Objectiu: 
Determinar si el 
biofeedback és més 
eficaç que el 
diazepam i el 
placebo en pacients 
amb disinèrgia 
defecatòria. 

Diari intestinal, 
manometria 
anorectal, 
electromiografia, 
estudi del TTC i 
qüestionaris 
posteriors al 
tractament (PAC-
SYM, PAC-QOL i SF-
36).  

Assaig clínic 
aleatoritzat i 
controlat. 
 
Un total de 84 
pacients (30 
biofeedback, 30 
diazepam, 24 
placebo) + 
entrenament de la 
musculatura del sòl 
pelvià. Durant 4 

El 70% dels pacients 
tractats amb 
biofeedback van 
millorar el 
restrenyiment 3 
mesos després del 
tractament, en 
comparació amb el 
23% dels pacients 
tractats amb 
diazepam i el 38% 
dels pacients amb 
placebo (P>0.001).  
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setmanes de 
tractament.  

Estudi: Ponticelli A, 
1998. (41) 
 
Objectiu: Quantificar 
la disfunció de 
l’intestí neurògen en 
nens amb espina 
bífida i avaluar 
l’eficàcia clínica de la 
rehabilitació 
adequada.  

Qüestionari 
dissenyat per ells per 
conèixer els hàbits 
d’evacuació i 
complicacions.  

Estudi no controlat.  
 
52 nens (7-25 anys) 
tenien incontinència 
fecal (lleu o greu) o 
restrenyiment. 22 
van ser tractats (10 
amb BF i 12 amb 
teràpia 
convencional). 30 no 
van ser tractats.  
El tractament amb 
BF es realitzava en 
dos fases, les 
sessions duraven 
entre 20-45 minuts i 
el número de 
sessions variava. 

59% dels pacients 
tractats van millorar. 
Però, no van trobar 
diferencies 
significatives entre 
els pacients tractats 
amb el BF (60%) i la 
teràpia convencional 
(58%).  

Estudi: Preziosi G, 
2011 (40). 
 
Objectiu: Identificar 
l’efecte del BF sobre 
els símptomes 
intestinals, l'estat 
d'ànim i la fisiologia 
anorectal en 
pacients amb 
esclerosi múltiple. 

Escala de 
discapacitat (EDSS), 
Escala de Wexner, 
qüestionari per 
avaluar l’ansietat i la 
depressió (HADS) i 
proves fisiològiques 
anorectals. 

Estudi observacional 
prospectiu.  
 
39 pacients amb 
restrenyiment i/o 
incontinència fecal 
van realitzar el 
tractament amb BF i 
educació. 11 
setmanes de 
tractament amb una 
mitja de 3 sessions 
de BF (cada 4 
setmanes). 

El tractament amb 
BF va millorar els 
símptomes 
intestinals (46% dels 
pacients), la 
depressió i la pressió 
de compressió 
resistida durant 5 
segons. El 
restrenyiment va 
millorar en 4 
pacients de 12. La 
incontinència fecal 
va millorar en 8 
pacients de 12. 

  

4. Objectius  
 

4.1 Objectiu primari 
 

L’objectiu principal d’aquest estudi és quantificar l’eficàcia del tractament amb biofeedback a 

domicili en pacients amb lesió medul·lar incompleta i intestí neurògen en comparació amb un 

grup control que realitzarà el tractament amb biofeedback únicament a l’Institut Guttmann.  
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4.2 Objectius secundaris  
 

Els objectius secundaris que observarem seran:  

- Disminuir el restrenyiment i la incontinència fecal.  

- Disminuir el temps de trànsit colònic. 

- Disminuir el temps dedicat a la defecació. 

- Augmentar la sensibilitat rectal.  

- Augmentar la força i la resistència de l’esfínter anal. 

- Sincronitzar la contracció voluntària de l’EAE amb el reflex de relaxació de l’EAI. 

- Augmentar la qualitat de vida d’aquests pacients.  

- Aconseguir una bona educació del pacient i un bon control d’evacuació.  

 

5. Hipòtesi  
 

El tractament amb un sistema de biofeedback a domicili durant 6 setmanes millora els 

símptomes gastrointestinals i la qualitat de vida dels pacients amb lesió medul·lar incompleta i 

intestí neurògen.  

 

6. Metodologia 
 

6.1 Disseny de l’estudi 
 

Aquest estudi serà un assaig clínic aleatoritzat i controlat. 

Això, vol dir que els subjectes es distribueixen en els diferents grups a l’atzar mitjançant el 

programa random.org, amb la finalitat de tenir menys probabilitats de fer un biaix en l’estudi. 

Es caracteritza per ser un estudi experimental ja que s’intervindrà amb un tractament durant 6 

setmanes, analític perquè consisteix en comparar els dos grups d’intervenció i finalment 

longitudinal prospectiu ja que, el seguiment anirà endavant en el temps. 

