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LLISTA D'ABREVIATURES 
 
 
DXA: 
 

absorciometria de raigs X de doble energia. 

DMO: densitat mineral òssia. 
 

PAS: 
 
FRAX: 
 

sistemes d'actuació física. 
 
eina de càlcul per determinar el risc absolut de fractura, tenint en 
compte els factors de risc com el sexe, el pes, l'altura, l'existència d'una 
fractura prèvia o en la família, el tabaquisme, els corticoides, l'artritis 
reumatoide, la ingesta d'alcohol i l'avaluació densitomètrica. 
 

VO2MAX: 
 

consum d'oxigen màxim. 

OMS:  
 

Organització Mundial de la Salut 
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Aquest document és un manual que es presenta com una plataforma teòrica, metòdica 

i aplicativa per prevenir, mitigar o fins i tot eliminar els efectes de l'osteoporosi entre els 

ciutadans de la UE. Aquest manual ofereix un paquet compacte d'informació dirigit a 

tres fonts primàries de coneixement.  

 Un primer paquet d'informació proporciona als futurs especialistes en el 

tractament de l'osteoporosi mitjançant l'exercici físic un conjunt de delimitacions 

teòriques actuals sobre el tema de l'osteoporosi, que inclou els resultats 

científics percebuts i reconeguts pels fòrums professionals internacionals més 

rellevants.  

 El segon paquet d'informació comprèn l'anatomia i la biomecànica del sistema 

ossi.  

 El tercer capítol inclou un dossier exhaustiu i detallat de sistemes d'actuació 

física (physical actuation systems o PAS) per prevenir, mitigar i reconstruir una 

arquitectura òssia sòlida a través de l'exercici físic. També comprèn informació 

sobre la gestió de la classe d'educació física específica. 

 El quart capítol se centra en la relació entre l'exercici físic, l'osteoporosi i la 

qualitat de vida. 
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DELIMITACIÓ CONCEPTUAL DE L'OSTEOPOROSI 
L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha reconegut que l'osteoporosi és una 

malaltia establerta i ben definida que afecta més de 75 milions de persones a tot el món 

i que provoca més de 8,9 milions de fractures l'any. L'osteoporosi no només és una de 

les principals causes de les fractures, sinó que també ocupa un lloc destacat entre les 

malalties que provoquen que les persones quedin prostrades al llit amb complicacions 

greus. Aquestes complicacions poden posar en perill la vida de la gent gran.  

L'osteoporosi és un repte mundial i s'estima que al voltant de 200 milions de persones 

són osteoporòtiques,1  una de cada tres dones corren el risc de patir una fractura 

osteoporòtica que en limita les activitats de la vida diària i és, de fet, una de les causes 

de la inactivitat física (Fundació Internacional de l'Osteoporosi, 2015) 2. Segons les 

dades sobre l’osteoporosi i l'anàlisi estadística proporcionada per la Fundació de 

l'Osteoporosi del Canadà el 2015, les fractures osteoporòtiques són més freqüents que 

els atacs de cor, els accidents cerebrovasculars i el càncer de mama; fet que suposa 

una càrrega econòmica estimada d'uns 2.300 milions de dòlars canadencs a l'any3. 

Segons les dades sobre 10 anys de les probabilitats de fractures osteoporòtiques, 

proporcionades per Wade et al., la població d'edat avançada que ha sofert alguna 

fractura prèvia a causa de l'osteoporosi té un 50 % més de risc de patir futures fractures. 

A més, també s'estima que una fractura de canell prèvia pot augmentar el risc de 

fractures de maluc i vertebrals amb un risc relatiu estimat al voltant de l’1,9 i el 4,4, 

respectivament4. Per altra banda, l'osteoporosi causa més de 8,9 milions de fractures a 

tot el món, la qual cosa suposa aproximadament 1.000 casos per hora5. Segons un 

altre estudi realitzat en la població de la Xina, s'estima que els casos anuals de 

fractures osteoporòtiques registrats el 2011 van superar en un 40 % la suma dels casos 

registrats de càncer de mama, endometri i ovari entre les dones6. 

L'osteoporosi s'ha definit sobre la base de l'avaluació de la densitat mineral òssia 

(DMO). Segons els criteris de l'OMS, l'osteoporosi es defineix com una DMO amb 2,5 o 

més desviacions estàndards (DE) per sota del valor mitjà de les dones joves sanes 

(una puntuació T de <-2,5 DE). Aquest criteri s’ha acceptat àmpliament i proporciona un 

llindar tant de diagnòstic com d'intervenció. La tècnica més validada àmpliament per 

                                                 
1
 Hernlund E, Svedbom A, Ivergård M, Compston J, Cooper C, Stenmark J, et al.Osteoporosis in the European 

union: Medical management, epidemiology and economic burden. A report prepared in collaboration with the 
international osteoporosis foundation (IOF) and the European federation of pharmaceutical industry associations 
(EFPIA). Arch Osteoporos 2013;8: 136 
2
 Compston J. Osteoporosis: Social and economic impact. Radiol Clin North Am 2010; 48:477-82. 

3
 Baucom K, Pizzorno L, Pizzorno J. Osteoporosis: The need for prevention and treatment. J Rest Med 2014; 3:2-9. 

4
 Wade SW, Strader C, Fitzpatrick LA, Anthony MS, O’Malley CD. Estimating prevalence of osteoporosis: Examples 

from industrialized countries. Arch Osteoporos 2014; 9:182. 
5
 Borgström F, Lekander I, Ivergård M, Ström O, Svedbom A, Alekna V, et al. The international costs and utilities 

related to osteoporotic fractures study (ICUROS) – quality of life during the first 4 months after fracture. Osteoporos 
Int 2013; 24:811-23 
6
 Dhanwal DK, Dennison EM, Harvey NC, Cooper C. Epidemiology of hip fracture: Worldwide geographic variation. 

Indian J Orthop 2011; 45: 15-22 
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mesurar la DMO és l'absorciometria de raigs X de doble energia (DXA o DEXA), i el 

criteri de diagnòstic basat en la puntuació T de la DMO està recomanat en un primer 

moment per desenvolupar intervencions farmacèutiques en l'osteoporosi. Atès que els 

assajos terapèutics en l'osteoporosi solen requerir un valor baix de DMO com a criteri 

d'entrada, s'autoritza utilitzar fàrmacs en pacients per sota d'un determinat llindar de 

DMO.  

Les últimes directrius confirmen que, a més de la teràpia amb calci, vitamina D i 

fàrmacs que frenen la reabsorció òssia, una activitat física estructurada és una gran 

eina capaç de frenar la reducció de la densitat òssia i reduir el risc de caigudes i, 

posteriorment, de fractures. L'osteoporosi primària és la que sol afectar la gent gran i, 

en particular, les dones al final de l'edat fèrtil (perimenopausa, menopausa, 

postmenopausa). 

L'osteoporosi s'ha considerat durant molt de temps una conseqüència inevitable de 

l'envelliment7. També se la coneix com la malaltia oculta, perquè no causa dolor fins 

que es produeix una fractura causada per aquesta afecció del teixit ossi, que sol 

associar-se a problemes de salut secundaris o fins i tot a la mort8. Es caracteritza per 

un nivell baix de massa òssia, amb una desagregació de l'arquitectura de l'os que crea 

una estructura fràgil i propensa a les fractures.  

L'osteoporosi representa el risc que una persona sofreixi una fractura després dels 50 

anys (especialment les dones en el període posterior a la menopausa), d’acord amb 

l’eina FRAX9. 

Segons l'OMS,10 podem definir l'osteoporosi mitjançant els mesuraments de la densitat 

mineral òssia (DMO) de determinades localitzacions (maluc, columna vertebral i canell) 

amb una puntuació de 2,5 DE (desviacions estàndards) o més per sota de la mitjana de 

les dones caucàsiques normals de 20 a 29 anys. El valor estàndard internacional del 

risc de fractura per osteoporosi el proporciona la DXA al coll del fèmur per predir la 

fractura de maluc, on el gradient de risc és d'aproximadament 2,6 DE. El valor predictiu 

de la DMO per a la fractura de maluc és almenys tan bo com el de la pressió arterial 

per a l’ictus11. 

L'osteoporosi es diagnostica radiogràficament sobre la base de les determinacions de 

la densitat mineral òssia (DMO) a partir de l'avaluació per absorciometria de raigs X de 

                                                 
7
 Khosla, Sundeep,  Shane, Elizabeth. A Crisis in the Treatment of Osteoporosis. Journal of Bone and Mineral 

Research, Vol. 31, No. 8, August 2016, pp 1485–1487. DOI: 10.1002/jbmr.2888 
8
 Cosman F, de Beur SJ, LeBoff MS, Lewiecki EM, Tanner B, Randall S, et al. Clinician's guide to prevention and 

treatment of osteoporosis. Osteoporos Int 2014; 25: 2359-81. 
9
 NOGG. (2017). Clinical guideline for the prevention and treatment of osteoporosis. p. 3 

(https://www.sheffield.ac.uk/NOGG/NOGG%20Guideline%202017%20July%202019%20Final%20Update%2029071
9.pdf) accessed in January 2020 
10

 World Health Organization. WHO Scientific Group on the assessment of osteoporosis at primary health care level: 
summary meeting report. May 5–7, 2004. Available at: www.who.int/chp/topics/Osteoporosis.pdf. p. 8 (accessed 
January, 26

th
 2020) 

11
 NOGG. (2017). Clinical guideline for the prevention and treatment of osteoporosis. p. 8 

(https://www.sheffield.ac.uk/NOGG/NOGG%20Guideline%202017%20July%202019%20Final%20Update%2029071
9.pdf) accessed in January 2020 

https://asbmr.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Khosla%2C+Sundeep
https://asbmr.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Shane%2C+Elizabeth
https://www.sheffield.ac.uk/NOGG/NOGG%20Guideline%202017%20July%202019%20Final%20Update%20290719.pdf
https://www.sheffield.ac.uk/NOGG/NOGG%20Guideline%202017%20July%202019%20Final%20Update%20290719.pdf
http://www.who.int/chp/topics/Osteoporosis.pdf
https://www.sheffield.ac.uk/NOGG/NOGG%20Guideline%202017%20July%202019%20Final%20Update%20290719.pdf
https://www.sheffield.ac.uk/NOGG/NOGG%20Guideline%202017%20July%202019%20Final%20Update%20290719.pdf
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doble energia (DXA o DEXA)12. Aquest mètode consisteix a determinar en termes 

absoluts els grams de mineral per centímetre quadrat d'os escanejat (principalment de 

g/cm² de calci)13. Per a altres categories, com els nens, les dones premenopàusiques i 

els homes menors de 50 anys, no han d'aplicar-se els criteris de l'OMS. En aquests 

casos, la Societat Internacional de Densitometria Clínica recomana utilitzar la puntuació 

z (normes d'edat i sexe)14. 

 

L'osteoporosi a Europa 

Com que el nivell de DMO en la població jove i sana es distribueix normalment i la 

pèrdua òssia es produeix amb una edat avançada, la prevalença de l'osteoporosi 

augmenta amb l'edat. Es considera que aproximadament el 21 % de les dones d'entre 

50 i 84 anys tenen osteoporosi, més de 12 milions de dones a Europa (a Alemanya, 

França, Itàlia, Espanya i el Regne Unit). És possible que hi hagi petites diferències en 

la DMO específica per edat i sexe entre els diferents països europeus, així com dins de 

cada país. En aquest cas, aquestes diferències en la distribució de la DMO són 

relativament petites i insuficients per explicar les diferències observades en les taxes de 

fractura15. L'any 2000, a Europa, es van registrar 620.000 noves fractures de maluc, 

574.000 d'avantbraç, 250.000 d'húmer proximal i 620.000 fractures clíniques de 

columna en homes i dones de 50 anys o més. Aquestes fractures van representar el 

34,8 % d'aquestes fractures a tot el món16. Les fractures osteoporòtiques també es 

produeixen en molts altres llocs, com la pelvis, les costelles i el fèmur i la tíbia distals. 

En conjunt, totes les fractures osteoporòtiques suposen 2,7 milions de fractures en 

homes i dones a Europa, amb un cost directe (el 2006) de 36.000 milions d'euros17. 

Una estimació més recent (el 2010) va avaluar els costos directes en 29.000 milions 

d'euros als cinc països més poblats de la UE (França, Alemanya, Itàlia, Espanya i el 

Regne Unit)18 i en 38.700 milions d'euros als 27 països de la UE19. Les fractures 

osteoporòtiques són una de les principals causes de morbiditat en la població. Les 

                                                 
12

 World Health Organization. WHO scientific group on the assessment of osteoporosis at the primary health care 
level: summary meeting report. Brussels, Belgium; May 5-7, 2004. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 
2007. 
13

 Sozen, T., Ozisik, L., & Calik Basaran, N. (2017). An overview and management of osteoporosis. European Journal 
of Rheumatology, 4(1), 46–56. doi:10.5152/eurjrheum.2016.048  
14

 Jeremiah, Michael & Unwin, Brian & Greenawald, Mark & Casiano, Vincent. (2015). Diagnosis and Management of 
Osteoporosis. American Family Physician. 92. 261-8. 
15

 Kanis JA et al. European guidance for the diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women. 
Osteoporos Int. (2013)  
16

Johnell O, Kanis JA (2006) An estimate of the worldwide prevalence and disability associated with osteoporotic 
fractures. Osteoporos Int 17:1726–1733  
17

 Kanis JA, Borgstrom F, De Laet C, Johansson H, Johnell O, Jonsson B, Oden A, Zethraeus N, Pfleger B, Khaltaev 
N (2005) Assessment of fracture risk. Osteoporos Int 16:581–589  
18

 Strom O, Borgstrom F, Kanis JA, Compston JE, Cooper C, McCloskey E, Jonsson B (2011) Osteoporosis: burden, 
health care provision and opportunities in the EU. A report prepared in collaboration with the International 
Osteoporosis Foundation (IOF) and the European Federation of Pharmaceutical Industry Associations (EFPIA). Arch 
Osteoporos doi:10.1007/s11657- 011-0060-1  
19

 Kanis JA, Compston J, Cooper C et al (2012) The burden of fractures in the European Union in 2010. Osteoporos 
Int 23 (Suppl 2): S57  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23079689
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fractures de maluc provoquen dolor agut i pèrdua de funcionalitat i poden derivar en  

hospitalització. El temps de recuperació és lent i la rehabilitació sol ser incompleta, i 

molts pacients acaben vivint permanentment en residències. Les fractures vertebrals 

poden causar dolor agut i pèrdua dels moviments funcionals, però també poden ocórrer 

sense presentar símptomes greus. Les fractures vertebrals solen ser recurrents i la 

discapacitat consegüent augmenta amb el nombre de fractures. Les fractures distals 

del radi també provoquen dolor agut i pèrdua de la funcionalitat, però la recuperació 

funcional sol ser bona o excel·lent. Està àmpliament reconegut que l'osteoporosi i les 

consegüents fractures s'associen a un augment de la mortalitat, amb l'excepció de les 

fractures d'avantbraç20. En el cas de la fractura de maluc, la major part de les vegades 

la mort es produeix en els primers 3-6 mesos posteriors, i entre el 20 i el 30 % 

d’aquestes morts estan relacionades causalment amb el mateix succés de la fractura21. 

A Suècia, el nombre de morts relacionades amb la fractura de maluc representa més 

de l'1 % de totes les morts, més que les atribuïdes al càncer de pàncrees i menys que 

les atribuïdes al càncer de mama (Kanis et al., 2003). El 2010, el nombre de morts 

relacionades causalment amb les fractures osteoporòtiques es va estimar en 43.000 a 

la Unió Europea (Kanis et al., 2012). Aproximadament el 50 % de les morts 

relacionades amb fractures en dones es van deure a fractures de maluc, el 28 % a 

fractures vertebrals clíniques, i el 22 % a altres fractures. A Europa, l'osteoporosi 

sembla provocar més discapacitat i anys de vida perduts que l'artritis reumatoide, però 

menys que l'artrosi. D’acord amb les proves de les malalties neoplàsiques, la càrrega 

de l'osteoporosi era superior que la de totes les localitzacions del càncer, amb 

l'excepció dels càncers de pulmó (Johnell i Kanis, 2006). 

Les mesures generals de prevenció i tractament, com l'administració de suplements de 

calci i vitamina D, l'orientació per prevenir caigudes i la pràctica d'exercicis físics 

específics poden aplicar-se abans de la manifestació de la malaltia i poden promoure 

altres beneficis per a la salut22. 

El teixit ossi es remodela contínuament i, com a teixit dinàmic, s'adapta i respon a 

diversos estímuls, com l'exercici físic. Durant l'activitat física poden exercir-se forces 

mecàniques sobre els ossos a través de les forces de reacció del terra i per l'activitat 

contràctil dels músculs, cosa que repercuteix en el manteniment o l'augment de la 

massa òssia. Els estudis ja han assenyalat molts dels estímuls mecànics que són 

beneficiosos per al teixit ossi, incloses algunes activitats físiques com els exercicis a 

terra23. 

                                                 
20

 Cooper C, Atkinson EJ, Jacobsen SJ, O'Fallon WM, Melton LJ 3rd (1993) Population-based study of survival after 
osteoporotic fractures. Am J Epidemiol 137:1001–1005  
21

 Kanis JA, Oden A, Johnell O, De Laet C, Jonsson B, Oglesby AK (2003) The components of excess mortality after 
hip fracture. Bone 32:468–473  
22

 Kelley GA, Kelley KS, Kohrt WM. Exercise and bone mineral density in premenopausal women: a meta-analysis of 
randomized controlled trials. Int J Endocrinol. 2013; 2013: 741639 
23

 Vieira S. Different land-based exercise training programs to improve bone health in postmenopausal women. Med 
Sci Tech. 2013; 54:158-63 
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La immobilització és una causa important de pèrdua òssia. En una setmana, els 

pacients immobilitzats en un llit poden perdre la mateixa quantitat d’os que perdrien en 

un any. Per això, sempre que sigui possible, la immobilitat ha d'evitar-se (UE). 