A més, hi haurà un procés de selecció dels individus per a obtenir una distribució similar entre 

els grups. 
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6.2 Pla d’intervenció 
 

 

 

6.3 Lloc i subjectes de l’estudi 
 

Aquest estudi té com a població objectiu homes i dones majors d’edat que pateixin d’intestí 

neurògen com a conseqüència de la lesió medul·lar incompleta. 

La població mostrejada seran persones amb una evolució mínima de 12 mesos de la lesió 

medul·lar, intestí neurògen com a conseqüència secundaria a la lesió i que rebin tractament 

ambulatori a l’Institut Guttmann o vinguin a realitzar-se controls anuals.  

La mostra que participarà en l’estudi seran pacients de l’Institut Guttmann que compleixin tots 

els criteris de selecció.  

Aquest estudi es portarà a terme a l’Institut Guttmann (Badalona). Els recursos utilitzats per 

realitzar-lo seran propietat del centre. I l’estudi tindrà una duració de 6 setmanes, per així poder 

realitzar 6 sessions de biofeedback al centre, una cada setmana.  
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El reclutament dels pacients el realitzaran els investigadors a càrrec de l’estudi. En el cas que 

creguin que la persona es pot beneficiar d’aquest estudi, se’ls hi explicarà en què consisteix. En 

el cas que acceptin, els pacients hauran de llegir i firmar el consentiment informat, davant d’una 

tercera persona. Finalment, seran avaluats per un metge i s’incorporaran a l’estudi.  

 

6.4 Tamany de la mostra 
 

El tamany de la mostra ha estat basat en l’únic estudi que hi ha sobre el tractament amb 

biofeedback per l’intestí neurògen en lesionats medul·lars incomplets (33) i calculant el tamany 

de l’efecte que han trobat ells. Amb aquest número (d=0.53) i tenint en compte α=0.05 i β=0.20 

el tamany de la mostra necessària és de 21 subjectes per grup. Considerant el drop out del 20%, 

el tamany de la mostra final serà de 25 subjectes per grup amb un total de 50 participants.  

 

6.5 Criteris de selecció 
 

Criteris d’inclusió Criteris d’exclusió 

Majors de 18 anys. Qualsevol patologia neurològica que no 
sigui lesió medul·lar. 

Lesió medul·lar incompleta (AIS C o D). Malalties neurodegeneratives. 

Mínim 12 mesos des de la lesió. Dèficits cognitius. 

Intestí neurògen com a lesió secundària de la LM. Pacient que expressi desig en sortir de 
l’estudi. 

Presència de sensibilitat en la distensió del recte.  

Activació de l’esfínter anal.  

Amb incontinència anal i/o restrenyiment.  

Consentiment informat firmat.  

 

6.6 Aleatorització  
 

Aquesta aleatorització la farà el tècnic estadista, mitjançant un programa informàtic anomenat 

Random.org, en el moment que hi hagi una mostra adient per poder fer l’estudi.  Perquè això 

sigui possible els investigadors hauran inclòs a totes les persones que compleixin els criteris 

d’inclusió i cap d’exclusió. En el moment que estiguin dins de l’estudi, se’ls hi donarà un sobre 

amb un número d’identificació que els acompanyarà durant tota la intervenció i que hauran 

d’entregar-li al metge avaluador, que estarà cegat i no sabrà a quin grup pertany cada 

participant. 

Grup d’intervenció: Programa intestinal, 6 sessions de biofeedback presencial i biofeedback diari 

a domicili durant 6 setmanes.  

Grup control: Programa intestinal i 6 sessions de biofeedback presencial (una sessió per 

setmana).  

 



21 
 

6.7 Variables 
 

Per poder realitzar la recollida de dades dels pacients haurem d’utilitzar uns instruments i unes 

tècniques de mesura que valorarà únicament el metge en la seva consulta.  

 

VARIABLES INSTRUMENTS 

Consistència de la femta Escala de Bristol 

Disfunció intestinal, gravetat i qualitat de 
vida 

Neurogenic Bowel Score 

Gravetat incontinència fecal Escala Wexner 

Impacte de la incontinència fecal sobre la 
qualitat de la vida diària 

SCI-QOL 

Restrenyiment Criteris Roma IV 

Funcionalitat de l’anorecte (musculatura, 
sensibilitat, maniobra defecatòria) 

Manometria anorectal  

 

 

- L’escala de la forma de la femta de Bristol, s’utilitza per avaluar la consistència de la 

femta. Va del tipus 1, on la femta té forma de bonys durs i separats, al tipus 7 on la femta 

és totalment líquida. La femta normal es trobaria en el tipus 3 i 4. El resultat d’aquesta 

escala correspon al temps del trànsit colònic en persones sanes, però encara no ha estat 

validada per l’intestí neurògen (6,18). (ANNEX 2) 

- El Neurogenic Bowel Score, és una escala publicada al 2006 i elaborada específicament 

per persones amb una LM. Inclou 10 ítems que descriuen la disfunció intestinal, mesura 

la gravetat de l’intestí neurògen i es sumen a una puntuació total associada amb 

l’impacte en la qualitat de vida d’aquestes persones. El resultat varia de 0 a 47, una 

puntuació de 0-6 vol dir que la disfunció intestinal és molt poca i una puntuació superior 

a 14 significa que hi ha una disfunció intestinal greu (6,19). (ANNEX 3)   

- L’escala Wexner, és una eina fàcil d’utilitzar per classificar la gravetat de la incontinència 

fecal. Encara s’ha d’aprovar la validesa per pacients amb LM. El resultat varia entre 0-

20, una puntuació inferior a 9 significa que la incontinència fecal és mínima i superior a 

9 vol dir que la incontinència fecal és moderada/greu (6,20). (ANNEX 4) 

- La Bowel Management subscale of the Spinal Cord Injury-Quality of Life (SCI-QOL), 

s’utilitza per avaluar l’impacte de l’intestí neurògen sobre la qualitat de la vida diària 

dels pacients a partir de 5 ítems classificats de l’1 al 5,  1 vol dir que no li afecta per a res 

i 5 que li afecta molt. No és una escala validada però és específica per LM amb intestí 

neurògen (6,18). (ANNEX 5)  

- Criteris de ROMA IV: Els trastorns gastrointestinals funcionals es diagnostiquen i es 

classifiquen utilitzant els criteris de Roma. Els criteris de Roma IV classifica els trastorns 

de restrenyiment crònic en quatre subgrups; restrenyiment funcional, síndrome de 

l’intestí irritable amb restrenyiment, restrenyiment induït per opioides i trastorns 

funcionals de la defecació (inadequada propulsió defecatòria, defecació disinèrgica) 

(46,47). (ANNEX 6) 
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- Manometria anorectal d’alta resolució, s’utilitza per avaluar la disfunció de la 

musculatura del sòl pelvià en pacients amb LM. Es realitzarà la manometria seguint els 

criteris de Londres (ANNEX 7), on s’avaluarà la contracció voluntària de l’esfínter anal 

extern, la sensibilitat anorectal i la maniobra defecatòria (48,49).  

 

6.8 Intervenció  

 

Per poder començar la intervenció i individualitzar-la per cada pacient, el metge avaluador en 

el moment que realitzi l’avaluació inicial dels pacients també farà un anamnesi i un examen 

físic per poder fer el programa d’evacuació i saber l’estat actual de cada participant.   

 

6.8.1 Grup control  
 

La intervenció aplicada sobre el grup control consisteix en un programa d’evacuació diari 

durant sis setmanes i vindrà un cop per setmana, a l’Institut Guttmann, a realitzar un 

tractament amb biofeedback amb el fisioterapeuta. 

Programa d’evacuació 

Dins del programa d’evacuació s’inclou: la dieta i la ingesta de líquids, l’activitat física, els 

medicaments orals, els medicaments rectals, la programació de la cura intestinal i la 

metodologia d’evacuació realitzada.  

Programa de la cura intestinal: 

És molt important que el pacient registri les cures intestinals diàries, per això utilitzarem 

l’aplicació anomenada “diari intestinal”. Aquesta aplicació és fàcil d’utilitzar, a més els pacients 

ens ho poden enviar diàriament per nosaltres portar un registre d’ells.  

Amb aquesta aplicació tindrem un control de la hora de la defecació, de les vegades que ha 

intentat evacuar i quantes han estat efectives, de la quantitat de femta evacuada i la seva 

consistència, del temps emprat, si ha hagut estimulació rectal (química o mecànica) i si s’ha 

produït incontinència.  

Biofeedback  

Realitzaran 6 sessions de biofeedback a l’Institut Guttmann, una setmanal amb una durada 

d’una hora. L’objectiu és augmentar la força de contracció voluntària de l’esfínter i la sensibilitat 

per així millorar la simptomatologia gastrointestinal i la disfunció intestinal.  

Utilitzarem com a biofeedback l’aparell de manometria anorectal o el myomed depenent del 

pacient.  
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                            Font 1                                                                                     Font 2 

Font 1: Medical Expo. Myomed 134. https://pdf.medicalexpo.es/pdf/enraf-nonius/myomed-134/70878-234745.html 

Accessed: 8/05/2022. 

Font 2: Gastrotex. InSIGHT Manometría anorectal de alta resolución – HraM. 

http://www.gastrotex.com.ar/web/todos/insight-manometria-anorectal-de-alta-resolucion-hram/ Accessed: 

8/05/2022. 

 

Cada sessió es dividirà en dues parts, els primers 15 minuts es dedicaran a l’educació del pacient, 

dubtes del programa d’evacuació i canvis en el cas que siguin necessaris.  