En l’àmbit de la UE, la necessitat de desenvolupar exercicis de força per millorar la 

salut i mantenir la massa òssia en persones amb risc d'osteoporosi s'afirma fermament 

a la «Guia europea per al diagnòstic i el tractament de l'osteoporosi en dones 

postmenopàusiques» (ref). Encara que no es coneix la quantitat d'exercici amb pes que 

és òptim per a la salut de l'esquelet en pacients amb osteoporosi, la guia europea 

afirma que «l'exercici constitueix un component integral del tractament de 

l'osteoporosi»24,25. En tot moment, l'augment de la força pot prevenir les caigudes, ja 

que millora la confiança i la coordinació, estimula la formació òssia i disminueix la 

reabsorció òssia, i preserva la força muscular (Kanis et al., 2013). 

L’osteopènia representa la disminució de la densitat mineral òssia per sota del valor 

normal; és la fase que precedeix l'osteoporosi. L’osteopènia apareix amb l'edat o en 

relació amb unes certes condicions que hi predisposen. L'osteoporosi i la sarcopènia 

són comunes entre la gent gran i s'associen a una morbiditat i mortalitat significatives. 

En conseqüència, totes dues afeccions suposen una gran càrrega socioeconòmica26. 

Així doncs, quan la destrucció òssia es produeix més ràpidament en relació amb la 

formació d'os, la densitat òssia disminueix, l'arquitectura òssia s'altera, sorgeix 

l’osteopènia i, en última instància, l'osteoporosi. 

Una altra condició que prediu l'osteoporosi és la sarcopènia, comuna entre la gent 

gran, però la seva aparició pot afectar també les persones joves. El terme es va 

encunyar per designar la pèrdua de massa muscular i de rendiment associada a 

l'envelliment. Avui dia, les causes conegudes de la sarcopènia també inclouen les 

malalties cròniques, el sedentarisme, la pèrdua de mobilitat i la desnutrició. La 

sarcopènia ha de diferenciar-se de la caquèxia (definida per la disminució de la massa 

muscular, però també per la pèrdua de pes i l'anorèxia). Per tant, la sarcopènia és el 

resultat de mecanismes fisiopatològics complexos i interdependents que inclouen 

l'envelliment, la inactivitat física, el compromís neuromuscular i la inflamació27.  

En aquest context, la sarcopènia és un estat patològic dels músculs esquelètics que 

augmenta el risc de dolor i lesió: fractures, discapacitat física i fins i tot mortalitat. 

L'element distintiu que delimita l’osteopènia de la sarcopènia és la força muscular, i el 

seu pronòstic és àmpliament conegut. La definició aportada el 2018 per l'EWGSOP 

                                                 
24

 Howe TE, Rochester L, Neil F, Skelton DA, Ballinger C (2011) Exercise for improving balance in older people. 
Cochrane Data- base Syst Rev 11:CD004963  
25

 Howe TE, Shea B, Dawson LJ, Downie F, Murray A, Ross C, Harbour RT, Caldwell LM, Creed G (2011) Exercise 
for preventing and treating osteoporosis in postmenopausal women. Cochrane Database Syst Rev CD000333 
26

 Edwards, MH, Dennison, EM, A Aihie Sayer, Fielding, R., (2015). Osteoporosis and Sarcopenia in Older Age, 
Bone, S8756-3282(15)00129-5 DOI: doi: 10.1016/j.bone.2015.04.016 Reference: BON 10683 
27

 Tournadre, A Vial, G. Capel, F., Soubrier, M.,Boirie, Y., Sarcopenia, Joint Bone Spine, Vol. 86 (3): 309-314. 
10.1016/j.jbspin.2018.08.001 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/393467
https://www.webofscience.com/wos/author/record/5429676
https://www.webofscience.com/wos/author/record/29082029
https://www.webofscience.com/wos/author/record/41012
https://www.webofscience.com/wos/author/record/88479
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(Grup de Treball Europeu sobre Sarcopènia en Gent Gran) utilitza la menor força 

d'agafada com a indicador inicial de l'aparició o manifestació inicial de la sarcopènia. 

Isaacson i Brotto28 (2014) parlen de recerques emergents que destaquen la relació 

indissoluble entre ossos i músculs. Els autors expliquen aquestes correlacions 

harmonitzant les dues dimensions, representades pel sistema muscular i l'ossi, a partir 

de la visió addicional de la interacció mecànica evident, i suggereixen un canal de 

comunicació bioquímica entre els ossos i els músculs. La seva revisió es basa en una 

comunicació paracrina i endocrina entre aquests teixits. Després d'enumerar les 

funcions dels ossos i els músculs com a transmissors bioquímics, els autors destaquen 

la rellevància fisiològica de les propietats endocrines observades en aquests teixits. 

Sens dubte, tots dos sistemes depenen l'un de l'altre: quan un falla, l'altre mostra 

signes de disfuncionalitat. Es tracta d'una espècie de radiografia de l'osteoporosi, en el 

context de l’osteopènia i la sarcopènia. 

La menopausa és una condició fisiològica que depèn de l'edat i que està associada a 

un descens natural dels nivells d’estrògens. Les dones passen una part important de la 

seva vida en estat postmenopàusic i la menopausa no ha de considerar-se un signe de 

declivi imminent. La menopausa representa un període transitori de canvis fisiològics 

en el qual les dones passen d'un perfil de risc de malaltia metabòlica baix a un més alt. 

A més, està ben demostrat que en la menopausa les dones tenen més risc a estar 

deprimides o a patir altres malalties correlatives. 

En particular, el descens del nivell d'estrògens provoca una disminució progressiva de 

la massa i la força muscular i de la densitat òssia. La sarcopènia i l'osteoporosi solen 

coexistir en la gent gran, amb una prevalença d'aquesta última en les dones d'edat 

avançada. La profunda interacció entre el múscul i l'os indueix una ressonància 

negativa entre els dos teixits afectats per aquests trastorns que empitjora la qualitat de 

vida en el període postmenopàusic. Es calcula que almenys 1 de cada 3 dones majors 

de 50 anys sofrirà fractures osteoporòtiques, que sovint requeriran hospitalització i 

cures a llarg termini; fet que suposarà una gran càrrega econòmica per als sistemes 

d'assegurances sanitàries. La teràpia hormonal substitutiva és eficaç en la prevenció de 

l'osteoporosi, però s'han plantejat dubtes sobre la seva seguretat.  

En general, l'augment de l'esperança de vida de les dones postmenopàusiques i la 

necessitat de millorar la seva qualitat de vida fan necessari el desenvolupament 

d'estratègies terapèutiques específiques i segures, alternatives a la teràpia hormonal 

substitutiva, dirigides tant a la sarcopènia com a la progressió de l'osteoporosi.  

 

 

 

 

                                                 
28

 Isaacson J, Brotto M. Physiology of mechanotransduction: how do muscle and bone ‘talk’ to one another? Clin Rev 
Bone Miner Metab 2014; 12:77– 85. 
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EFECTES DE L'OSTEOPOROSI 

Efectes mèdics 

- Disminució de la qualitat de vida. 

- Disminució de la capacitat de treball i del rendiment professional. 

- Menor esperança de vida. 

 

Efectes macrosocials de l'osteoporosi 

- Menys implicació en diverses activitats o fins i tot la impossibilitat de participar-hi 

(1 de cada 3 dones és propensa a sofrir fractures osteoporòtiques, fet que en 

limita les activitats diürnes i provoca inactivitat física (Fundació Internacional de 

l'Osteoporosi, 2015). 

- Principal causa de fractures. 

- Una de les principals malalties que determina que les persones quedin 

prostrades al llit i que comporta greus complicacions, que poden ser una 

amenaça per a la vida, en la gent gran. 

- Les fractures osteoporòtiques són més freqüents que l'infart de miocardi, l’ictus i 

el càncer de mama. 

- Les persones grans que tenen una fractura a causa de l'osteoporosi són un 50 % 

més propenses a tenir futures fractures. 

- La principal causa de fractures a tot el món; suposa uns 1.000 casos/hora. 

 

Efectes econòmics generats per l'osteoporosi (estadístiques proporcionades per 

l'OMS) 

- Més de 200 milions de persones pateixen osteoporosi. 

- L'atenció sanitària i el tractament de les fractures osteoporòtiques generen un 

cost de 2.300 milions de dòlars anuals al Canadà. 

- L'hospitalització és incòmoda per als pacients i costosa per als estats. 

- L'atenció sanitària a llarg termini és un procés que disminueix la comoditat del 

pacient i augmenta els costos sanitaris. 
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PATOLOGIA DE L'OSTEOPOROSI 

Patogènesi de les fractures relacionades amb l'osteoporosi 

L'os és una combinació de matriu osteoide i cristall d’hidroxiapatita i conté també aigua, 

proteïnes no col·làgenes, lípids i cèl·lules òssies especialitzades29,30. 

La massa òssia pot avaluar-se entre els adults com el nivell màxim de densitat/massa 

òssia registrat a l'edat de 18-25 anys menys la quantitat perduda de teixit ossi 31. El 

nivell màxim està influenciat de manera significativa per factors genètics, el 

comportament nutricional, l'estat endocrí, el nivell de participació activa en activitats 

físiques i la dinàmica de la salut durant el procés de creixement i desenvolupament. 

La massa òssia és un teixit viu que es regenera permanentment al llarg de la vida.  

L'estat regeneratiu de la massa òssia s'explica a través de la remodelació òssia, que 

representa un procés regular de substitució permanent de cèl·lules velles i degradades 

per altres de noves32. Aquesta remodelació implica un equilibri entre la reabsorció i la 

regeneració de les cèl·lules òssies en cicles d'uns 10 anys, durant els quals el teixit ossi 

de tot el cos passa per una regeneració completa. La integritat d'aquesta igualtat és 

òptima sempre que el 10 % de l'esquelet es regeneri anualment 33.  

L'osteoporosi evoluciona sense símptomes clars. En alguns casos, el dolor d'esquena 

és present, però pot interpretar-se que té un altre origen; altres dolors inclouen el de 

maluc i el dels ossos llargs. Aquests símptomes dolorosos no són continus; apareixen i 

desapareixen sense cap intervenció la majoria de les vegades, i no es consideren 

signes evidents d’osteopènia o osteoporosi. 

Un símptoma pot ser la disminució de l'alçada sobretot a partir dels 50 anys, juntament 

amb una tendència al gep i al col·lapse vertebral de la caixa toràcica. Un indicador de la 

deficiència de calci pot veure's en la fragilitat de les ungles, però això és només un 

signe indirecte que suggereix la complexitat de la condició.  

Sense cap dubte, segons la revisió de la literatura34,  la malaltia progressa sense cap 

signe clar. És per això que, desgraciadament, la majoria de les vegades diagnostiquem 

la malaltia quan es produeixen les primeres fractures. 

                                                 
29

 Clarke B. (2008). Normal bone anatomy and physiology. Clinical journal of the American Society of Nephrology: 
CJASN.; 3 Suppl 3: S131-9. 
30

 Boskey AL and Robey PG. (2013). The Composition of Bone. Primer on the Metabolic Bone Diseases and 
Disorders of Mineral Metabolism. John Wiley & Sons, Inc., p. 49-58. 
31

 Cosman, F., de Beur, S. J., LeBoff, M. S., Lewiecki, E. M., Tanner, B., Randall, S., & Lindsay, R. (2014). Clinician’s 
Guide to Prevention and Treatment of Osteoporosis. Osteoporosis International, 25(10), 2359–2381. p. 2361 

doi:10.1007/s00198-014-2794-2  
32

 Kenkre, J., & Bassett, J. (2018). The bone remodelling cycle. Annals of Clinical Biochemistry: International Journal 
of Laboratory Medicine, 55(3), 308–327. doi:10.1177/0004563218759371 apud Frost HM. Skeletal structural 
adaptations to mechanical usage (SATMU): 2. Redefining Wolff's law: the remodeling problem. The Anatomical 
record. 1990; 226: 414-22. 
33

 Manolagas SC. (2000). Birth and death of bone cells: basic regulatory mechanisms and implications for the 
pathogenesis and treatment of osteoporosis. Endocr Rev.; 21: 115-37. 
34

Reginster, J.Y. , Beaudart, C. , Fanny Buckinx, F., Bruye`re, O. (2015). Osteoporosis and sarcopenia: two diseases 
or one?, 1363-1950, Wolters Kluwer Health, Curr Opin Clin Nutr Metab Care, 2016, 19:31–36 
DOI:10.1097/MCO.0000000000000230 

https://bioclinica.ro/analize/biochimie/calciu-in-urina
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Símptomes de l'osteoporosi 

L'osteoporosi pot pertorbar molts aspectes de 

la vida. Com dèiem abans, la qüestió principal 

és que els símptomes i els efectes no són 

aparents; no són visibles fins que progressen 

o fins que es produeix un impacte negatiu 

important en l'estat de confort de l'actor social: 

- fragilitat òssia, 

- pèrdua de l’alçada a causa de la 

pèrdua d'os o a la postura encorbada, 

- dolors d'esquena causats per vèrtebres 

lleugerament fracturades i per la 

curvatura i la disminució de la mobilitat 

de la columna vertebral. 

 

L'afectació de les vèrtebres de la columna 

vertebral pot generar una sèrie de símptomes 

secundaris com: 

- dispnea o dificultat per respirar, 

- símptomes de reflux gastroesofàgic, 

- hèrnies a l’alçada de l'abdomen. 

 

Les fractures clàssiques que sorgeixen en 

l'osteoporosi són comunes en els ossos de 

l'avantbraç i de la cuixa (ossos llargs). 

Les fractures reumatològiques tenen lloc a les 

vèrtebres de la columna vertebral i del maluc 

(ossos curts o amples). 

Les fractures en aquestes zones, 

especialment degudes a esforços o traumes 

mínims, han de plantejar dubtes i determinar 

una visita mèdica. 

Altres manifestacions generals d'aquesta 

malaltia: 

- incapacitat progressiva, 

- ansietat, 

- alteració de la qualitat de vida. 

 

 

 

 

 

Causes de l'osteoporosi 

1. La menopausa representa el risc més alt 

de desenvolupar osteoporosi i, òbviament, les 

dones postmenopàusiques poden viure 

aquest estat de fragilitat i alt risc de lesions. 

Aquest fenomen fisiològic de cessament de 

l'activitat dels ovaris comporta també una 

disminució de les hormones produïdes per 

l'organisme, la qual cosa determina una 

disminució de la densitat òssia. Algunes 

dones perden gairebé la meitat de la densitat 

òssia a la dècada següent a l'inici de la 

menopausa.  

2. El càncer afecta el sistema ossi a través de 

la quimioteràpia, ja que els esteroides poden 

inhibir la pèrdua òssia. Alguns tipus de càncer 

amb osteoporosi com a efecte advers són els 

de mama i pròstata.  

3. Nivell baix de calci. El calci reposa 

constantment als ossos per mantenir 

l'esquelet fort i flexible; per tant, un nivell baix 

de calci pot conduir a ossos més febles i 

fràgils. Els nivells baixos de calci poden ser 

una conseqüència d’una dieta baixa en 

vitamines i minerals, cirurgies gastrointestinals 

que poden influir en l'absorció de substàncies 

nutritives i de la hipocalcèmia. 

4. Les malalties autoimmunes, si són 

presents, poden augmentar el risc 

d'osteoporosi, degut tant als efectes directes 

sobre l'organisme com a la medicació: 

poliartritis reumatoide, lupus o lupus celíac.  

5. La medicació amb els seus efectes 

adversos dels tractaments per al càncer, la 

insuficiència cardíaca, la diabetis mellitus, 

l’epilèpsia, el tractament amb teràpia 

hormonal durant la menopausa i la 

postmenopausa. 

6. Causes determinades per l'estil de vida. 

L’activitat física baixa i la dieta baixa en 

vitamines contribueixen a l'acceleració del 

procés degeneratiu. 
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Zones amb risc potencial de fractura osteoporòtica: 

Primàries 

 maluc  

 coll femoral 

 avantbraç 

 extremitat superior de l'húmer  

 columna vertebral 

Secundàries 

 pelvis 

 costelles 

 fèmur inferior 

 tíbia 

Una incidència més alta de desmineralització òssia entre les dones menopàusiques i la 

pèrdua de densitat òssia s'accelera sobretot en l'os trabecular (vèrtebres, ossos amples 

i epífisis). 
 
Imatge 1. Patogènesi de les fractures relacionades amb l'osteoporosi 
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TIPUS DE FRACTURES OSTEOPORÒTIQUES 

Fractura per aixafament/compressió, fractura cuneïforme i fractura bicòncava 

Sense un diagnòstic precís i una classificació correcta no és possible fer un pronòstic 

eficaç que permeti escollir un mètode terapèutic adequat per prevenir les complicacions. 

El mètode més comú per classificar les fractures osteoporòtiques de la columna 

vertebral és la radiografia. El sistema de classificació de les fractures és una espècie de 

guia per al seu tractament. Utilitzada comunament en la literatura, esmentem la 

classificació elaborada per la Universitat de Kyoto (2005), que intenta detectar els 

signes radiològics primerencs de les fractures espinals per poder fer un pronòstic precís 

de la seva evolució. 