Durant els 45 minuts restants es realitzarà el tractament amb biofeedback, de manera 

individualitzada segons els resultats obtinguts de la primera avaluació feta pel metge, on 

treballarem: (ANNEX 7) 

- La contracció voluntària de l’esfínter anal (en decúbit lateral) amb una sonda amb baló 

que detecta la pressió anal. Per augmentar la força i la resistència.  

- La sensibilitat anorectal amb un baló ple d’aire o aigua. Per augmentar o disminuir 

l’umbral sensitiu o els volums tolerats. 

- La coordinació amb una sonda amb baló. La coordinació entre la percepció i que el 

pacient augmenti la velocitat de reacció (contracció voluntària de l’EAE). 

- Reeducació de la maniobra defecatòria. 

 

6.8.2 Grup experimental  
 

La intervenció aplicada sobre el grup experimental consisteix en el mateix tractament que el 

grup control, anteriorment explicat, a més faran un treball de biofeedback diari a domicili durant 

sis setmanes.  

En el cas del grup experimental, durant els 15 minuts d’educació que es dedicaran en cada sessió 

de biofeedback a l’Institut Guttmann, també es parlarà dels dubtes que hi puguin haver dels 

exercicis amb biofeedback a domicili, se’ls hi explicarà la importància que té que els realitzin a 

diari i se’ls motivarà per obtenir un resultat exitós.   

El biofeedback a domicili es farà a partir d’una sonda connectada a un manòmetre que l’indicarà 

la pressió realitzada. L’objectiu és treballar la contracció voluntària de l’esfínter anal i la 

maniobra defecatòria. 

 

https://pdf.medicalexpo.es/pdf/enraf-nonius/myomed-134/70878-234745.html
http://www.gastrotex.com.ar/web/todos/insight-manometria-anorectal-de-alta-resolucion-hram/
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             Font 3                                                                                         Font 4 

 

Font 3: Longarsalud. EPI – no ejercitador de suelo pélvico (laca – 4037696011917). 

https://www.logarsalud.com/fisioterapia/suelo-pelvico/epi-no-ejercitador-de-suelo-pelvico-laca-

4037696011917.html?product_rewrite=epi-no-ejercitador-de-suelo-pelvico-laca-4037696011917 Accessed: 

8/05/2022. 

Font 4: Sonda anorectal. Imatges pròpies.  

 

Aquests exercicis els regularà el fisioterapeuta en la primera sessió de biofeedback. Se’ls hi 

donarà un paper amb els exercicis, les repeticions que han de realitzar i quantes vegades al dia 

ho hauran de fer. Serà individualitzat segons els resultats de la primera avaluació realitzada pel 

metge. I se’ls hi explicarà com funciona la sonda i com se l’han de col·locar. Per qualsevol dubte 

que puguin tenir, el fisioterapeuta donarà el seu contacte per poder respondre a qualsevol 

contratemps que pugui haver-hi en tot moment. (ANNEX 8)  

 

6.9 Recollida de dades 
 

Totes les variables que s’aniran observant al llarg de l’estudi les valorarà només el metge 

avaluador, recollirà les dades i les registrarà en els documents de recollida de dades creats per 

l’estudi.  

Aquests documents seran creats pels investigadors i portaran com a nom el número 

d’identificació que tindran en un sobre els pacients i que li entregaran al  metge avaluador just 

arribar a la consulta, d’aquesta manera, en cap document apareixeran les dades personals dels 

pacients ni el tipus de tractament que estan realitzant. A més, l’avaluador es comprometrà a no 

fer preguntes als pacients sobre el tipus de tractament que estan rebent i de la mateixa manera 

els pacients es comprometran a no comentar res sobre el tractament rebut.  

Aquestes avaluacions es faran per primer cop en la primera visita que tinguin els participants 

amb el responsable de les valoracions en la seva consulta a l’Institut Guttmann. En aquesta 

primera avaluació es realitzarà una anamnesi i una exploració física per a que, posteriorment, el 

fisioterapeuta pugui realitzar el programa d’evacuació individualitzat i el tractament amb 

biofeedback. A més, també es faran totes les escales i proves diagnòstiques quantificables per 

recollir les dades. La segona avaluació, i última, es farà sis setmanes després, al finalitzar la 

intervenció. En aquesta avaluació, només es registraran les dades de les variables de l’estudi.  

https://www.logarsalud.com/fisioterapia/suelo-pelvico/epi-no-ejercitador-de-suelo-pelvico-laca-4037696011917.html?product_rewrite=epi-no-ejercitador-de-suelo-pelvico-laca-4037696011917
https://www.logarsalud.com/fisioterapia/suelo-pelvico/epi-no-ejercitador-de-suelo-pelvico-laca-4037696011917.html?product_rewrite=epi-no-ejercitador-de-suelo-pelvico-laca-4037696011917
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La qualitat de les dades estarà mantinguda, ja que serà una mateixa persona qui valori a tots els 

pacients seguint el mateix protocol per cadascun d’ells. A més, cada participant serà identificat 

per un número, el qual serà el mateix des de l’inici fins al final de l’estudi, on el fisioterapeuta 

no tindrà al seu abast les seves dades personals i així es mantindrà la confidencialitat dels 

resultats obtinguts.  

Posteriorment, totes les dades obtingudes seran introduïdes en una base de dades per poder 

fer l’anàlisi estadístic. En el cas d’abandonament d’algun participant, es recolliran les dades de 

les variables d’estudi que es tindran fins al moment, a més del motiu d’abandonament. 

 

6.10 Estratègia d’anàlisi 
 

Per poder realitzar l’anàlisi de dades, per una banda es farà el registre de les dades mitjançant 

una base de dades simple amb l’Excel. Es crearà una taula on s’anoti el sexe, l’edat de cada 

participant i els resultats en números de totes les escales de valoració i de la manometria 

anorectal a l’inici de la intervenció i al final, per així poder realitzar una comparació de les 

dades al finalitzar el protocol. 

Seguidament, totes les dades seran introduïdes en el programa “IBM SPSS Statistics”. 

Primer de tot,  realitzarem un estudi qualitatiu de les dades i de depuració, és a dir, 

observarem totes les variables, comprovarem que totes estiguin correctament anotades en les 

columnes i que no falti cap, en cas contrari les corregirem.  

A continuació, farem un anàlisis descriptiu de la població on farem servir mesures de 

tendència central (moda, mediana, mitjana) i mesures de dispersió (desviació estàndard, error 

estàndard...) per les variables quantitatives i analitzarem freqüències relatives i absolutes per 

les variables qualitatives. 

Després, analitzarem que totes les variables estudiades tinguin una distribució normal (> 0.2). 

Per tant, si les dades es distribueixen de manera normal en la nostra població, les variables 

estaran considerades com a paramètriques i continuarem amb l’estudi dels resultats. En el cas 

que les variables no surtin significatives haurem de continuar l’estudi estadístic en “no-

paramètrics”.  

I per últim, compararem els resultats de les variables quantitatives registrades mitjançant les 

escales de valoració i la manometria anorectal a l’inici i al finalitzar la intervenció i entre els dos 

grups. I ho farem amb l’anàlisi de correlació bivariada, T-test i ANOVA. Per a totes les 

comparacions es posarà un interval de confiança del 95% i així poder respondre a la hipòtesi, ja 

que si és major de 0.05 no serà un resultat significatiu i la hipòtesi serà nul·la. En canvi, si és 

menor a 0.05 serà un resultat significatiu i es podrà acceptar la hipòtesi descrita.  
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6.11 Limitacions de l’estudi 
 

Les limitacions amb les quals ens podem trobar són: 

- La poca mostra obtinguda a l’Institut Guttmann, limitada pel número de pacients que 

puguin ser candidats. 

- La mostra heterogènia i/o la disfunció heterogènia. 

- La motivació i col·laboració dels participants en realitzar els tractaments que els hi 

pertoca. En el cas del grup d’intervenció hem de confiar que estiguin fent bé els 

exercicis amb biofeedback a domicili.  

 

6.12 Recursos necessaris  

 
Recursos materials: 

- 1 Ordinador 

- Material d’oficina 

- Material sanitari 

- 1 Aparell de manometria anorectal  

- 1 aparell de biofeedback Myomed  

- 25 Manòmetres 

- 25 Sondes rectals 

Recursos humans: 

- Equip investigador 

- Un metge avaluador 

- Un fisioterapeuta  

- Una tercera persona que estigui present en la firma dels consentiments informats 

- Un professional estadístic  

 

6.13 Consideracions ètiques  
 

L’estudi es basarà en les declaracions de l’Associació Mèdica Mundial de Helsinki i del Codi 

Deontològic del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. 

S’informarà a cada subjecte de la naturalesa de l’estudi, voluntarietat de la participació, 

objectius proposats, així com els possibles efectes adversos que poguessin aparèixer durant 

l’estudi, encara que aquests siguin mínims. A més, el consentiment informat (CI) (ANNEX 9) a 

participar en el projecte haurà de quedar per escrit i davant d’una tercera persona que no 

tingui a veure amb l’equip investigador. Si arriba un moment que la persona no vol continuar 

amb l’estudi tindrà tot el dret de suspendre’l (ANNEX 10).  
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6.14 Calendari  
 

FASES RECURSOS 
HUMANS 

PRE- 
INTERVENCIÓ 

1  2  3 
 

4 5 6 POST-
INTERVENCIÓ 

Reclutament 
Participants 

Equip 
investigador 

X        

Avaluació 
Participants  

Metge 
avaluador 

X        

Recollida de 
dades 

Metge 
avaluador 

X        

Firmar CI Equip 
investigador + 

tercera 
persona 

X        

Aleatorització 
i equiparació 

del grups 

Professional 
estadístic 

X        

Intervenció 
grup control 

Fisioterapeuta  X X X X X X  

Intervenció 
grup 

experimental 

Fisioterapeuta  X X X X X X  

Avaluació 
participants 

Metge 
avaluador 

       X 

Recollida de 
dades 

Metge 
avaluador 

       X 

Anàlisi de 
dades 

Professional 
estadístic 

       X 

Interpretació 
dels resultats 

Professional 
estadístic + 

equip 
investigador 

       X 

 

7. Resultats esperats 
Les tècniques utilitzades pel tractament del sòl pelvià en el lesionat medul·lar són molt 

variades. Però encara queda molt per estudiar sobre tècniques que no siguin invasives, que no 

requereixin de la presa, freqüent, de medicaments i que siguin efectives(27). 