Així, mitjançant l'ús de radiografies específiques, les fractures per compressió dels 

cossos vertebrals es van dividir en cinc tipus, segons la presència d'una línia de 

fractura a la paret anterior de la vèrtebra:  

1. Tipus frontal inflamat: més del 50 % de la vora anterior del cos vertebral està 

inflamat.  

2. Tipus en forma d'arc: la part superior de la vèrtebra està col·lapsada o fissurada, 

com la vora anterior.  

3. Tipus sortint: a més del 50 % de la paret anterior més prominent hi apareix una 

mena d’inflor, sense una línia de fractura.  

4. Tipus còncau: tots dos altiplans vertebrals estan col·lapsats i la paret anterior 

intacta i sense una línia de fractura.  

5. Tipus dentat: el centre de la paret vertebral anterior presenta una línia de 

fractura amb l'aparença d'una dent.  

 

Fractures de maluc 
Aquestes fractures representen una causa important de mortalitat i morbiditat en la gent 

gran. La seva incidència augmenta exponencialment amb l'edat; s'incrementa 

lleugerament amb l'inici de la menopausa, però té amb un impacte més elevat en l'estat 

de salut al voltant dels 70 anys. Es preveu que el nombre de fractures de maluc a tot el 

món arribi als 6,26 milions el 2050  (Cummings & Melton, 2002), fet que suposa que les 

fractures de maluc es multipliquin per quatre en relació amb el 1990. El 2000, el 

nombre de fractures de maluc es va estimar en 890.000 només a Europa (Kanis i 

Johnell et al., 2005). 

 

Altres tipus de fractures 
El tipus de fractura més comuna, anomenada osteoporòtica, és la de braç, avantbraç i 

canell. A diferència de les fractures vertebrals i de maluc, la incidència d'aquesta mena 

de fractura augmenta lleugerament els primers anys després de la menopausa, però 

l'altiplà és constant posteriorment. Aquesta explicació es basa en les proves que 

testifiquen que les dones més joves són més propenses a trencar-se el braç en 

recolzar-s’hi quan cauen, en comparació amb les dones grans, que tendeixen a 
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caminar més a poc a poc i tenen una coordinació neuromuscular més feble, i la caiguda 

es produeix de costat o d'esquena i acaben caient sobre el maluc (Nevitt & Cummings, 

1993). 

És més difícil determinar si les fractures en altres zones estan relacionades amb 

l'osteoporosi. No obstant això, la incidència d'altres fractures entre les dones (excepte 

les fractures de cara, crani i costelles) s'ha duplicat entre els 55 i els 80 anys (De Laet & 

Pols, 2000), cosa que suggereix fortament que almenys alguns d'aquests tipus de 

fractures són causats per l'osteoporosi. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 2. Tipus de fractures osteoporòtiques (Netter’s Illustrated Human Pathology second edition, 2014, 

Philadelphia, USA, p. 381) 
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PREVENCIÓ I TRACTAMENT DE L'OSTEOPOROSI 

Tractament farmacològic 

 Si el risc de fractura és baix, no s'ha d'administrar cap medicació i es manté el 

pacient en observació mitjançant controls periòdics. En presència d'un risc de 

fractura, a causa del resultat de la DXA, el principal mètode de tractament està 

representat per l'administració de bifosfonats. Els bifosfonats són anàlegs 

estructurals del pirofosfat i el seu mecanisme d'acció està representat per la 

detenció de la pèrdua òssia (per exemple, amb alendronat, risedronat, 

pamidronat o zolendronat); 

 En el cas de les dones que han entrat en la menopausa, la teràpia hormonal pot 

ajudar enormement a mantenir la densitat òssia. La teràpia hormonal comprèn 

anàlegs dels estrògens que actuen sobre el teixit ossi, el perfil lipídic (mantenint 

els nivells normals de colesterol) i el sistema cardiovascular (amb un paper 

protecto). 

 Tractament no farmacològic 

 Ingesta adequada de vitamina D i calci (a través de la dieta). 

 Ingesta de vitamines i minerals, especialment vitamina C, zinc, coure i 

manganès (a través de la dieta). 

 Ingesta de suplements dietètics per als ossos i els músculs. 

 Exercici físic i esport adaptat a l'edat i a la salut. 

 Canvi d'estil de vida. 

 

 Diet supplement intake for bones and muscles; 

 Physical exercise and sport adapted to age and health;Lifestyle change. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principis i mètodes d'intervenció 

 Recomanem dietes adequades amb una ingesta suficient de calci segons les 

recomanacions mèdiques, per edat, activitat física i situació clínica dels individus. 

 Disminució de la ingesta d'alcohol i evitar el tabaquisme i l'excés de cafeïna.  

 Exposició solar dosificada (fins a 15 minuts al dia), amb raigs solars indirectes.  

 Les persones amb trastorns de la massa corporal, especialment els individus amb 

hipoestèsia amb membres de la família que pateixen osteoporosi han de normalitzar 

el seu pes corporal per la relació entre l'alçada i la massa corporal.  

 Participació dels ancians en rutines físiques per, així, augmentar el nombre 

d'exercicis físics que en milloren les funcions corporals. Es recomanen la natació, 

els exercicis de força i els passejos regulars. Les activitats de tonificació també són 

importants i rellevants per a la salut de l'actor social, com els passejos amb períodes 

de descans, les dutxes matinals i els massatges que milloren la microcirculació i el 

metabolisme muscular.  

 Càlcul anual dels riscos de fractures osteoporòtiques segons la puntuació FRAX. 

 Proves de DXA (absorciometria de raigs X de doble energia). 

 Aplicació de mesures per a la profilaxi de les caigudes entre la gent gran: bastó, 

correccions de la vista i suports especials.  
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Gestió i prevenció de la seguretat 
Control de les caigudes: Adaptar-se i fins i tot controlar les condicions i l'entorn en el 
qual es duen a terme les rutines diàries pot ser un repte per a qualsevol persona, 
independentment del seu estat de salut. Per a les persones amb trastorns ossis com 
l’osteopènia, o fins i tot la pitjor osteoporosi, aquestes tasques són crucials. 
Identifiquem quatre tipus de riscos principals de caigudes: 
 
Taula 1. Principals factors de risc de caigudes 

Factors de risc ambientals 

Factors de risc mèdics 

Factors de risc neurològics i musculoesquelètics 

Por a les caigudes 

 
Informació sobre la gestió de les caigudes: 

 La miotipologia exerceix un paper important en l'estabilitat; és a dir, les fibres 
musculars de tipus I són més estables que les fibres musculars de tipus II-a i II-b 
en el gastrocnemi (Enoka et al., 2003). 

 Els flexors plantars tenen més potència que els dorsals, per la qual cosa segons 
Brown et al. (2010) té sentit que els primers tinguin una estabilitat encara 
superior. 

Per completar el panorama dels factors de risc, presentem breument la llista de les 
principals afeccions, malalties i medicaments que causen l'osteoporosi i les fractures o 
que hi contribueixen: 
 
Taula 2. Condicions, malalties i medicaments que causen o contribueixen a l'osteoporosi i les fractures 

Factors de l'estil de vida 

Malalties genètiques 

Estats hipogonadals 

Trastorns endocrins 

Trastorns gastrointestinals 

Trastorns hematològics 

Malalties reumatològiques i autoimmunes 

Factors de risc neurològics i 
musculoesquelètics 

Condicions i malalties diverses 

Medicaments 
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ANATOMIA DEL TEIXIT OSSI      
El teixit ossi (l'esquelet) està format per 206 ossos, connectats a través de les 

articulacions. La seva funció principal és suportar el pes del cos, permetre’n la mobilitat 

i protegir els òrgans interns. 

Teixit ossi (taula 3) 

Els ossos estan formats per teixit ossi, la matriu òssia que comprèn osteòcits, 

osteoblasts i osteoclasts (tipus de cèl·lules). El teixit ossi està molt vascularitzat i té una 

activitat metabòlica intensa. El teixit ossi és un dipòsit de fosfat de calci i de molts altres 

ions. 

 
Taula 3. Tipus d'ossos estructurals 

TIPUS CARACTERÍSTIQUES 

Cortical (compacte) - Os fort i dens que constitueix el 80 % de l'esquelet. 
- Compost per múltiples osteones amb làmines 

intersticials intercalades. 
- Les osteones estan formades per làmines òssies 

concèntriques amb un canal central.  
que conté osteoblasts (formació d'os nou) i una arteriola 
que proveeix a l’osteona. Les làmines estan 
connectades per canalicles. Les línies de ciment 
marquen el límit exterior de l’osteona (finalització de la 
reabsorció òssia). 

- L'os cortical gruix es troba a la diàfisi dels ossos llargs. 

Os esponjós 
(esponjós/trabecular) 

- Estructura reticular que constitueix el 20 % de 
l'esquelet. 

- Taxa alta de recanvi ossi. L'os és reabsorbit pels 
osteoclasts a les llacunes de Howship i es forma al 
costat oposat de les trabècules pels osteoblasts. 

- L’osteoporosi és comuna a l'os esponjós; per tant, el fa 
susceptible a les fractures (per exemple, els cossos 
vertebrals, el coll femoral, el radi distal i l’altiplà tibial). 

- Es troba comunament en la metàfisi i epífisi dels ossos 
llargs. 
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Imatge 3. Estructura de l'os cortical 
(Netter’s concise orthopedic 
anatomy/Jon c. Thompson; illustrations 
by Frank H. Netter; contributing 
illustrators, Carlos AG Machado, John 
A. Craig. —2nd ed, p. 3, 2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imatge 4 Estructura de l'os esponjós 
(Netter’s concise orthopedic anatomy/Jon 
C. Thompson; illustrations by Frank H. 
Netter; contributing illustrators, Carlos A.G. 
Machado, John A. Craig. —2nd ed, p. 2, 
2010) 
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El teixit ossi es produeix a través del procés denominat osteogènesi. Aquest procés té 
lloc a través d'accions complexes: 

1. Ossificació de la membrana (endoconjuntiva): dona lloc a la formació d'ossos 
amples. 

2. Ossificació endocondral (endocartilaginosa): a través d'aquesta mena 
d'ossificació es formen la majoria dels ossos llargs i curts. 

El creixement ossi està associat a la reabsorció parcial del teixit ja format, que facilita el 
manteniment de la morfologia òssia durant el creixement. La remodelació òssia és molt 
més intensa en els infants petits, però en els adults es produeix de manera concomitant 
en diverses zones de l'esquelet, independentment del creixement ossi. 
 
 
Taula 4. Tipus de cèl·lules òssies 

TIPUS CARACTERÍSTIQUES 

Osteoblasts - Funció: produir la matriu òssia. Fabriquen col·lagen del tipus 1 i 
altres proteïnes de la matriu. 

- Revesteixen les superfícies òssies noves i segueixen als 
osteoclasts als cons de tall. 

- Receptors: PTH (hormona paratiroidal), vitamina D, 
glucoesteroides, estrògens, PG i IL. 

Osteòcits - Osteoblasts envoltats de matriu òssia. Representen el 90 % de 
totes les cèl·lules òssies. 

- Funció: mantenir i preservar l'os. Els llargs processos cel·lulars es 
comuniquen a través dels canalicles. 

- Receptors: PTH (alliberen calci) i calcitonines (no alliberen calci). 

Osteoclasts - Cèl·lules grans i multinucleades derivades de la mateixa línia 
cel·lular que els monòcits i els macròfags. 

- Funció: quan estan actives, utilitzen una «vora irregular» per 
reabsorbir l'os.  

- Receptors: calcitonina, estrogen, IL-1, RANK L. inhibit pels 
bifosfonats. 
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Imatge 5. Ossificació intramembranosa (Netter’s concise orthopedic anatomy/Jon C. Thompson; illustrations by 
Frank H. Netter; contributing illustrators, Carlos A.G. Machado, John A. Craig. —2nd ed, p. 6, 2010) 
 
 
 

 
Imatge 6. Ossificació intramembranosa (Netter’s concise orthopedic anatomy/Jon C. Thompson; illustrations by 
Frank H. Netter; contributing illustrators, Carlos A.G. Machado, John A. Craig. —2nd ed, p. 6, 2010) 
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Taula 5.  Formació òssia 

OSSIFICACIÓ CARACTERÍSTIQUES 

Hi ha tres tipus de formacions òssies (ossificació): endocondral, 
intramembranosa i aposicional 

Endocondral - L'os substitueix un cartílag (plantilla). Els osteoclasts eliminen 
el cartílag i els osteoblasts fabriquen la nova matriu òssia, 
que després es mineralitza. 

- Els centres d'ossificació primaris solen desenvolupar-se en el 
període prenatal. 

- Els centres d'ossificació secundaris es produeixen en 
diversos moments després del naixement, normalment en 
l’epífisi. 

- El creixement longitudinal a la fisi (cartílag de creixement) 
també es produeix per ossificació endocondral. 

- També es troba al call de la fractura. 

Intramembra
nosa  

- L'os es desenvolupa directament a partir de cèl·lules 
mesenquimàtiques sense un cartílag d'ancoratge. 

- Les cèl·lules mesenquimàtiques es diferencien dels 
osteoblasts, que produeixen os. 

- Exemples: ossos plans, com el crani, i la clavícula. 

Aposicional - Els osteoblasts fabriquen una nova matriu o os sobre l'os 
existent. 

- Exemple: creixement del diàmetre (amplària) de l'os 
mitjançat pel periosti als ossos llargs. 

 
 
 

FISIOLOGIA DEL TEIXIT OSSI 
L'esquelet comprèn la quantitat més alta de calci del cos, fa intercanvis amb la sang i, 
d'aquesta manera, la concentració sanguínia i tissular de calci és molt estable. Aquesta 
transferència de calci dels ossos a la sang té lloc per dues vies: una ràpida i una altra 
lenta (controlada per l’hormona paratiroidal). 
 
Taula 6. Regulació òssia 

TIPUS 
D'HORMONES 

CARACTERÍSTIQUES 

Hormona 
paratiroidal 
(PTH) 

1. Un nivell baix de calci sèric desencadena l'alliberament de 
PTH. La PTH s'uneix als osteoblasts, que estimulen els 
osteoclasts per reabsorbir os.  

2. Als osteòcits per alliberar Ca.  
3. Al ronyó augmenta la reabsorció de Ca. 

Vitamina D 
1,25 (OH) 

1. La vitamina D procedent de la pell (llum UV) o de la dieta 
s’hidroxila dues vegades.  

2. La vitamina D 1,25 desencadenada per un baix nivell de Ca 
estimula la captació a l'intestí i la reabsorció òssia. 

Calcitonina 1. S'allibera quan el Ca sèric és elevat. Inhibeix directament els 
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osteoclasts (reabsorció òssia) i augmenta l'excreció urinària 
pels ronyons, que redueix els nivells sèrics. 

Altres 
hormones 

2. Estrògens, corticoesteroides, hormones tiroidals, insulina, 
hormones de creixement. 

Els ossos tenen una funció de suport (ancoratge muscular):  
A. Suporten el pes del cos.  
B. Protegeixen. Al crani, per exemple, protegeixen el còrtex. 
C. Participen en la formació de glòbuls vermells i blancs a la medul·la òssia 

vermella.  
D. Emmagatzemen calci, com s'ha descrit anteriorment. 

 
 
 
 
 
 
Imatge 7.  Ossificació intramembranosa (Netter’s concise 
orthopedic anatomy/Jon C. Thompson; illustrations by 
Frank H. Netter; contributing illustrators, Carlos A.G. 
Machado, John A. Craig. 2nd ed, p. 8 2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Taula 7. Metabolisme ossi

TIPUS DE 
MINERAL 

DETAILS 

L'os exerceix un paper fonamental en el manteniment dels nivells adequats de 
calci i fosfat en sèrum. 

Calci - El calci (Ca) exerceix un paper fonamental en la funció cardíaca, 
del múscul esquelètic i dels nervis. 

- Necessitats dietètiques normals: 500-1.300 mg. Se’n necessita 
més durant l'embaràs, la lactància i les fractures. 

- El 99 % del calci emmagatzemat al cos és als ossos. 
- Els nivells de calci estan regulats directament per la PTH i la 

vitamina D. 

Fosfat - Component important del mineral ossi (hidroxiapatita) i de les 
funcions metabòliques del cos. El 85 % del fosfat emmagatzemat al 
cos és a l'os. 
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Imatge 8. Regulació del metabolisme del calci i el fosfat (Netter’s concise orthopaedic anatomy/Jon C. Thompson; 
illustrations by Frank H. Netter; contributing illustrators, Carlos A.G. Machado, John A. Craig. 2nd ed, p. 9, 2010)   
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Patologia Associada 
1. Fractures òssies (principalment degudes a lesions, però també a tumors 

malignes). 

2. Osteopetrosi (creixement excessiu i rigidesa dels ossos, que n’oblitera la cavitat 

medullar i, per tant, provoca anèmia i infeccions freqüents). 

3. Raquitisme (en infants amb manca de calci). 

4. Osteomalàcia (deficiència de calci en adults). 

5. Osteoporosi (les reabsorcions superen la taxa de formació de teixit ossi). Sorgeix 

sobretot en les dones menopàusiques. 

6. Tumors benignes: osteoblastomes i osteoclastomes. 

7. Tumors malignes: osteosarcomes. 

 
Taula 8. Trastorns metabòlics 

TIPUS  DETAILS 

Osteoporosi 1. Disminució de la massa òssia (problema quantitatiu). Més comú 
en pacients d'edat avançada. 

2. 2 tipus. Tipus 1: més comú i afecta l'os esponjós (coll del fèmur, 
cos vertebral, etc.). 

3. Tipus 2: relacionat amb l'edat, al voltant dels 70 anys. Tant la 
massa òssia esponjosa com la cortical són deficients. 