El biofeedback és un tractament que s’utilitza molt amb pacients amb restrenyiment i 

incontinència fecal sense lesió medul·lar. Però només hi ha un estudi que realitza el 

tractament amb biofeedback en pacients amb lesió medul·lar incompleta i conclouen que 

aquest és més eficaç que els laxants i la teràpia física (33).  

En aquest projecte d’investigació s’espera que el tractament amb biofeedback en pacients 

amb lesió medul·lar incompleta sigui ben tolerat pels participants i que no es trobin efectes 

adversos, ja que no es comenten en cap estudi, però en el cas del tractament amb biofeedback 
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a domicili ens podríem trobar amb pacients que facin petites fissures anorectals. Per tant, 

s’haurà de realitzar una bona educació a l’hora de col·locar el biofeedback.  

Com a resultats, s’espera que millori la simptomatologia de l’intestí neurògen en ambdós 

grups. Per una banda, després de 6 setmanes d’intervenció esperem que, tant en el grup 

control com en el d’intervenció, hi hagin canvis estadísticament significatius (P>0.05) en relació 

a l’augment de la força de la musculatura del sòl pelvià, és a dir, la contracció voluntària de 

l’esfínter anal. A més d’un augment de la sensibilitat anorectal,  millora en la coordinació entre 

la percepció i la reacció voluntària del pacient i en la maniobra defecatòria. Aquests resultats 

s’observaran de manera quantitativa amb la manometria anorectal.  

Per d’altra banda, s’espera una disminució de la gravetat de la disfunció intestinal, és a dir, que 

disminueixi la puntuació final del “Neurogenic Bowel Score”. A més, d’una disminució dels 

episodis d’incontinència fecal i del restrenyiment que s’observaran amb les escales de Bristol, 

Wexner i els criteris de ROMA IV. I una millora en la qualitat de vida i satisfacció del pacient 

amb el moviment intestinal a partir dels resultats obtinguts amb la escala SCI-QOL. 

Per últim, s’espera que hi hagin resultats significatius (P>0.05) en la comparació dels resultats 

de l’avaluació final dels dos grups. Els pacients del grup d’intervenció haurien d’obtenir valors 

més alts en la contracció voluntària i en la maniobra defecatòria, ja que realitzaran el 

tractament amb biofeedback a domicili diàriament durant 6 setmanes. Per tant, aquest 

augment en la millora del grup experimental es veurà implícita en els resultats obtinguts tant 

en la manometria com en les diferents escales amb les que es valoraran als pacients.  

8. Valoració crítica i conclusions del procés d’aprenentatge 
Realitzar aquest treball de fi de màster ha estat per mi una gran satisfacció, sempre m’ha agradat 

molt aprendre sobre la rehabilitació, de la tant oblidada, musculatura del sòl pelvià. He hagut 

de llegir molts articles per entendre i aprendre la fisiologia de l’intestí neurògen depenent del 

tipus de lesió medul·lar que tingui cada pacient. I ha estat un gran desafiament per mi realitzar 

el tractament amb biofeedback ja que no hi ha la suficient evidència científica que utilitzi aquest 

tractament en lesionats medul·lars.  

A més, m’ha permès millorar les meves habilitats en la cerca de bibliografia rellevant i així 

augmentar els meus coneixements generals sobre la lesió medul·lar i aprendre sobre la disfunció 

intestinal secundaria a aquesta lesió, que no coneixia.  

També, ha augmentat la meva ambició per aprendre i mantenir-me en contacte amb el futur 

progrés sobre el tractament de l’intestí neurògen en lesionats medul·lars i, específicament, en 

el tractament amb biofeedback, ja que encara queda molt per estudiar en aquest tipus de 

pacients.  

En conclusió, considero que aquest treball m’ha aportat una gran evolució dins de la meva 

carrera com a fisioterapeuta, i estic segura que m’ajudarà tant a augmentar el meu coneixement 

mitjançant la recerca de literatura científica, com el fet d’estar en tot moment actualitzada, i 

sobretot, en el tractament dels meus futurs pacients. I considero, que és de gran importància 

que entre tots continuem investigant i realitzant estudis sobre el tractament de l’intestí 

neurògen ja que, condiciona molt la qualitat de vida d’aquests pacients i pot arribar a comportar 

complicacions greus a llarg termini.  
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Annexos 
Annex 1: ASIA Impairment Scale  

 

 

Consortium for Spinal Cord Medicine. Management of neurogenic bowel dysfunction in adults 

after spinal cord injury: clinical practice guideline for health care providers. Washington, DC: 

Paralyzed Veterans of America; 2020. 