4. La DEXA és l'estàndard d'avaluació. Pot utilitzar-se la substitució 
hormonal o els bifosfonats. 

Escorbut 1. La deficiència de vitamina C produeix un col·lagen defectuós, que 
dona lloc a un gran nombre de símptomes. 

Osteopetrosi 1. Malaltia dels ossos de marbre. La disfunció dels osteoclasts 
provoca un excés de densitat òssia. 

 i malaltia de 
Paget 

1. L'activitat simultània dels osteoblasts i els osteoclasts dona lloc a 
ossos densos, però fràgils. 
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 Imatge 9. Comparació de l'osteoporosi i l’osteomalàcia (Netter's concise orthopedic anatomy/Jon C. Thompson; 
il·lustracions de Frank H. Netter; contributing illustrators, Carlos A.G. Machado, John A. Craig. 2nd ed, p. 116, 2010) 
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TEMES D'ACTUALITAT 

Com s'indica a les directrius d'activitat física de la UE, el cos humà, a conseqüència 

de l'activitat física regular, experimenta canvis morfològics i funcionals, que poden 

prevenir o retardar l'aparició d'unes certes malalties i millorar la capacitat d'esforç físic. 

En l'actualitat, hi ha suficients evidències que demostren que els qui porten una vida 

físicament activa poden obtenir una sèrie de beneficis per a la salut, entre els quals 

«una millor mineralització dels ossos en edats primerenques, que contribueix a prevenir 

l'osteoporosi i les fractures en edats avançades». 

En el procés de prevenció, mitigació o eliminació dels efectes de l'osteoporosi, els 

exercicis físics han de centrar-se en les direccions d'intervenció següents: 

 Millorar el to muscular esquelètic i la funcionalitat dels músculs profunds. 

 Desenvolupar les forces segmentàries (membres inferiors i superiors). 

 Millorar la capacitat aeròbica màxima (aptitud cardiorespiratòria)35,36. 

 Millorar37 la mobilitat articular estàtica i dinàmica en les articulacions coxofemoral, 

escapulohumeral i vertebral. 

 Reeducar l'equilibri estàtic, dinàmic i postural. 

El paper i els efectes de la realització d'exercicis físics per prevenir les caigudes entre 

les dones grans van generar resultats positius38. El tractament no farmacològic de 

l'osteoporosi inclou, a més de la ingesta adequada de calci i vitamina D, 

l’abandonament del tabac, la limitació del consum d'alcohol i cafeïna, les tècniques de 

prevenció de caigudes i un programa adequat d'exercicis amb pesos39,40,41,42,43,44 
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hearts program: reducing cardiovascular disease risk factors in rural sedentary, overweight, and obese midlife and 
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 Vaughan S, Morris N, Shum D, O’Dwyer S, Polit D. (2012) Study protocol: a randomised controlled trial of the 
effects of a multi-modal exercise program on cognition and physical functioning in older women. BMC Geriatr.;12:60.  
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autonomy, static balance and quality of life of elderly females. J Bodyw Mov Ther;14(2):195-202.  
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Endocr Pract;22(suppl 4):S1–S42. 
40

 Watts NB, Adler RA, Bilezikian JP, et al. (2012). Osteoporosis in men: an Endocrine Society clinical practice 
guideline. J Clin Endocrinol and Metab;97(6):1802–1822. 
41

 Buckley L, Guyatt G, Fink HA, et al. (2017). American College of Rheumatology guideline for the prevention and 
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44
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therapy. NIH Consensus Statement 2000;17(1):1–45. 

ACTIVITAT FÍSICA I OSTEOPOROSI        



29 

 

L'ús d'un mètode de circuit compost per exercicis combinats de càrrega de pes, 

resistència i força va millorar la força muscular de les extremitats inferiors en les dones 

grans i la capacitat d'equilibri i coordinació45. 

Així doncs, l'entrenament en circuit és una modalitat d'exercici eficaç per millorar 

l'equilibri i la capacitat de caminar de les dones grans amb sarcopènia. 

La literatura científica ofereix un panorama modest des del punt de vista del volum de 

recerca en relació amb els efectes de la realització d'exercicis físics en la dinàmica de 

la densitat mineral òssia (DMO). En la metaanàlisi elaborada per Howe et al. amb 

l’auspici de The Cochrane Collaboration46 , els autors van mostrar algunes classes 

d'exercicis d'intervenció eficaços per a la DMO 47  a l’altura del coll del fèmur que 

semblen incloure exercicis de força d'alta intensitat que no utilitzen el mètode de 

càrrega de pes, sinó la resistència progressiva proporcionada per diversos objectes 

elàstics o dispositius especials. Per a les intervencions sobre la DMO a l’altura de la 

columna vertebral, el mètode d'intervenció més eficaç que es va trobar va ser una 

combinació de rutines d'exercicis. Aquest estudi revela l'escassa rellevància estadística 

dels exercicis físics sobre la DMO. Aquesta limitació pot deure's a imprecisions en la 

recollida de dades primàries, a la qualitat de les dades disponibles o a l’elaboració 

d'estudis de recerca amb un disseny inconsistent. No obstant això, l'horitzó aportat és 

positiu, i destaca el potencial de reduir de manera segura i eficaç la pèrdua de densitat 

òssia en les dones menopàusiques.  

Continuar estudiant els efectes que genera la pràctica d'exercicis físics del valg sobre la 

dinàmica de la DMO es recolza en la necessitat de prevenir i gestionar l'osteoporosi de 

manera no farmacològica. Aquests aspectes s’imposen pels enormes costos que 

genera el tractament dels efectes de l'osteoporosi48, 49, 50, 51. 

Els tipus d'exercicis emprats plantegen una qüestió estudiada insuficientment: quins 

són els exercicis més adequats? La realitat mostra un horitzó molt curt per identificar un 

dossier d'exercicis estàndard o rutines eficients per combatre la densitat òssia. Per 

exemple, alguns estudis mostren que els exercicis aeròbics semblen ser eficients en 
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l'activació enzimàtica dels osteoblasts52, mentre que altres estudis53, 54, 55 mostren que 

els exercicis aeròbics més llargs (per exemple, la natació, el ciclisme o caminar) són 

altament beneficiosos per als sistemes i aparells del cos, però no hi ha evidència clínica 

que permetin afirmar que representen un estímul beneficiós per a la regeneració òssia. 

Els exercicis aeròbics que també impliquen un esforç muscular important (entrenament 

amb pesos) generen en la gent gran una resposta osteogènica superior que els 

exercicis aeròbics sense un esforç muscular important56. L'estrès mecànic es transmet 

a l'esquelet a través de la contracció muscular (tracció) generada pels exercicis amb 

pesos i les forces gravitacionals, fet que posa de manifest un augment o una disminució 

de la DMO57. Una sèrie d'estudis demostren que els pacients amb un nivell baix de 

DMO poden beneficiar-se d’una rutina especial d'exercicis58, 59, l'aspecte principal de la 

resistència muscular de la qual representa el vector principal de la millora de la DMO60, 

61, 62. 

Així mateix, es recomana encaridament a la gent gran la natació (una activitat física de 

resistència cardiorespiratòria que no implica exercicis de càrrega). 

Segons els autors Tanaka i Seals63 (1997), la reducció de la capacitat fisiològica i 

funcional (la capacitat de fer tasques físiques diürnes) causada per l'edat està 

relacionada amb la disminució general de la capacitat cardiovascular, respiratòria, 

metabòlica i de les funcions neuromusculars. Els autors subratllen que la potència 

aeròbica màxima (VO2max) és un dels millors indicadors de la capacitat fisiològica i 

funcional. 
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Així doncs, totes les mancances causades pel procés d'envelliment poden pal·liar-se 

amb activitats com la natació; una activitat aeròbica amigable, sense excessos d'esforç 

i, per tant, adequada per a la gent gran64. A més, les activitats cardiorespiratòries de 

resistència no sobrecarreguen el sistema osteolligamentós i milloren o mantenen en un 

nivell òptim la capacitat màxima d'exercici aeròbic per, així, reduir el risc de patir 

malalties cardiovasculars65.  

 

ASPECTES METODOLÒGICS I RECOMANACIONS  

La durada total d'una sessió oscil·la entre 30 i 50 minuts. El sistema d'exercicis utilitzat 

té una seqüència determinada, però en funció dels objectius proposats, les parts 

fonamentals es poden modificar o adaptar. 

El volum total de treball depèn del context de l'activitat, el nivell de formació i les 

condicions materials, entre d’altres. La seqüència i el contingut dels exercicis estan 

determinats pels objectius i les tasques de treball de cada cicle de formació. 

La sessió consta de tres parts: l'escalfament, la part fonamental i el refredament. 

 

Com hem de preparar una sessió 

L'escalfament (3-5 minuts) 

La finalitat de la primera part és preparar el cos per a l'esforç, el que es tradueix en una 

activació cardiorespiratòria gradual fins a aconseguir un nivell fisiològic òptim per repetir 

l'esforç de la classe, processar analíticament els segments corporals i les zones 

musculars i articulars que s'utilitzaran a la classe i augmentar la temperatura corporal. 

Aquesta fase és fàcil i progressiva, amb l’objectiu de mitigar el risc de lesions. 

Durada: 2 minuts (per a classes curtes); 2-4 minuts (per a classes mitjanes); 4-5 minuts 

(per a classes llargues). 

 

Objectius 

 Augmentar de manera progressiva els indicadors de les grans funcions corporals: 

cardíaca (freqüència cardíaca), respiratòria (freqüència respiratòria) i circulatòria 

(pressió sanguínia i circulació de fluids). 

 Preparar el suport esquelètic, musculolligamentós i articular per tornar a fer 

l'esforç programat sense possibilitat de lesió. 

 Augmentar progressivament la temperatura interna dels sistemes locomotors 

primaris per reduir o evitar l'aparició de lesions menors o fins i tot majors. 

 Estimular la circulació de fluids i substàncies nutritives cap als músculs.  

 Crear un estat d’ànim de superació i un confort mental favorable a l'exercici.  
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Sistemes d'accionament 

 Caminar i córrer en moviment o dempeus: caminar de puntetes, sobre els talons, 

amb les cames doblegades, estirades, amb pas afegit, amb pas creuat cap 

endavant, cap als costats i cap enrere, en cercle, en diagonal, etc. 

 Exercicis de coordinació: moviments fàcils i senzills de braços i cames executats 

de manera concomitant o successiva, simètrica o asimètrica en diversos plans i 

eixos. 

 Exercicis per als principals segments corporals i zones musculars. 

Exemples:  

- Exercicis per als braços, en els quals es treballa tota l'articulació 

escapulohumeral (espatlla, colze i puny) i els músculs del coll. Aquests exercicis 

poden executar-se des de diverses posicions per assegurar l'estabilitat del cos i 

la localització correcta del moviment. Els moviments dels braços inclouen els 

següents: flexions, estiraments que activen l'articulació del colze, balancejos, 

rotacions, pujades i baixades i moviments del cap (flexions i rotacions). 

- Exercicis per als membres inferiors executats des de posicions que garanteixin 

la localització correcta del moviment, tant en moviment com dempeus. Els 

moviments que impliquen les cames inclouen: elevació de puntetes o elevació 

de les cames, descens de les cames, balancejos, flexions, estiraments, salts i 

rotacions. 

- Exercicis del tors que poden executar-se des de diverses posicions fonamentals 

i els seus derivats. Els moviments són els següents: flexions, descensos, 

extensions, balancejos i rotacions. Poden realitzar-se per separat o combinats, la 

qual cosa augmenta la dificultat i l'espectacularitat de l'exercici.  

- Exercicis amb pesos: pesos petits, com manuelles o punys, que no 

sobrecarreguen els grups musculars implicats en aquesta classe. 

- Exercicis d'estirament: un bon escalfament intensifica la circulació sanguínia i la 

respiració, mobilitza els músculs, mou els tendons i excita òptimament el sistema 

nerviós. A través d'un escalfament adequat, els participants poden executar els 

exercicis més fàcilment i la part fonamental es torna més accessible. 

 

Recomanacions 

 A d’evitar fer un gran volum d'exercicis. 

 L'escalfament ha de ser una introducció de la part fonamental, que ha de venir 

com una continuació natural.  

 El fet de dosificar de manera òptima l'esforç per a l'escalfament requereix 

experiència i empatia per part de l'entrenador. Un escalfament massa intens 

condueix a un sobreesforç dels músculs i els participants ja se senten cansats. 

Un escalfament massa suau posaria en dubte els efectes beneficiosos sobre el 

sistema cardiovascular, els músculs i les articulacions. 
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A més, l'escalfament depèn de molts altres factors: 

- El nivell de forma física dels participants: un escalfament de 8-10 minuts pot ser 

massa llarg o cansat per als principiants. Si la sessió d'entrenament dura un total 

de 30 minuts, l'escalfament no hauria de superar els 2-3 minuts. 

- L'edat: en el cas d'un entrenament amb gent gran, cal tenir en compte que la 

velocitat d'intercanvi de substàncies per augmentar la capacitat d'exercici 

requereix més temps. Cal escalfar el cos per a l'exercici més lentament 

cautelosament. L'atenció i l'esforç se centren en els músculs menys elàstics i en 

les articulacions vulnerables. 

- El moment del dia: en una sessió matutina, l'escalfament ha de ser més llarg i 

concentrat que en una sessió vespertina, perquè certes funcions corporals (com 

el subministrament de sang als músculs i la temperatura corporal) es redueixen 

durant el somni i només aconsegueixen índexs òptims més tard durant el dia. 

- La temperatura de la sala: una temperatura alta pot contribuir al fet que 

l'escalfament sigui més curt; mentre que les temperatures baixes (sales fredes) 

l'allarguen. 

 

La part fonamental (20-40 minuts) 

Es considera la part principal de la classe d'exercicis i comprèn l'aptitud aeròbica i els 

exercicis de resistència muscular pròpiament dits. 

L'objectiu dels exercicis és augmentar la capacitat d'exercici i millorar els indicadors de 

tonificació muscular a les zones compromeses o a tot el cos. 

La durada d'aquesta part depèn de si els participants són principiants o avançats. La 

durada i la intensitat dels exercicis són factors rellevants per aconseguir els objectius 

d'aquesta part. Una classe més «potent» amb exercicis vigorosos té més efecte sobre 

el metabolisme, sobre el cos (augmenta la velocitat de crema de calories per 

proporcionar energia per als exercicis). En el fitnes aeròbic, els exercicis són més 

intensos i les funcions cardíaques aconsegueixen valors elevats (del 65 al 80 % del 

valor màxim). La intensitat també depèn de la velocitat d'execució, l'amplitud de 

moviment i el nivell d'exercici (dempeus, de genolls, asseguts, estirats, etc.). Durant les 

rutines de fitnes, el cos pot moure's en diverses direccions (cap endavant, cap enrere, 

cap a un costat, en diagonal, en cercle o en diverses trajectòries gràfiques).  

Si ens centrem en el desenvolupament de la força i la resistència muscular, fem 

exercicis particulars per a grups musculars, com exercicis per al deltoide, etc. 
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Objectius 

 Entrenar el sistema cardiorespiratori perquè treballi de manera aeròbica per 

assegurar una aportació d'oxigen òptima als músculs i, així, contribuir a 

l'enfortiment dels òrgans implicats (cor i vasos sanguinis, vies respiratòries i 

pulmons) i alhora afavorir els ritmes cardíac i respiratori. 

 Entrenar dinàmicament el nombre més elevat possible de músculs (en conjunt o 

per grups o per cadenes musculars) i entrenar les articulacions per augmentar el 

to muscular, l'elasticitat muscular i la mobilitat articular, desenvolupant la 

capacitat d'exercici en un entorn aeròbic i la força general. 

 Estimular la capacitat d'alternar les contraccions musculars per obtenir 

relaxacions reflexes i millorar el control del moviment. 

 Influir en el desenvolupament general de qualitats motrius com la força general, 

la resistència a l'exercici, l’habilitat (coordinació, concentració, atenció distribuïda, 

equilibri, orientació temporal i espacial), mobilitat articular, flexibilitat i velocitat 

d'execució. 

 Estimular la crema de calories, amb implicacions en l'equilibri del pes corporal, 

considerant la proporció correcta entre la massa activa (músculs) i el teixit 

adipós (grassa). 

 Crear l'hàbit de practicar exercici físic de manera independent per motivacions 

personals. 

 Educar la postura correcta i el reflex respiratori complet. 

 Millorar les asimetries, desproporcionalitats, postures incorrectes, deficiències 

físiques deformacions degudes al creixement i desenvolupament, a causes 

funcionals o patològiques o a les condicions laborals o professionals. 

 

Recomanacions 

 Dissenyem rutines d'entrenament que permetin la simultaneïtat amb diverses 

persones en funció de l'edat, el sexe, la forma física, etc. 

 Reajustem «sobre la marxa» les característiques de la rutina d’acord amb la 

resposta dels individus. 

 Fem un seguiment minuciós de tots els subjectes: l'entrenador s’ha de col·locar 

en una posició que li permeti controlar tot el col·lectiu o passejar-se entre els 

participants.    
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El refredament (2-5 minuts)  

A l'última part de la sessió, els músculs utilitzats a les fases anteriors han de relaxar-se 

per evitar possibles lesions i que aquests grups musculars s’escurcin. No obstant això, 

a més de l'aspecte profilàctic, els exercicis d’aquesta part (sobretot els estiraments) 

condueixen a una millora de la mobilitat. Preparen per al final de la classe; asseguren el 

restabliment de la freqüència cardíaca a prop dels valors de repòs i posen en marxa els 

processos corporals de recuperació posteriors a l'exercici. 

En aquesta part de la classe, que comprèn exercicis amb una adaptació específica a la 

profilaxi de l'osteoporosi, ens assegurem que el cos torna plenament als valors 

funcionals diürns i obtenim un estat de serenitat, confort físic i mental.  

 

Objectius 

 Retornar els valors el més a prop possible dels valors de repòs de les grans 

funcions circulatòries i respiratòries; és a dir, al voltant del 50 % del seu potencial 

màxim mitjançant una reducció gradual de l'esforç físic. 

 Estirar els músculs a través d'exercicis d'estirament. 

 Eliminar totes les toxines acumulades als músculs. 

 Reequilibrar els processos neuromentals descarregant totes les tensions 

mentals i físiques. 

 

Actuation systems 

 Exercicis de baixa intensitat com caminar, trotar de manera suau i relaxada, i 

exercicis a terra des de diverses posicions. 

 Dossier d'exercicis HAPPY BONES: 

- exercicis obligatoris 

- exercicis triats per l'entrenador 

 Exercicis de relaxació acompanyats de moviments respiratoris com la relaxació 

de les extremitats dempeus o en moviment, els balancejos lliures alternats amb 

contraccions i relaxacions executats de manera que portin el cos i la ment a un 

estat de confort físic i mental. 

 Estiraments: exercicis d'estirament estàtic com a mitjà de relaxació, executats 

individualment o amb un company i mantinguts almenys 10 segons. 

Perquè un programa d'entrenament garanteixi la consecució dels objectius proposats, 

ha de considerar la col·laboració i l’alternança de tots els paràmetres de l'exercici, i s’ha 

de relacionar directament amb les particularitats dels practicants. En aquest sentit, les 

estructures dels exercicis proposats han de ser variades, executades correctament i per 

nivells. 
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Paràmetres d'esforç 

L'esforç dins de la classe de regeneració òssia té un efecte directe sobre els principals 

òrgans, aparells i sistemes interns. Contribueix a la millora adaptativa de la capacitat 

d'exercici aeròbic, a la resistència muscular en diverses condicions i a la flexibilitat 

corporal general. 

L'esforç realitzat durant la classe pot quantificar-se tant des d'una perspectiva externa 

com interna. 

La perspectiva externa proporciona una sèrie de paràmetres que inclouen: l’especificitat, 

el volum, la intensitat, la durada, la densitat i la complexitat. 

El volum, un component quantitatiu de l'esforç, representa la quantitat de treball 

mecànic realitzat. Pot mesurar-se de dues maneres: 

 MW = FxD; en què WM = treball mecànic, F = força (kg) desplaçada, i D = 

distància (m). S'expressa en kg/m. 

 El registre continu del consum d'O2 durant l'esforç i la determinació del seu 

equivalent mecànic (1l d'O2 = 427 kgm). 

Durant la classe, el volum comprèn:  

- El nombre de repeticions de cada exercici o conjunt d'exercicis. 

- El nombre de repeticions per a cada segment, zona o per a tot el cos. 

- La distància recorreguda durant les activitats cícliques dinàmiques (natació, 

cursa o ciclisme). 

- La durada real de l'exercici més les pauses. 

- El nombre de classes. 

 

La intensitat representa la quantitat d'esforç (treball mecànic o activitat) per unitat de 

temps66. La intensitat de l'esforç (potència) és una característica de l'esforç físic i és 

diferent de l'esforç corporal (una característica del cos). L'esforç corporal s'avalua a través 

del nivell funcional aconseguit durant l'esforç i expressa el preu biològic que paga el cos 

per fer front a les exigències imposades per l'esforç. La intensitat es posa de manifest a 

través de la freqüència cardíaca. Per donar suport a aquestes afirmacions, oferim una 

escala de valoració de l'esforç percebut, del 0 al 10, proposada per Lynne Brick al seu 

llibre Fitness Aerobics, a partir d'una escala de valoració dissenyada pel Dr. Gunnar Borg. 
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Taula 9. Escala d'esforç percebut 

Nivell d'esforç Xifra 
equivalent 

Percentatge 
de 

freqüència 
cardíaca 

(%FCmax) 

Cap esforç 0 -  

Nivell mínim  
extremadament 
lleuger 

1 – 3 55 - 69 

Esforç mitjà 4 – 6 70 - 84 

Esforç intens  
nivell màxim 

7 - 10 85 -
100  

 

Per descomptat, aquest mètode no és de naturalesa científica, però el presentem aquí 

perquè és fàcil d'aplicar. 

Altres mètodes d'avaluació més objectius de la intensitat de l'esforç durant la classe 

d'entrenament són : 

- El ritme de treball (nombre d'accions per unitat de temps): lent, moderat o ràpid. 

- La freqüència: nombre d'execucions tècniques per unitat de temps). 

- Diversos valors funcionals: freqüència cardíaca, pressió arterial, freqüència 

respiratòria, modificacions bioquímiques, etc.  

 

El mètode més comú i senzill per avaluar la intensitat de l'esforç és el monitoratge de la 

freqüència cardíaca. 

Segons Astrand i Rodhal, els valors de la freqüència cardíaca durant l'esforç d’aerobiosi 

(ergostasis) comparats amb el nivell màxim de la freqüència cardíaca i relacionats amb 

el grau d'esforç corporal són els següents: 
Taula 10. Graus d'esforç corporal 

Núm. Sexe Grau 
d'esforç 
corporal 

Freqüència 
cardíaca 

(bpm) 

Percentatge 
de la 

capacitat 
d'exercici 
aeròbic 
màxim 

1 homes baix 128 50 

2 dones baix 138 

3 homes mitjà 154 70 

4 dones mitjà 168 

5 homes alt 160-
170/180 

> 100 

6 dones alt 170-
180/190 
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La durada de l'esforç representa el temps en què un cos ha de fer un determinat tipus 

d'esforç. A la classe d'entrenament personalitzat, hi ha diferents durades de rendiment de 

l'esforç. A continuació, presentem diversos valors d'aquest paràmetre, recomanats per 

Lynne Brick. 
 

Taula 11 Tipus d'entrenament aeròbic i intensitat de l'esforç  

Núm. Tipus d'entrenament aeròbic Durada (min) 

1 Baixa intensitat i curta durada 10 – 25 

2 Baixa intensitat i llarga durada 20 – 55 

3 Intensitat mitjana i curta durada 20 – 24 

4 Intensitat mitjana i llarga durada 30 – 45 

5 Alta intensitat i curta durada 12 – 35 

6 Alta intensitat i llarga durada 30 – 50/60 

 

La densitat d'esforç representa la relació entre la durada de l'esforç i la durada de la 

pausa posterior. El resultat de la relació pot expressar-se de la manera següent:  

- en xifres (1);  

- en percentatges (100%);  

- en fraccions (1/1).  

 

La densitat d'esforç durant la classe és definida per la relació entre la durada i els 

conjunts d'exercicis per millorar la capacitat d'exercici aeròbic i els indicadors de to 

muscular, d'una banda, i la durada de les pauses passives i actives entre aquests 

conjunts, de l’altra. També pel que fa a la densitat, trobem la relació entre la durada 

total d'una secció, circuit o programa i la durada de les pauses entre si. Una classe pot 

comprendre 1, 2 o més seccions, circuits o programes. També es tenen en compte les 

pauses entre les tres parts de la classe.  

Les pauses actives poden incloure:  

- exercicis d'estirament, 

- exercicis de respiració, 

- exercicis orientals de relaxació (ioga, taitxí, txikung, etc.)., 

Estructures de pas acompanyades de moviments dels segments executats amb un 

tempo lent i de baixa intensitat. 
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La complexitat de l'esforç representa els actes motors realitzats simultàniament durant 

una activitat física.  

Les formes utilitzades en la dinàmica de l'activitat física requereixen diversos nivells de 

complexitat, que poden classificar-se en funció de: 

 La realització d'accions simultànies amb un, dos o tots els segments corporals, 

executades per separat o dins d'estructures escalonades, dempeus o en 

moviment; 

 L’execució d'accions bilaterals i asimètriques i de manera simultània, alternativa 

o unilateral, als tres plans i eixos de l'espai i en totes dues direccions; 

 La realització de passos simples i seqüències de passos fins a arribar a fer 

seqüències de passos complexes (combinacions de passos i conjunts). 

 

 

Gestió de la classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 10. Gestió de la classe 

 

Organització material 

La música és un dels aspectes organitzatius fonamentals de la classe de formació; 

representa el lligam de la relació so-moviment, i pot estimular la superació més que els 

altres factors organitzatius. Si als participants els agrada la música i si l'entrenador la 

tria bé, creem una sobreestimulació en els esforços físics a intensitats més altes. 

El tempo de les cançons pot ser lent o ràpid, depenent del mètode de treball triat per 

l'entrenador. Si treballem amb la música, el tempo ha d'adaptar-se al tempo d'execució. 

Si treballem amb música, la triem segons els gustos dels participants, ja que el tempo 

no és rellevant. No obstant això, en la majoria dels casos treballem observant el tempo 

musical, perquè és més que un so de fons. En tots aquests casos, el tempo és diferent 

en funció de la part de la classe, el nivell del grup i el grau d'homogeneïtat, els mitjans 

utilitzats, etc.  

Per continuar amb els aspectes esmentats, l'entrenador d'aeròbic ha de familiaritzar-se 

amb diverses nocions de teoria musical: ritme, tempo, accent, compàs, mesura i frase. 

 

 

Organització de 
la classe 

organització 
material 

organització 
collectiva 

organització       
de la formació 
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Elecció de la música 

L'entrenador ha de familiaritzar-se amb els seus elements.  

La música per a exercicis té diverses característiques: 

 Nombre de batecs per minut (bpm) 

La primera noció que ha de comprendre l'entrenador és el tempo d'una cançó. És el 

principal aspecte responsable d'aconseguir i observar un determinat nivell d'intensitat 

de l'exercici proposat per l'entrenador per a tota la sessió. D'aquesta manera, es creen 

les premisses per observar la corba d'esforç calculada per l'entrenador i adaptada a les 

característiques del grup, que contribueixen a aconseguir el progrés desitjat.  

El tempo de la música es quantifica en nombre de batecs per minut (bpm 67). Aquest 

indicador ha de triar-se de manera que permeti als participants fer un esforç físic 

aeròbic dins dels límits preestablerts de la freqüència cardíaca (en funció de la 

capacitat funcional de cada individu).  

Els tempos lents, de menys de 100 bpm i sense pulsacions fortes, s'utilitzen durant el 

refredament per als exercicis de relaxació i per permetre que el cos es recuperi després 

de l'esforç. Els tempos amb valors que oscil·len entre 120 i 140 bpm s'utilitzen durant 

l'escalfament perquè el cos es comprometi gradualment amb l'esforç. Els exercicis de 

tonificació muscular requereixen un tempo de 110-130 bpm, prou lent perquè els 

subjectes controlin els seus moviments i siguin conscients dels seus efectes.  

Els exercicis cardiovasculars es poden practicar amb un tempo que oscil·li entre els 

130 i els 160 bpm.  

Hem de considerar que, per a un valor superior a 150 bpm, els subjectes es mouen 

massa ràpid, en detriment de la tècnica de treball, i arriben molt abans al llindar 

d'esgotament muscular i mental. Aquesta situació augmenta els riscos de lesions i 

alhora disminueix el ritme de progrés, a causa de l'execució tècnica que no respecta el 

model. 

 
Taula 12. Valors de seguretat dels bpm 

Tipus d'exercici 
 
Part de la classe 

Exercicis 
cardiovasculars 

Exercicis 
en cadira 

LIA i 
alt/baix
68 

Exercicis 
a 
intervals 

Exercicis 
amb graó 

Exercicis 
de 
lliscament 

Exercicis 
a l'aigua 
 

Escalfament  
125-135 

 
120-130 

 
120-
135 

 
120-135 

 
118-126 

 
120-126 

 
100-135 

Part fonamental: 
exercicis aeròbics 

 
130-158 

 
120-140 

 
135-
158 

3” 
(135-158) 
1”  

(120-126) 

 
125-135 

 
125-135 

 
120-155 

                                                 
67

 Bpm: batecs per minut.  
68

LIA: aeròbics de baix impacte. Alt/baix: exercicis o combo d’exercicis aeròbics d’intensitat alta/baixa. 
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Exercicis de 
tonificació 
muscular 

 
110-130 

 
110-130 

 
110-
130 

 
110-130 

 
110-130 

 
110-130 

 
115-135 

Refredament  

≤110 

 

≤110 

 

≤ 110 

 

≤110 

 

≤110 

 

≤ 110 

 

90-110 

 

 

L'entrenador ha de ser conscient que un grup de principiants no és capaç d'executar un 

programa a un ritme molt ràpid i amb un control perfecte. A més, els subjectes amb una 

altura i una amplitud superiors a la mitjana necessiten més temps que els subjectes 

amb menys altura per cobrir el rang de moviment individual màxim per al mateix tempo.  

Per exemple, les persones més baixes executen més ràpidament una flexió-extensió de 

braços que les persones més altes. Aquestes últimes flexionen els braços o executen 

un moviment incomplet o incorrecte quan intenten acabar al mateix temps que 

l'entrenador.     

Tenint en compte els aspectes esmentats anteriorment, el tempo de la música ha de 

triar-se de manera que permeti a tots els membres d'una classe fer les tasques motrius 

en un camp de moviment màxim, en condicions de seguretat, comoditat i eficàcia.  

 La música ha de ser agradable, atractiva, amb un tempo ben definit, adaptat a les 

característiques de la classe i als practicants. La música triada ha de facilitar 

l'ensenyament i l'aprenentatge dels exercicis per inspirar i motivar tots els 

participants per igual. La música pot convertir la classe d'aeròbic en una activitat 

agradable i captivadora.  

Per tenir més varietat, els entrenadors poden triar un tema cada dia: polca, samba, 

rumba, txa-txa-txà, ball llatí, disco, rock, jazz, etc. Com més variada sigui la música, 

més possibilitats hi haurà que oblidin els seus problemes quotidians i superin més 

fàcilment els esforços intensos de la classe d'aeròbic.  

 Recomanem una música amb 4 temps/compassos. Una música amb un compàs de 

4/4 i una frase de 32 temps facilita el moviment i la cursivitat.  

L'organització del material també implica avaluar i preparar la superfície de treball 

(ha d'estar neta, sense obstacles i que no llisqui); així com assegurar una ventilació 

adequada de l'aire, i evitar un aire massa sec o massa humit. Les unitats de reciclatge 

d'aire han d'instal·lar-se i utilitzar-se d'acord amb les normes tècniques proporcionades 

pels fabricants.  

Es recomana la il·luminació natural en la mesura que sigui possible; els sistemes de 

llum artificial també són necessaris per ajudar els professionals a tenir una millor visió i 

garantir una il·luminació òptima. 

Els objectes, aparells o instal·lacions utilitzats han de col·locar-se a prop els uns 

dels altres després de netejar-los i s’ha d’assegurar que no comporten risc de lesions o 

transmissió de malalties. Els matalassets per als exercicis de terra han de netejar-se 1-
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2 vegades al dia o sempre que sigui necessari. Els objectes portàtils (manuelles, 

cordes i pilotes) usats en els exercicis aeròbics o de tonificació s’han de revisar per 

detectar-hi forats, fissures o parts relliscoses. Els equips i les instal·lacions utilitzats a 

les rutines aeròbiques (graons, màquines per a exercicis de lliscament i exercicis en 

cadira i màquines per tonificar diversos músculs, etc.) s’han de revisar per identificar 

diversos danys que puguin provocar lesions greus.  

 

Organització col·lectiva 

L'organització col·lectiva segueix les formacions de treball de la gimnàstica bàsica. Es 

recomanen les formacions de treball lliures69 quan l'activitat es desenvolupa en un club 

privat o amb adults. L'entrenador ha d'assegurar-se que cada participant disposi d'un 

espai de treball d'uns 3 m². 

Per a les sessions grupals, recomanem el següent tipus de formacions de treball 

adaptades als objectius i als sistemes d'actuació física dins de cada part de la classe. 

 

Formacions de treball per a l'escalfament 

Per poder veure cada participant, l'entrenador pot triar entre diversos tipus de 

formacions:  

 escacs (imatge 11), 

 files (imatge 12), 

 mig cercle o cercle (imatge 13),  

 formacions no organitzades, amb espai suficient entre els membres (imatge 14). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Imatge 11. Formació d'escalfament: treball en escacs 

 

 

 

 

 

 

                                                 
69

En aquestes formacions de treball, cada participant tria un lloc, sense respectar una determinada distribució 
geomètrica. 
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Imatge 12. Formació d'escalfament: treball en files 
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Imatge 13. Formació d'escalfament: treball en mig cercle 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Imatge 14. Formació d'escalfament: sense organització (lliure) 

  

Recomanacions 

 Per variar la classe, recomanem a l'entrenador que alteri els tipus de formacions. 

 Per als grups de principiants, utilitzem formacions ordenades (escacs o files). 

 Per als grups intermedis, utilitzem alternativament formacions ordenades i 

desordenades. 

 Per als grups avançats, utilitzem qualsevol tipus de formació, especialment 

desordenades (lliures)  
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 Distribuïm els participants en formacions des dels més baixos (a les primeres 

files) fins als més alts (a les últimes files) 

 A la zona proximal, el formador ha de marcar el ritme de les persones que 

necessitin assistència o ajuda.  

 

Formacions de treball per a la part fonamental 

Per als exercicis frontals (els treballen tots al mateix temps), es recomanen les 

formacions presentades per a l'escalfament. 