33 
 

Annex 2: Escala de Bristol  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consortium for Spinal Cord Medicine. Management of neurogenic bowel dysfunction in adults 

after spinal cord injury: clinical practice guideline for health care providers. Washington, DC: 

Paralyzed Veterans of America; 2020. 
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Annex 3: The Neurogenic Bowel Dysfunction Score 
 

 

 

 

 

 

Krogh K, Christensen P, Sabroe S, Laurberg S. Neurogenic bowel dysfunction score. Spinal Cord 

2006;44:625-631. 
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Annex 4: Escala d’incontinència de Wexner 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Gallego de Coloproctología (GGCP). https://sociga.net/wp-

content/uploads/2017/12/ESCALA-DE-INCONTINENCIA-DE-WEXNER.pdf. Accessed: 7/04/2022. 

https://sociga.net/wp-content/uploads/2017/12/ESCALA-DE-INCONTINENCIA-DE-WEXNER.pdf
https://sociga.net/wp-content/uploads/2017/12/ESCALA-DE-INCONTINENCIA-DE-WEXNER.pdf


36 
 

Annex 5: Bowel Management subscale of the Spinal Cord Injury-Quality of Life 

(SCI-QOL)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consortium for Spinal Cord Medicine. Management of neurogenic bowel dysfunction in adults 

after spinal cord injury: clinical practice guideline for health care providers. Washington, DC: 

Paralyzed Veterans of America; 2020. 
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Annex 6: Criteris ROMA IV 
 

Les persones poden classificar-se segons els criteris de ROMA IV en un dels següents 

diagnòstics si han tingut símptomes de restrenyiment crònic durant els 3 últims mesos (amb 

inici, al menys, 6 mesos abans) i sense patologies orgàniques gastrointestinals: 

- Síndrome de l’intestí irritable amb restrenyiment. 

- Restrenyiment funcional.  

- Restrenyiment induït per opioides. 

- Trastorns funcionals de la defecació (inadequada propulsió defecatòria i defecació 

disinèrgica). 

En aquest estudi, només valorarem el restrenyiment funcional: 

Aquests pacients no compleixen els criteris pel síndrome de l’intestí irritable amb 

restrenyiment, ja que no hi ha dolor abdominal, no és predominant o apareix menys d’un cop 

per setmana. Les persones que prenen opiacis també s’han d’excloure del diagnòstic de 

restrenyiment funcional, ja que s’ajusten millor en el subgrup de restrenyiment induït per 

opioides. Aquestes persones han d’incloure dos o més dels següents símptomes: 

- Esforç en més del 25% de les evacuacions.  

- Femta dura o granulada (escala de Bristol 1-2) en més del 25% de les defecacions.  

- Sensació d’evacuació incompleta en més del 25% de les defecacions.  

- Maniobres manuals per facilitar la sortida de la femta en més del 25% de les 

evacuacions.  

- Menys de tres evacuacions espontànies per setmana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aziz I, Whitehead WE, Palsson OS, Törnblom H, Simrén M. An approach to the diagnosis and 

management of Rome IV functional disorders of chronic constipation. Expert Rev 

Gastroenterol Hepatol. 2020 Jan;14(1):39-46. 
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Annex 7: Criteris de Londres 
 

Al 2019, el International Anorectal Physiology Working Group (IAPWG) van presentar el primer 

protocol amb l’objectiu d’estandarditzar la realització de la manometria anorectal d’alta 

resolució, les proves de sensibilitat rectal i l’expulsió del baló. Aquesta es proposa com la 

classificació de Londres per la interpretació dels resultats (44).  

IAPWG continuen recomanant l’ús estàndard de la manometria anorectal, que consta d’una 

estabilització de 3 minuts del sensor, presa de la pressió de l’esfínter anal en repòs durant 60 

segons, tres maniobres de contracció de 5 segons cadascuna, contracció perllongada de 30 

segons, dos maniobres de tos simple, tres maniobres de Valsalva de 15 segons cadascuna, 

valoració de la sensibilitat rectal mitjançant la distensió amb baló a volums progressius, reflex 

anorectal inhibitori i, per últim la proba d’expulsió del baló (44,45).  
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Annex 8: Tractament amb biofeedback presencial 
 

Exercicis que realitzaran amb el biofeedback al centre:  

La durada de cada exercici i les repeticions dependrà de l’avaluació inicial de cada pacient. 

Encara que, per intentar que l’estudi sigui el més homogeni possible, intentarem començar 

amb un tractament que sigui igual per tots els participants.  