Per a les rutines grupals que requereixen un treball diferenciat, es pot triar entre una 

varietat de formacions, com per exemple: 

- en parelles (de dos en dos), 

- en grups petits (3-5 participants), 

- en grups de grandària mitjana (6-10 participants). Obs.: no tots els participants hi 

han de ser presents. Cal utilitzar aquesta versió sobretot quan hi hagi molts 

participants i el seu nivell sigui almenys intermedi.  
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                        Imatge 15. Formació del treball en parelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imatge 16. Formació del treball en grups petits 
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Imatge 17. Formació del treball en grups de grandària mitjana 

 

Recomanacions 

 Les formacions de treball ordenades (en escacs, en files, en semicercle i en 

cercle) s'utilitzen en les situacions següents: 

- Quan els subjectes són principiants; en aquesta fase els subjectes encara no 

dominen la tècnica dels exercicis musculars i tots han de treballar el mateix 

exercici alhora perquè es pugui supervisar i corregir immediatament un error o 

una execució incorrecta.  

- Quan la rutina d'exercicis conté exercicis de gimnàstica aeròbica, ball o diversos 

tipus d'exercicis cardiorespiratoris (caminar, aixecar-se de puntetes, córrer 

lleugerament o saltar lleugerament) executats dempeus o en distàncies molt 

curtes (1-3 m).  

 Els entrenaments en parella s'utilitzen quan les rutines d'exercicis contenen 

exercicis musculars lliures realitzats amb un company, amb bandes elàstiques, 

amb pesos portàtils o en màquines, i quan el nombre de participants és mitjà o 

alt.  

 El paper del company pot ser el de:  

- Company actiu: treballa el mateix exercici de manera simultània o successiva 

per a una millor motivació mútua).  

- Ajudant: assisteix i ajuda, si ho necessita, el company actiu).  

 Les maneres d'organitzar els participants en grups petits (imatge 16) i en grups 

de grandària mitjana (imatge 17) s'utilitzen en les situacions següents:  

- Quan els espais de treball són interiors i no gaire grans.  

- Quan es pot recórrer a la diversificació en un joc col·lectiu dinàmic (jocs 

esportius adaptats, jocs temàtics o circuits motors).  

 La forma d'organització en grups de 3-5 participants es fa servir en les situacions 

següents:  

- Hi ha un nombre alt de participants. 
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- L’espai de treball és ampli. 

- En el mètode de treball en circuit. 

- En el treball simultani, però diferenciat, de grups petits i homogenis, amb 

diferents nivells de fitnes i salut funcional. 

 

Formacions de treball per al refredament 

Durant el refredament, es recomanen formacions de treball lliures, utilitzant posicions 

de treball mitjanes o baixes.  

 

Organització de l'entrenament  

Respecte de l'organització de l'entrenament, hi ha diverses opinions. Després de 

consultar-ho amb especialistes en la matèria i tenir en compte l'experiència pràctica 

dels entrenadors, hem arribat a la conclusió que l'organització de l'entrenament està 

influïda per diversos factors:  

 l'edat, 

 el nivell de condició física aconseguit, 

 el grau de coneixement dels exercicis i principis de treball,  

 l'espai i els materials disponibles, 

 els objectius i les necessitats individuals, 

 les recomanacions mèdiques,  

 les limitacions individuals relacionades amb la realització d'esforços físics 

intensos o amb determinats tipus d'exercicis. 

Les principals formes d'entrenament útils del protocol HAPPY BONES poden 

classificar-se de la manera següent. 

 
Treball individual 

És eficaç per a les sessions amb un entrenador personal; es recomana per a les 

persones que necessiten una rutina d'entrenament molt personalitzada, assistència o 

fins i tot ajuda constant en l'execució dels exercicis. Aquesta situació es dona en 

persones amb un alt índex d'osteoporosi, amb un grau baix de moviment o per a la gent 

gran.   

 

Treball en parella 

Aquest mètode crea les premisses per a l'ajuda i la motivació mútues, així com per a la 

socialització. S'utilitza amb èxit en les situacions següents: 

- exercicis amb el propi pes corporal o en relació amb el pes corporal del company,  

- exercicis en una cadira, banc o caixa de gimnàstica, 

- exercicis amb la pilota de gimnàstica, 

- exercicis amb un pal, una pilota o una corda,  

- exercicis amb manuelles o peses russes (kettlebells). 
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Treball en grup 

Aquesta manera d'organitzar el col·lectiu s'utilitza en les situacions següents: 

- La necessitat de treballar per separat grups de persones organitzades per 

diferents criteris d'aptitud física, salut i disponibilitat per a l'esforç.  

- Quan s'utilitza el mètode del circuit: establiment d'un nombre d'estacions de 

treball en què cada estació conté un determinat tipus d'exercici. Els participants 

es mouen en un ordre predeterminat al voltant de cada estació de treball, i la 

durada, el contingut i el nivell de l'esforç i la pausa els determina l'entrenador.  

 

Treball ‘Upfront’ 

Upfront significa que tots els participants en una sessió d'exercicis treballen al mateix 

temps. Hi ha dues maneres d'aplicar aquest mètode de treball: 

- Treballant simultàniament amb uns exercís idèntics per a tots. Tots els subjectes 

treballen simultàniament el mateix programa, amb la mateixa durada de l'esforç i 

del descans. Pot haver-hi o no diferències en el nivell de l'esforç. És a dir, en un 

temps determinat, poden treballar al mateix ritme o amb el mateix nombre de 

repeticions, o cada persona treballa amb un nivell d'intensitat individual dins dels 

intervals d'esforç i descans especificats.  

- Treballant simultàniament amb continguts diferents. Això suposa una separació 

dels continguts i un dosatge diferenciat dels paràmetres d'esforç perquè, en els 

intervals d'esforç predeterminats i en tota la durada de la classe puguem 

treballar individualment o en petits grups homogenis amb un nivell d'intensitat 

òptim o màxim. Tots treballen alhora, però l'exercici i els nivells de l'esforç són 

diferents.   
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ESTAT DE SALUT I MENOPAUSA  

Abans de tractar les relacions d'interdependència amb l'estat de salut general, així com 

altres components ontogenètics i psicodinàmics, presentem breument diverses 

informacions sobre la menopausa.  

Un enfocament general de l'estat fisiològic de la menopausa proporciona un horitzó 

temporal del procés d'envelliment de la reproducció en les dones al voltant dels 50 anys. 

Aquest procés pot dividir-se en dues etapes70: la premenopausa, representada per tot 

el període reproductiu anterior al període menstrual final (PMF) i el període de transició 

menstrual fins a l'estat fisiològic de cessament permanent de la menstruació resultat de 

la pèrdua de l'activitat fol·licular ovàrica. Per tant, la menopausa ha d'entendre's com un 

contínuum, des del naixement fins a la vellesa ovàrica, passant per les etapes de 

transició: la menopausa i la postmenopausa. 

És ben sabut que la transició a la menopausa exerceix un paper primordial en l'etiologia 

de molts símptomes comuns en les dones de mitjana edat, i pot desencadenar 

malalties cròniques i trastorns de l'envelliment, com l'osteoporosi i les malalties 

cardiovasculars. No obstant això, els mecanismes subjacents de la senescència 

ovàrica i l'aparició de diverses seqüeles biològiques i psicològiques a curt i llarg termini 

encara no s'han descobert del tot. Els avanços en la recerca sobre l'envelliment 

reproductiu i la menopausa s'han vist limitats per la falta d'un sistema de normalització 

de les etapes de l'envelliment reproductiu basat en criteris significatius, viables i 

objectius, i en qüestions específiques de la menopausa. La naturalesa actual, tal com 

es presenta, té una sèrie de limitacions sotmeses a un procés d'anàlisi crítica. En 

concret, a la terminologia contemporània li manquen la sensibilitat i l’especificitat 

necessàries per definir operativament l'estat reproductiu d'una dona dins del contínuum 

de l'envelliment reproductiu. Per tant, és necessari orientar i centrar la recerca futura en 

aquesta qüestió per obtenir una millor visió de la transició a la menopausa i determinar 

la validesa i l’acceptabilitat dels sistemes d’estadificació proposats. 

L'estat de salut de les persones té una forta connexió causal amb el procés 

d'envelliment, la qualitat de vida i l'estat fisiològic característic de la menopausa. Tots 

aquests conceptes tenen implicacions profundes, interdependents i multidireccionals.  

L'estat de salut ha estat abordat des de diversos angles al llarg de l'era contemporània. 

Una de les modificacions significatives va ser l'expressada al Congrés de l'OMS del 

194671. Així, a la definició de salut com a ‘estat del cos que reflecteix l'absència de 

malaltia’ s’hi van afegir les nocions de benestar físic, psicològic i social. Aquesta 

                                                 
70

 Sherman, S. (2005). Defining the menopausal transition. 118(12-supp-S2), 0–7.  doi: 
10.1016/j.amjmed.2005.11.002      
71

 Rachele, Jerome & Washington, Tracy & Cockshaw, Wendell & Brymer, Eric. (2013). Towards an operational 
understanding of wellness. Journal of Spirituality, Leadership and Management. 7. 3-12. 10.15183/slm2013.07.1112. 

ASPECTES PSICOLÒGICS DE LA MENOPAUSA  



49 

 

definició va ser objecte de nombrosos debats i modificacions al llarg del temps. A les 

tres dimensions de la salut, els experts hi van afegir posteriorment el benestar espiritual, 

emocional i vocacional, així com altres dimensions. La paraula salut deriva de l’antic 

terme salus72 entesa com un tot harmoniós; estat del benestar. Per tant, la salut pot ser 

un concepte holístic que es refereix a una unitat i a un tot. És l'expressió73 sobre l'estat 

relatiu en el qual un pot funcionar bé des d'una perspectiva física, mental, social i 

espiritual per denominar tot el conjunt de situacions úniques determinades per l'entorn.  

Actualment, la definició de salut s’aborda des d'una perspectiva més flexible. Un punt 

de partida per a aquest esforç pot ser el fet que la salut no és una variable dicotòmica 

(és a dir, sa enfront d'insà), sinó que sorgeix com un continu entre més sa i menys sa74. 

Les dues condicions del cos humà —salut i malaltia— són dos processos fisiològics 

dinàmics que varien entre els dos extrems:75,76: el benestar general, caracteritzat per un 

funcionament òptim, i la malaltia, que acaba en la mort. 

Tots els aspectes esmentats anteriorment són determinants per veure aquesta condició 

humana com un estat satisfactori i acceptable de benestar físic (biològic), mental 

(intel·lectual), emocional (psicològic), econòmic (financer) i social (societari)77. De la 

mateixa manera que els especialistes en medi ambient descriuen la salut del planeta 

com la capacitat d'un sistema complex per mantenir un entorn estable dins d'un rang 

relativament estret,78 la noció de salut ha de considerar-se com un estat de funcionalitat 

dinàmic del cos humà, que varia entre els valors considerats normals i l'aparició dels 

quals és el resultat de la capacitat d'adaptació permanent a les condicions variables i 

sempre canviants de tots els entorns on vivim i desenvolupem les nostres activitats79.  

En conseqüència, es pot afirmar que aquesta condició fisiològica específica de la dona; 

és a dir, la menopausa, representa una etapa de l'evolució ontogenètica a què 

l'organisme ha d'adaptar-se des d'una perspectiva múltiple. Les dimensions més 

rellevants de les modificacions biofisiològiques de la menopausa són la conductual i la 

psicològica.  
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Les modificacions conductuals més evidents són les generades per l'estil de vida de la 

persona, que poden quantificar-se a través d'una sèrie de components principals: 

 Les característiques de la classe de treball de la persona. 

 La durada i la qualitat de les activitats diürnes (tasques domèstiques i activitats 

socials). 

 El nivell de sedentarisme o la participació activa i sistemàtica en algun tipus de 

pràctica esportiva. 

 Els hàbits dietètics i la dinàmica alimentària diària. 

 La qualitat i la durada del son.  

L'anàlisi de la menopausa posa de manifest que aquesta etapa fisiològica de la dona 

pot definir-se com una etapa evolutiva que implica canvis psicològics.80 D'altra banda, 

la menopausa tendeix a exacerbar els trastorns psiquiàtrics preexistents 81 . Les 

interaccions entre els factors psicològics i biològics determinen les respostes de 

l'organisme als canvis hormonals que es produeixen durant la menopausa82. Alguns 

dels símptomes són l'ansietat, la irritabilitat, la tendència depressiva i els problemes de 

concentració. L'aparició de símptomes més greus pot estar correlacionada amb una 

actitud més negativa respecte de la menopausa83. 

L'estat d'ànim sol ser el primer indicador de la perimenopausa, i inclou la depressió, 

l'ansietat i la disminució de la libido, associades a una incidència més alta de la 

síndrome premenstrual durant aquesta època84. Les dones que sempre han mostrat un 

bon estat d'ànim de sobte poden tornar-se apàtiques, irritades i fins i tot tristes. Aquest 

mateix comportament pot sorgir durant la menopausa pròpiament dita 85. 

La depressió redueix la capacitat de recuperació de l'organisme després d'una malaltia 

i augmenta el risc de mort prematura; no només per suïcidi, sinó també per malalties 

aparentment no relacionades86. Els investigadors que van estudiar aquest efecte el van 

associar amb l'estrès, i van destacar que els esdeveniments pertorbadors 

(principalment l'estrès a llarg termini) poden causar depressió, ansietat i malalties 
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físiques.87 L'estrès i la depressió a llarg termini semblen causar una aparició prematura 

de la menopausa, sobretot en les dones que han pres antidepressius.88 

El tipus de personalitat i la sexualitat poden influir en els símptomes que es manifesten 

durant la menopausa. Les dones que es dediquen més a una activitat professional es 

caracteritzen per tenir un millor estat de salut. Les dones que tenen una activitat diària 

que implica nivells d'estrès elevats o una gran aportació intel·lectual són més 

propenses a utilitzar una teràpia hormonal substitutiva.89  

La qualitat de vida de les dones postmenopàusiques és el resultat d'una sèrie de 

factors psicològics i biològics. Durant el període del climateri,90 80% el 80 % de les 

dones es queixen de símptomes subjectius pertorbadors que sovint repercuteixen en la 

seva qualitat de vida.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imatge 18. Factors subjectius influïts per les transformacions del climateri 
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Aquests símptomes climatèrics cobreixen un horitzó ampli, des dels símptomes 

somàtics fins a les disfuncions del sistema nerviós central. Aquestes alteracions poden 

ser les següents: 

 Factors somàtics: canvis metabòlics, augment de malalties cardiovasculars, 

sagnat vaginal irregular, símptomes urogenitals, sequedat vaginal, osteoporosi i 

risc de fractures òssies. 

 Modificacions del sistema nerviós central (SNC): símptomes vasomotors, 

alteració del somni, canvis d'humor, migranya i disfuncions sexuals. 

 

És probable que les modificacions dels sistemes neuroendocrí i de neurotransmissió, 

relacionades amb la disminució dels estrògens, tinguin un impacte negatiu en el 

benestar psicofísic de les dones. A més, pot explicar, almenys parcialment, la 

incidència més elevada de trastorns mentals i neurològics durant la postmenopausa en 

comparació amb les dones en edat fèrtil. Aquest grup de manifestacions inclou 

alteracions de l'equilibri psicològic, representades, en primer lloc, per la irritabilitat, la 

labilitat emocional amb arravataments sobtats de plor, l'insomni, la fatiga i l'apatia. 

Entre les pacients que hi són més propenses, aquests desequilibris poden degenerar 

en malalties psiquiàtriques, trastorns d'ansietat o síndrome depressiva.92,93 

Independentment de les patologies associades al període climatèric (per exemple, 

l’Alzheimer i el Parkinson), les dones també experimenten un declivi de les funcions 

cognitives (alteracions de la memòria o trastorns cognitius) relacionat amb 

l’hipoestrogenisme. A causa de l’augment constant del percentatge de persones que 

arriben a la vellesa entre la població general del món, i del gran nombre de dones que 

s'enfronten al climateri, és obligatori conèixer millor la rellevància de la transició 

menopàusica i el període postmenopàusic. Tots dos contextos són rellevants per 

comprendre millor el funcionament del cos femení i per obtenir el benestar biofisiològic i 

psicoconductual de les dones de tot el món. 

Aquest nou context pot generar un impacte potencialment negatiu en la qualitat general 

de les seves vides, en la família, les relacions i les activitats professionals. 

L'atenció sanitària a les dones durant la transició al climateri implica diversos 

proveïdors de serveis mèdics que han de supervisar i promoure les activitats 

saludables i les estratègies de prevenció, i prescriure formulacions mèdiques o 

alternatives, depenent de les necessitats de les dones i els factors de risc personals. 

De la mateixa manera, el sistema ha de proporcionar assessorament i solucions reals 

d'oportunitats de vida activa, que es poden traduir amb el fet de democratitzar i fer 

accessible la pràctica d'exercicis físics, assegurar-se de proporcionar un suport logístic 
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sostenible i crear estratègies i palanques de turisme actiu, un programa d'esports 

adaptats o teràpies ocupacionals centrades en activitats dinàmiques.  

El concepte actual que subscrivim proposa un enfocament personalitzat a la 

particularitat individual, utilitzant un conjunt de coneixements i recursos interns i 

transitoris, procedents dels camps de la medicina i la ciència de la motricitat humana, i 

des de la perspectiva del suport psicosociològic.  

 

DIMENSIONS PSICOLÒGIQUES EN LA GESTIÓ DE LA MENOPAUSA 

La influència de la funció endocrina en l'estat d'ànim de les dones menopàusiques 

continua sent un tema d'intensos debats. Tot i que moltes dones presenten depressió i 

ansietat durant la menopausa, les raons subjacents d'aquests trastorns de l'estat d'ànim 

no poden atribuir-se únicament a la condició fisiològica de la menopausa. No es pot 

ignorar la influència dels factors psicològics, de l'estil de vida, de la imatge corporal, de 

les relacions interpersonals, del paper i dels factors socials i culturals en la predicció 

dels nivells de depressió i ansietat durant la menopausa. 