Contracció de l’esfínter anal 

10 repeticions per cada exercici.  

- Contracció sostinguda (màxima). 5’’ de contracció i 8’’ de relaxació. 

- Contraccions curtes. 3 contraccions ràpides en 5’’ i 8’’ de relaxació 

- Contracció màxima disminuint la força fins arribar a la relaxació. 5’’ d’activitat i 8’’ de 

relaxació. 

Entrenament de coordinació  

10 repeticions per cada exercici. 

- Velocitat de reclutament dels músculs. Notar sensibilitat a la distensió del recte. 

- Contraccions ràpides i continues de l’EAE. Durant 30’’ i 45’’ de relaxació. 

Treball de sensibilitat  

10 repeticions per cada exercici. 

- Augment de la tolerància augmentant el volum del baló. 

- Disminuir el llindar sensitiu (recte insensible) 

- Coordinació de la contracció de l’esfínter amb la disminució del temps de reacció 

augmentant el volum del baló.  

Reeducació de la maniobra defecatòria 

10 repeticions per cada exercici. 

- Diferenciar la contracció abdominal de la contracció/ relaxació de l’esfínter anal 

extern. 

- Contraure abdomen sense contraure l’esfínter anal, o inclús relaxar-lo.  
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Annex 9: Tractament amb biofeedback a domicili 
 

Exercicis realitzats amb el biofeedback a domicili: 

Només es treballaran exercicis de contracció voluntària de l’esfínter anal per augmentar la 

força i la resistència dels pacients.  

Les repeticions i la duració dels exercicis seran individualitzats depenen de la valoració inicial 

de cadascun. Encara que, per intentar que l’estudi sigui el més homogeni possible, intentarem 

començar amb un tractament que sigui igual per tots els participants. 

S’instrueix al participant que realitzi aquests exercicis a casa seva durant 10 minuts dos cops al 

dia.  

Contracció de l’esfínter anal 

10 repeticions per cada exercici.  

- Contracció sostinguda (màxima). 5’’ de contracció i 8’’ de relaxació. 

- Contraccions curtes. 3 contraccions ràpides en 5’’ i 8’’ de relaxació 

- Contracció màxima disminuint la força fins arribar a la relaxació. 5’’ d’activitat i 8’’ de 

relaxació. 

- Contraccions ràpides i continues de l’EAE. Duran 30’’ i 45’’ de relaxació. 

Reeducació de la maniobra defecatòria: 

10 repeticions per cada exercici. Aquests exercicis també els haurà de fer en el moment de la 

defecació.  

- Diferenciar la contracció abdominal de la contracció/ relaxació de l’esfínter anal 

extern. 

- Contraure abdomen sense contraure l’esfínter anal, o inclús relaxar-lo. 
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Annex 10: Consentiment informat 

 

FULL DE CONSENTIMENT INFORMAT 

Jo, ___________________________________ amb DNI____________, en presència del 

testimoni _________________________amb DNI____________ 

Entenc i accepto participar voluntàriament en el protocol titulat “Efectivitat del biofeedback a 

domicili en el tractament de l’intestí neurògen per persones amb lesió medul·lar”. Consto que 

els objectius, propòsits i aplicabilitats del protocol m’han sigut explicats amb claredat per 

l’investigador_____________________, persona amb qui he resolt els dubtes, i qüestions que 

hagi pogut tenir del protocol, així com haver entès els possibles riscos que comporta la 

participació en ell, i haver entès la metodologia que es durà a terme. La meva participació en 

aquest protocol es lliure, i en qualsevol moment podré decidir jo o el meu responsable 

legal______________ (en cas de no tenir facultats autònomes) el meu abandonament del 

mateix. Consto que el grup investigador podrà realitzar-me les proves necessàries  mencionades 

a la metodologia per aquest estudi. Disposo d’una còpia d’aquest consentiment pel meu ús 

personal. La participació d’aquest estudi té un caràcter altruista, sense beneficis personals. Les 

dades personals obtingudes en la realització de l’estudi seran confidencials i regulades per la llei 

de protecció de dades. Si desitja més informació al respecte pot trucar a l’equip investigador de  

l’estudi (Laura Jiménez: +376 624588). 

 

Participant    Testimoni                                   Investigador 

 

 

Badalona, ___de_________del________,  
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Annex 11: Full que s’entregarà per suspendre l’estudi 

 

 

REVOCACIÓ 

Sr/Sra.:.................................................................................................................,  

(Nom i dos cognoms) 

amb domicili a: ............................................................................. i  

(Domicili de la pacient) 

DNI..................  

(DNI de la pacient)  

 

REVOCO el consentiment donat amb data …………....................... i no desitjo prosseguir en 

l’estudi, que dono amb aquesta data finalitzat.  

 

A ............................................................. a .........................................................  

  (Lloc)        (Data)  

 

Signat: El/la investigador/a    Signat: Pacient 

 

 

 

 