 

Factors psicològics 

Depressió i menopausa 

Si bé alguns investigadors han arribat a la conclusió que hi ha una major incidència de 

la depressió entre les dones que se sotmeten a la menopausa quirúrgica, 94 , 95  les 

connexions fisiològiques entre la menopausa natural i la depressió se sostenen en gran 

manera96,97. Les teories relacionades amb la forma en què el canvi de nivell hormonal 

influeix en l'estat d'ànim de les dones menopàusiques continua sent un tema de debat. 

Alguns investigadors han informat que els símptomes psicològics, com l'estat d'ànim 

depressiu, la irritabilitat i l'ansietat, s'experimenten en major grau durant la 

perimenopausa que després de la menopausa.98 No obstant això, també s'ha suggerit 

que és més probable que l'augment de la intensitat l'experimentin durant la 

perimenopausa aquelles dones que van passar per un període anterior de depressió.99 

Altres estudis 100  han suggerit que durant la transició de la perimenopausa a la 

postmenopausa també experimenten un augment de les alteracions del somni, la qual 

cosa indueix a un estat d'ànim general negatiu i ansietat.  
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Sembla que la correlació més consistent entre la menopausa i la depressió és que els 

trastorns depressius no poden predir-se només per l'etapa menopàusica. Resumint el 

tema tractat a les línies anteriors, a continuació presentem una sèrie de factors 

psicosocials que poden predir l'aparició d'estats depressius en relació amb la 

menopausa:101,102,103 

- depressió prèvia, 

- comportament sedentari o absència d'activitats esportives, 

- una actitud negativa cap a la menopausa i l'envelliment, 

- experimentació de símptomes més greus de la menopausa, 

- nivell alt d'estrès, 

- fumar, 

- actituds difícils amb les relacions o la parella, 

- pertinença a classes socioeconòmiques baixes, 

- presència de períodes d'atur o desocupació. 

 

MESURES PRÀCTIQUES (DEPRESSIÓ) 

 A causa de la naturalesa biopsicosocial de la depressió, és necessari enfocar-la 

de manera multidimensional. 

 Les dones que presenten una forma lleu de depressió poden beneficiar-se de la 

teràpia hormonal substitutiva (THS), la teràpia cognitivoconductual, les classes 

de gimnàstica en grup o les activitats motrius a l'aire lliure.  

 En el cas de la depressió de moderada a severa o clínica, es recomanen els 

antidepressius juntament amb la psicoteràpia i fins i tot THS. El paper de la vida 

activa a través de l'esport, les activitats físiques a l'aire lliure i l'exposició 

sistemàtica a programes dinàmics té una contribució evident en la mitigació de 

les etapes crítiques de la depressió. 
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L'ansietat i la menopausa 

La majoria de les persones experimenten ansietat com a resposta a situacions 

quotidianes. No obstant això, quan l'ansietat es torna massa intensa i s'experimenta 

durant molt de temps, se superposa a la vida quotidiana. En aquest moment, l'ansietat 

es converteix en un problema. Prendre consciència d'aquest moment pot convertir-se 

en una oportunitat per lluitar contra els seus efectes. Pot aconseguir-se mitjançant la 

medicació, l'assistència psicològica i la inscripció en un programa especial d'activitats 

motrius. L'ansietat pot manifestar-se a través de diverses reaccions fisiològiques, 

actituds de comportament, sentiments i pensaments. 

 
Imatge 19. Signes d'ansietat 

Mentre que molts investigadors han abordat el tema de la depressió en relació amb la 

menopausa, els efectes de la funció endocrina en l'ansietat de les dones 

menopàusiques són menys coneguts.  

Les posicions més actuals en aquest camp ofereixen la perspectiva que, molt 

probablement, l'ansietat està més relacionada amb dues formes o símptomes més 

greus de la menopausa. Les dones poden manifestar estats d'ansietat a causa de 

diversos factors, com:  

 Antecedents de trastorns d'ansietat. 

 Factors psicosocials: estat de les relacions, problemes familiars, estatus 

socioeconòmic i els relacionats amb l'estil de vida actiu, com una actitud 

sedentària respecte de l'exercici físic.  

 

 

 

 

Ansietat 

Calfreds i 
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Factors psicosocials 

Identifiquem un conjunt de situacions que precedeixen l'aparició i l'inici de la 

menopausa i que influeixen en la qualitat de vida durant aquesta transició: 

 Antecedents de trastorns de l'estat d'ànim. Si una dona va experimentar estats 

depressius durant els seus anys de joventut, és propensa a patir els mateixos 

trastorns psicocomportamentals durant la menopausa.  

 Actitud negativa respecte de la menopausa i l'envelliment. L'aversió, la 

intolerància, l'enfocament superficial i poc realista, o simplement una actitud o 

paraules negatives respecte de l'envelliment manifestats durant les etapes 

anteriors de la vida poden conduir a una intensificació dels símptomes 

psicològics i a una taxa de depressió més elevada durant la menopausa. 

 Esdeveniments vitals, personalitat i adaptació.  La mort prematura d'un ésser 

estimat, les crisis matrimonials i els divorcis van obtenir puntuacions més altes 

en les proves de mobilitat psicològica.104 L'anàlisi de la capacitat d'adaptació i el 

tipus específic de personalitat proporcionen elements per predir els estats 

depressius o ansiosos. 

 Autoestima. El baix nivell de confiança en les pròpies possibilitats i oportunitats, 

la inestabilitat emocional i l'escàs respecte per si mateixa creen les premisses 

dels trastorns psicològics durant la menopausa. Les dones que mostren una 

autoestima alta troben els recursos necessaris per fer front a les situacions 

desafiadores que es presenten al llarg de la vida. 

 

MESURES PRÀCTIQUES (ansietat) 

 Identificar, a través de la presa de consciència, el nivell de gravetat de l'ansietat: 

una superposició entre la vida quotidiana i la durada longitudinal dels símptomes. 

 Portar un diari on s’anoti regularment la percepció i comprensió dels símptomes 

(pot convertir-se en una veritable eina per determinar o analitzar les causes dels 

símptomes d'ansietat). 

 La THS pot contribuir a mitigar els símptomes d'ansietat, com els fogots.  

 Fer activitats de relaxació dinàmica, com el pilates, la gimnàstica energètica, 

taitxí o activitats de relaxació estàtica, com el ioga o la meditació. 

 

MESURES PRÀCTIQUES (factors psicosocials) 

 Fer una enquesta breu sobre la vida de les dones fins al moment sobre: 

- Les seves experiències anteriors amb la depressió i l'ansietat. 

- Les seves actituds envers la menopausa i l'envelliment. 

- Qualsevol esdeveniment negatiu en la vida que els hagi pogut causar estrès. 

- La forma d'afrontar els problemes. 
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- La manera com se senten respecte al seu valor personal.  

 Buscar disfuncions cognitives en les pacients, com ara:  

- Sobregeneralització. 

- Minimització de l'èxit. 

- Personalització de la culpa. 

 

Efectes secundaris de la menopausa 

Aparentment, els estats d'ànim negatius i l'ansietat estan més influenciats pels efectes 

secundaris dels símptomes de la menopausa que per l'estat mateix. Les dones que 

experimenten els efectes fisiològics de la menopausa —sudoració nocturna— informen 

d'una influència significativa en la qualitat del son; estan fatigades i ensopides de 

manera crònica. Aquestes persones amb alteracions del son, fogots i suors nocturnes 

mostren nivells alts en avaluacions depressives i psiquiàtriques. 

 

MESURES PRÀCTIQUES (efectes secundaris de la menopausa) 

 Avaluar la gravetat dels símptomes de la menopausa i identificar-ne la connexió 

causal amb els trastorns de l'estat d'ànim. 

 

Qüestions d'estil de vida 

Les dones que participen activament i constant en la pràctica d'una activitat esportiva, 

que no fumen i que beuen alcohol amb moderació presenten una dinàmica 

psicoconductual estable i positiva. Per contra, les dones sedentàries presenten una 

disminució del to psicofísic general a mesura que s'acosta la menopausa. 

 

MESURES PRÀCTIQUES (estil de vida) 

 Fomentar un comportament d'estil de vida actiu. 

 Incitar que s’inscriguin en un programa de pràctica sistemàtica d'activitat 

esportiva. 

 Demanar a les dones que avaluïn les pràctiques negatives per a la salut en les 

seves vides (per exemple, el tabaquisme), i després trobar maneres de 

proporcionar suport per als canvis positius (assessorament, teràpia o tractament). 

 

Imatge corporal 

Mentre que s'han fet recerques importants sobre la relació entre la insatisfacció 

corporal i els estats depressius entre les dones joves, ,  fins on sabem només uns 

quants estudis (Jackson et al., 2014), han examinat directament aquesta correlació 

entre les dones adultes i no va haver-hi confusió entre la insatisfacció corporal i el 

trastorn alimentari. 405 dones afroamericanes i caucàsiques d'entre 42 i 52 anys van 

participar en un estudi transversal que avaluava la imatge corporal i la depressió.  Els 

resultats van indicar que les dones categoritzades com a insatisfetes amb el seu cos 
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eren dues vegades més propenses a presentar símptomes depressius clínicament 

significatius en comparació amb les dones declarades satisfetes amb el seu cos. 

Una imatge corporal negativa sembla representar un problema per a un nombre de 

dones que s'acosten a la menopausa o que ja han començat aquest període de les 

seves vides. Moltes d'aquestes dones mostren nivells baixos d'autoestima i s'enfronten 

a veritables reptes per mantenir la seva vida sota control. 

 

MESURES PRÀCTIQUES (imatge corporal) 

 Desenvolupar una visió optimista de la transició a la menopausa i assumir la 

senectut hormonal. 

 Donar suport a la rellevància de l'estat de salut i el nivell òptim de funcionament 

corporal en detriment de l'atenció prestada en un determinat pes o en diversos 

paràmetres somàtics. 

 Fomentar la pràctica de l'exercici físic sistemàtic és una mesura per consolidar la 

salut, la independència funcional i el to mental. 

 

Relacions interpersonals 

Relacions amb la parella 

Independentment que les dones tinguin una relació de parella o siguin solteres, vídues 

o divorciades, experimentaran la menopausa en un moment determinat. Encara no està 

clar si en la menopausa influeixen més els sentiments i la qualitat de la relació de la 

dona amb la seva parella o les transformacions hormonals durant la transició a la 

menopausa. Diversos estudis mostren una connexió entre l'estat civil i els símptomes 

depressius. Un estudi de recerca elaborat105 el 2009 ha descobert que els resultats del 

model transversal per a totes les edats suggereixen que les dones que s'han tornat a 

casar, separades o divorciades, vídues, que mai no s'han casat o que viuen en règim 

de cohabitació experimenten significativament més símptomes de depressió que les 

dones que només s'han casat una vegada. A més, en el cas de tots els grups 

investigats (excepte el grup de dones que mai no es van casar), aquests inconvenients 

psicològics empitjoren amb el temps. 

 

Relació amb els fills 

La menopausa marca la fi dels anys de procreació de la dona i sovint coincideix amb el 

moment que els seus propis fills deixen la casa. Per a algunes dones que mai no han 

tingut fills, la menopausa és el senyal que ja no és possible procrear; cosa que pot 

contribuir a un estat de depressió. 

Entre els estudis realitzats en dones amb fills, els autors han informat de resultats 

inconsistents pel que fa a l'impacte de la sortida de casa dels fills. Alguns estudis 
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suggereixen l'existència d'un impacte emocional i depressiu en les dones en qüestió; 

mentre que d’altres no han trobat cap efecte significatiu d’aquestes situacions (niu buit).  

En els primers cinc anys de la postmenopausa, les dones es mostren més insatisfetes 

amb la relació amb els fills i volen canviar el grau de contacte amb ells. Durant la 

postmenopausa, al voltant de cinc anys després, les dones informen d'una major 

satisfacció en la relació amb els seus fills106. Sembla que els fills tornen al niu després 

de marxar, fet que també pot tenir un impacte en la vida de les dones menopàusiques. 

És necessari, doncs, continuar investigant en aquest aspecte. 

Potser la menopausa mostra a les dones que tenen un paper diferent que el d’ocupar-

se de la vida dels seus fills. Després d'un cert període d'adaptació i d'incorporació de 

noves funcions (per exemple, la d'àvies), les dones poden sentir-se més satisfetes amb 

la relació amb els seus fills. 

 

Relació amb els amics / suport social 

Les dones que es deprimeixen durant la menopausa són més propenses a tenir menys 

amigues i menys suport social. S'ha comprovat que les dones integrades en diversos 

circuits socials, amb una vida social proactiva, acullen la menopausa sense ser gaire 

propenses a la depressió. Un altre aspecte particular el representa el fet que la falta 

d'una persona confident pot ser un factor predictiu de la mobilitat psiquiàtrica durant la 

postmenopausa. 

 

MESURES PRÀCTIQUES (relació) 

 Preguntar a les dones sobre les seves relacions passades, el seu entorn familiar 

i l’estat de les seves relacions socials. 

 Preguntar-los com se senten respecte de: 

- la parella (si la tenen),  

- els fills (si els tenen), 

- els amics. 

 És important determinar si les dones que estan a punt de canviar el seu estat 

civil pateixen o es preocupen per possibles problemes relacionats amb la seva 

parella, fet que pot generar un risc més alt de depressió. 

 

Influències socioculturals 

Rol 

El paper que exerceix la dona en la seva transició a la menopausa pot afectar el seu 

nivell de funcionament psicològic. Per comprendre la importància de tota l'experiència 

de la menopausa per a les dones, seria ideal que els especialistes dediquessin temps a 

avaluar els rols de les dones en les seves vides i com se senten respecte d’aquests rols. 
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Quant a la repercussió del paper que exerceixen les dones que experimenten una 

menopausa prematura, encara estem en la fase de recopilació de dades per obtenir un 

fonament científic. 

 

MESURES PRÀCTIQUES (rol) 

 Preguntar a les dones sobre: 

- Els rols que han exercit en les seves vides. 

- Si estan satisfetes amb aquests rols. 

 Animar-les a buscar nous rols i a provar alguna cosa que sempre hagin volgut: 

- Inscriure's en un curs que els ensenyi diverses habilitats que vulguin adquirir. 

- Treballar com a voluntàries. 

- Acceptar reptes com escalar una muntanya, muntar en bicicleta, etc. 

 Avaluar la situació social de les dones menopàusiques. 

 Preguntar-los sobre les tradicions culturals i els costums del seu entorn social i 

demogràfic i sobre les formes en què podrien influir en elles. 

 Demanar-los la seva experiència personal amb la menopausa. 

 

Factors socials 

S'ha arribat a la conclusió que la classe social d'una dona pot influir en la manera de 

relacionar-se amb un presumpte estat d'ànim depressiu. Les dones que pertanyen a les 

classes socials més baixes són més propenses a tenir estats d'ànim depressius i 

d'ansietat que superen els que pot provocar la menopausa. Més que la menopausa, la 

desocupació també ha demostrat ser un factor predictiu de nivells d'ansietat més alts. 

Curiosament, el nivell educatiu no es considera un predictor precís dels estats d'ànim 

negatius.107 

 

Cultura 

La influència de la cultura en l'experiència de la menopausa és un fet real. La 

problemàtica és de gran abast i és important que coneguem els efectes de la cultura en 

la manera d'interpretar la menopausa, especialment des de la perspectiva de l'estat 

d'ànim. Mentre que en algunes cultures les dones poden assumir papers més 

benvolguts després de la menopausa (per exemple, als països en desenvolupament), 

altres cultures poden subestimar la contribució a la societat que aporten les dones 

postmenopàusiques. 

Les actituds d'una determinada cultura respecte de la criança dels fills, per exemple, 

afecten la dona quan els seus fills abandonen la llar i ja no ha de complir el paper de 

mare. Si la societat se centra en el paper de cuidadora de la dona, perd importància i 

significança una vegada que els fills marxen de casa. 
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L'evolució del nivell de deterioració de l'arquitectura òssia és una conseqüència de 

l'estil de vida de la persona. Des de la infància fins a les altres etapes cronològiques de 

la vida, un estil de vida actiu i l'exposició sistemàtica a l'exercici contribueixen de 

manera significativa a prevenir de manera primerenca els efectes osteopènics i 

osteoporòtics. 

L'eficàcia dels programes de salut pública basats en la comunitat per prevenir 

l'osteoporosi està determinada per l'èxit dels esforços per canviar de comportament i el 

suport en la ingesta òptima de calci. Els estudis108,109,110 demostren que aquest canvi 

de comportament es dirigeix principalment a la realització d'una rutina d'exercicis 

utilitzant el propi pes corporal. Representa una enorme premissa en l'adquisició de la 

capacitat d'independència funcional i contribueix de manera significativa a la realització 

de les tasques domèstiques i a la creació d'una mobilitat social sostenible per a la gent 

gran.  

Un estil de vida que impliqui111 no necessàriament la intensitat, sinó la freqüència de 

participació en activitats físiques diürnes, al treball o a la llar, així com en activitats 

especialitzades sobre aquest tema, com les de teràpia del moviment, els programes 

d'oci actiu i la pràctica esportiva sistemàtica, representen un prerequisit essencial en el 

procés de manteniment de la salut òssia. En aquest sentit, es pot afirmar que l'activitat 

física intervé a través de tres components bàsics en la influència del comportament dels 

actors socials (biològic, psicològic i social) i, òbviament, en tres propòsits: el 

desenvolupament físic i harmònic del cos, l'assoliment de l'equilibri psicofísic i la 

integració social de l'individu. Així, les activitats motrius organitzades científicament 

tenen objectius clars i assolibles i practicant-les es crea un suport per al 

desenvolupament òptim de l'activitat de l'individu en totes les edats. Nombrosos estudis 

que analitzen la participació de la gent gran en les activitats esportives han posat en 

relleu factors psicològics, com la motivació, la força de voluntat, l'autoregulació, 

l'esquema corporal, etc., però també variables socioculturals i demogràfiques relatives 

a l'edat, el sexe, la situació socioeconòmica, els estereotips o els valors.  
Tots els aspectes generals exposats breument en realitat sostenen un concepte bastant 

nou i de gran actualitat: l'envelliment actiu.  
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El concepte d'envelliment actiu no és gaire antic. Va sortir a la llum per l'efecte de la 

civilització moderna. Fins fa 150-200 anys, les persones es veien obligades a portar un 

ritme de vida dinàmic: viatjaven molt a peu, feien diverses activitats físiques i fins i tot 

duien a terme activitats primàries com la caça, la pesca o l'agricultura manual només 

per sobreviure. La Revolució Industrial del segle XIX i, sobretot, els avenços tecnològics 

i informatius dels segles XX i XXI han creat nous patrons d’estil de vida i, en 

conseqüència, noves malalties macrosocials: el sedentarisme, la sobrealimentació i 

l'estrès professional. Aquest context de vida nou ha començat a generar patrons de 

comportament sense precedents en la història de la humanitat. Per prevenir, mitigar o 

fins i tot combatre aquests fenòmens, hem d'aplicar enfocaments especials i ben 

orientats. Aquests nous enfocaments, de fet, fan referència als antics comportaments 

motors actius; és a dir, que la societat torni a centrar-se en la importància dels mitjans 

simples de locomoció, i que es redueixi l'ús permanent d'un substitut per al treball físic. 

De fet, es tracta d’un manifest per recuperar els valors simples de la vida.  

Tot i que la recerca avançada dins de les ciències mèdiques ha generat constantment 

solucions farmacèutiques per prevenir i tractar malalties, sempre han fracassat a l'hora 

de substituir els efectes multidireccionals i profunds d'un estil de vida actiu gràcies a 

l'exposició a l'exercici físic i a les activitats dinàmiques voluntàries. Això ha portat a un 

nou axioma sorgit de la dinàmica de la societat contemporània:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com que és difícil delimitar aquesta noció, ens proposem interpretar-la des de la 

perspectiva específica de la nostra obstinació, proporcionada per la relació que figura a 

continuació.        

 

 

   

 

Afegir anys a la teva vida no és garantia d'afegir vida als teus anys! 

Aquest nou axioma 
representa una prova 
fefaent que la 
sostenibilitat de la 
nostra vida es tradueix 
en l'esbós d'un nou 
concepte. 

[SIDEBAR TITLE] 

Qualitat de vida 
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Imatge 20. Relació de factors entre l'osteoporosi i la qualitat de vida 

En analitzar el procés d'envelliment des de la perspectiva actual, ens centrem en la 

idea que l'efecte d'alentir l'envelliment està estretament relacionat amb el manteniment 

d'una certa robustesa del cos. Aquesta noció implica una certa capacitat funcional i 

motora superior del cos, que té una forta connexió causal amb la pràctica constant 

d'una determinada forma d'exercici físic. Hi ha més bones notícies: una sèrie de 

resultats de recerca112,113,114 no suggereixen que l'envelliment sigui automàticament un 

procés acumulatiu i ininterromput de degradació. Al contrari, els estudis esmentats 

llancen la idea de l'adaptació del cos, que pot combatre la teoria de la selecció natural 

argumentada pels biòlegs evolutius.115,116 Com que aquest declivi es deté o s'alenteix, 

es pot afirmar que l'envelliment ha entrat en una etapa d'adaptació que pot traduir-se 

en una relativa estabilització de la funcionalitat fisiològica i de les prestacions motrius 

en un nivell baix de degradació. A priori, podem afirmar que no existeix cap barrera o 

cap moment fermament definit més enllà del qual l'envelliment accelerat, la degradació 

significativa de la qualitat de vida i, finalment, la mort puguin convertir-se en realitats 

incontrolables. 

L'osteoporosi és responsable de generar efectes profunds i diversos que contribueixen, 

en gran manera (acumulativament o individualment), a la deterioració de la qualitat de 

vida contemporània.  
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Entre els principals efectes de l'osteoporosi, esmentem: 

Aspectes relatius a l'activitat social de la gent gran: 

- Autoestima més baixa i trasllat dels seus efectes als altres. 

- Socialització baixa, que determina l'aparició d'efectes psicològics. 

- Baixa contribució a les decisions de la societat, des de la perspectiva de 

l'experiència dels grans. 

 

Influència de l'osteoporosi en la psique: 

- Depressió: la disminució dels nivells d'activitat física pot portar a la pèrdua 

d'independència i a l'aïllament. 

- Ansietat: pèrdua de mobilitat i de força, a què s'afegeix la por a les fractures (que 

comporta un risc més alt de patir lesions). 

- Dependència emocional: l’estat mental fràgil pot limitar la capacitat de gestionar 

els problemes de salut i pot portar a projectar-ne la responsabilitat en altres 

persones. 

 

Aspectes relatius a la funcionalitat física: 

- Augment del risc de fractures. 

- Disminució de les capacitats físiques i de l'eficàcia en les activitats de la vida 

diària. 

- Disminució de la força muscular i de la capacitat d'agafada (per als objectes de 

suport, per exemple). 

- Nivell més baix d'independència física. 

- Dolor reflex de més intensitat. 

- Dolor d'esquena o coll. 

- Disminució de l'altura.  

 

En resumir l'anàlisi anterior, hem trobat una correlació positiva entre l'exercici físic i 

l'estil de vida actiu com a maneres d'aconseguir una major qualitat de vida i combatre 

els efectes de l'osteoporosi. Aquesta relació és complexa i multidireccional. Una anàlisi 

exhaustiva és difícil i relativament inútil des de la perspectiva de la dinàmica accelerada 

de totes les variables considerades. Una sistematització vàlida en aquest punt sobre les 

connexions positives entre l'exercici físic i les finalitats positives en el procés de profilaxi 

de l'osteoporosi inclou els beneficis següents.  
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 Desenvolupament físic harmoniós.  

 Manteniment i millora de les funcions cardíaca i respiratòria. 

 Optimització de l'activitat dels òrgans i aparells interns del cos. 

  Estimulació de la regeneració òssia. 

  Control del pes i de la composició corporal. 

 Profilaxi de l'obesitat. 

 Recuperació funcional i correcció postural.  

 Augment dels indicadors de tonicitat muscular i enfortiment de les articulacions i 

els lligaments.  

 Desenvolupament de les capacitats condicionals (força, velocitat i resistència), la 

capacitat de coordinació (capacitat d'orientació espaitemporal, capacitat d'equilibri, 

capacitat de combinar i unir moviments), la mobilitat articular i la flexibilitat 

muscular, així com el desenvolupament de les capacitats mentals.  

 Formació d'una base motriu general per practicar una gamma àmplia d'activitats 

esportives de fitnes i oci.  

 Adquisició d'habilitats i destreses específiques per branques esportives, 

disciplines i proves. 

 Obtenció d'una varietat d'habilitats pràctiques i físiques necessàries per participar 

amb èxit en diverses activitats de la vida quotidiana i professional.  

 

 

 
 Adquisició d’un potencial de treball alt i resistència als factors d'estrès moderns.  

 Augment de la resistència de l'organisme a les influències dels factors 

ambientals negatius. 

 Possibilitat d'adaptar-se ràpidament a diverses condicions de treball professional 

i domèstic. 

 Ampliació de l'horitzó d'accés a les activitats d'oci. 

 Autonomia ergonòmica i mobilitat social 

 

 

 

 

 Ampliació de l'horitzó d'accés a les activitats d'oci. 

 Autonomia ergonòmica i mobilitat social.  

Beneficis físics 

Beneficis socials 

Beneficis psicodinàmics 
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 Millora de la memòria especialitzada (motriu) i de la concentració en una tasca 

específica.  

 Desenvolupament de l'atenció i la comprensió dels continguts cognitius 

transmesos.  

 Desenvolupament de la intel·ligència motriu.  

 Desenvolupament de capes de pensament com l'anticipació, l'anàlisi-decisió, 

l'adaptació, la rapidesa i la intuïció.  

 Regulació de la dinàmica emocional mitjançant l'exposició repetida a diversos 

contextos esportius. 

 Equilibri en la dinàmica del comportament, autoregulació actitudinal en relació 

amb diverses situacions conflictives o difícils i millora de la confiança en els 

recursos propis.  

 Estimulació de l'interès per practicar de manera sistemàtica l'exercici físic i 

adquisició de la capacitat de practicar-lo de manera autònoma.  

 Ampliació de l'horitzó de coneixements, mitjançant l'adquisició d'un sistema de 

valors i normes necessàries per practicar exercicis físics. 

 Creació d'una motivació sostenible per practicar exercicis físics (mitjans d'aptitud 

per a la salut). 

 Formació d’un comportament moral positiu (altruisme, joc net, companyonia i 

amistat).  

 

El cos humà és una màquina extremadament complexa, amb molts aspectes encara 

desconeguts o parcialment coneguts. Conèixer els mecanismes complexos de 

l'osteoporosi ens ajudarà a prendre les millors decisions per combatre els efectes 

negatius que representen les seves fortes implicacions en la promoció de la salut, la 

qualitat de vida, els aspectes sociodinàmics, psico-conductuals i relacionals. Un 

comportament proactiu i responsable representa la premissa d'un envelliment saludable 

i una vida plena. 

 



67 

 

 

 

 

 

 

 
Avis, N. E., Crawford, S., Stellato, R., & Longcope, C. (2001). Longitudinal study of 

hormone levels and depression among women transitioning through menopause. 

Climacteric, 4(3), 243-249. 

 

Baucom K, Pizzorno L, Pizzorno J. Osteoporosis: The need for prevention and 

treatment. J Rest Med 2014; 3:2-9. 

 

Bearman, S. K., Martinez, E., & Stice, E. (2006). The skinny on body dissatisfaction: A 

longitudinal study of adolescent girls and boys. Journal of Youth Adolescence, 35(2), 

217–229 

 

Benedetti, M. G., Furlini, G., Zati, A., & Letizia Mauro, G. (2018). The Effectiveness of 

Physical Exercise on Bone Density in Osteoporotic Patients. BioMed Research 

International, 2018, 1–10. doi:10.1155/2018/4840531  

 

Blain H, Vuillemin A, Teissier A, Hanesse B, Guillemin F, Jeandel C. Influence of 

muscle strength and body weight and composition on 

regional bone mineral density in healthy women aged 60 years and over. Gerontology 

2001;47:207‑12. 

 

Bloch A. Self-awareness during the menopause. Maturitas 2001; 41: 61–68 

 

Boskey AL and Robey PG. (2013). The Composition of Bone. Primer on the Metabolic 

Bone Diseases and Disorders of Mineral Metabolism. John Wiley & Sons, Inc., p. 49-58 

 

Borgström F, Lekander I, Ivergård M, Ström O, Svedbom A, Alekna V, et al.The 

international costs and utilities related to osteoporotic fractures study (ICUROS) – 

quality of life during the first 4 months after fracture. Osteoporos Int 2013; 24:811-23 

 

Bosworth HB, Bastian LA, Kuchibhatla MN et al. Depressive symptoms, menopausal 

status, and climacteric symptoms in women at midlife. Psychosomatic Medicine 2001; 

63: 603–60 

 

BIBLIOGRAFIA 



68 

 

 

 

 

 

Bromberger, J. T., Assmann, S. F., Avis, N. E., Schocken, M., Kravitz, H. M., & Cordal, 

A. (2003). Persistent mood symptoms in a multiethnic community cohort of pre-and 

perimenopausal women. American Journal of Epidemiology, 158(4), 347-356. 

 

Buckley L, Guyatt G, Fink HA, et al. (2017). American College of Rheumatology 

guideline for the prevention and treatment of glucocorticoid-induced osteoporosis. 

Arthritis Care Res (Hoboken);69(8):1095–1110. 

 

Burge R, Dawson-Hughes B, Solomon DH, Wong J B, King A, Tosteson A. Incidence 

and Economic Burden of Osteoporosis-Related Fractures in the United States, 2005-

2025. Journal of Bone and Mineral Research 2007;22(3): 465–475. [DOI: 

10.1359/jbmr.061113] 

 

Camacho PM, Petak SM, Binkley N, et al. (2016). American Association of Clinical 

Endocrinologists and American College of Endocrinology: clinical practice guidelines for 

the diagnosis and treatment of postmenopausal osteoporosis. Endocr Pract;22(suppl 

4):S1–S42. 

 

Card, Alan. (2017). Moving Beyond the WHO Definition of Health: A New Perspective 

for an Aging World and the Emerging Era of Value-Based Care: Redefining Health. 

World Medical & Health Policy. 9. 127-137. 10.1002/wmh3.221. 

 

Clarke B. (2008). Normal bone anatomy and physiology. Clinical journal of the American 

Society of Nephrology: CJASN.; 3 Suppl 3: S131-9. 

 

Compston J. Osteoporosis: Social and economic impact. Radiol Clin North Am 2010; 

48:477-82. 

 

Cooper C, Atkinson EJ, Jacobsen SJ, O'Fallon WM, Melton LJ 3rd (1993) Population-

based study of survival after osteoporotic fractures. Am J Epidemiol 137:1001–1005  

 

Cosman F, de Beur SJ, LeBoff MS, Lewiecki EM, Tanner B, Randall S, et al. Clinician's 

guide to prevention and treatment of osteoporosis. Osteoporos Int 2014; 25: 2359-81. 

 

Das S, Crockett J. (2013). Osteoporosis—a current view of pharmacological prevention 

and treatment. Drug Des Devel Ther; 7:435–448. 

 



69 

 

 

 

 

 

Deeks AA & McCabe MP. Menopausal stage and age and perceptions of body image. 

Psychology and Health 2001; 16: 367–379. 

 

Dennerstein L. Well-being, symptoms and the menopausal transition. Maturitas 1996; 

23: 147–157. 

 

Dennerstein L, Lehert P, Burger H & Dudley E. Mood and the menopausal transition. 

Journal of Nervous and Mental Disease 1999; 187: 685–691. 

 

Dhanwal DK, Dennison EM, Harvey NC, Cooper C. Epidemiology of hip fracture: 

Worldwide geographic variation. Indian J Orthop 2011; 45: 15-22 

 

Edwards, MH, Dennison, EM, A Aihie Sayer, Fielding, R., (2015). Osteoporosis and 

Sarcopenia in Older Age, Bone, S8756-3282(15)00129-5 DOI: doi: 

10.1016/j.bone.2015.04.016 Reference: BON 10683 

 

Elavsky, S., & McAuley, E. (2005). Physical activity, symptoms, esteem, and life 

satisfaction during menopause. Maturitas, 52(3), 374-385. 

 

Faber MJ, Bosscher RJ, Chin A Paw MJ, van Wieringen PC. (2006). Effects of exercise 

programs on falls and mobility in frail and pre-frail older adults: a multicenter 

randomized controlled trial. Arch Phys Med Rehabil.;87(7):885-96. 

 

Folta SC, Lichtenstein AH, Seguin RA, Goldberg JP, Kuder JF, Nelson ME. (2009). The 

strong women-healthy hearts program: reducing cardiovascular disease risk factors in 

rural sedentary, overweight, and obese midlife and older women. Am J Public Health.; 

99(7):1271-7. 

 

Genazzani AR, Stomati M, Spinetti A, et al. Neuroendocrinology of the climacteric 

period and hormonal replacement therapy. In Wren BG (ed.) Progress in the 

Management of Menopause. pp 380–384, London: Parthenon Publishing Group, 1997. 

 

Genazzani, A.R.; Gambacciani, M. Hormone replacement therapy: The prospectives for 

the 21st century. Maturitas 1999, 32, 11–17.  DOI:https://doi.org/10.1016/S0378-

5122(98)00109-1 

 

https://doi.org/10.1016/S0378-5122(98)00109-1
https://doi.org/10.1016/S0378-5122(98)00109-1


70 

 

 

 

 

 

Genazzani, A.R.; Spinetti, A.; Gallo, R.; Bernardi, F. Menopause and the central 

nervous system: Intervention options. Maturitas 1999, 3, 103–110. 

DOI:https://doi.org/10.1016/S0378-5122(98)00112-1 

 

Giannini, A.; Caretto, M.; Genazzani, A.R.; Simoncini, T. Neuroendocrine Changes 

during Menopausal Transition. Endocrines 2021, 2, 405–416. 

https://doi.org/10.3390/endocrines2040036 

 

Gold, P. W., & Chrousos, G. P. (2002). Organization of the stress system and its 

dysregulation in melancholic and atypical depression: high vs low CRH/NE states. 

Molecular psychiatry, 7(3), 254. 

 

Graziottin, A., & Leiblum, S. R. (2005). Biological and psychosocial pathophysiology of 

female sexual dysfunction during the menopausal transition. The Journal of Sexual 

Medicine, 2(s3), 133-145. 

 

Guadalupe-Grau A, Fuentes T, Guerra B, Calbet JA. Exercise and bone mass in adults. 

Sports Med 2009;39:439-68. 

 

Hernlund, E., Svedbom, A., Ivergård, M., Compston, J., Cooper, C., Stenmark, J., Kanis, 

J. A. (2013). Osteoporosis in the European Union: medical management, epidemiology 

and economic burden. Archives of Osteoporosis, 8(1-2). doi:10.1007/s11657-013-0136-

1  

 

Lapierre, Tracey. (2009). Marital Status and Depressive Symptoms Over Time: Age and 

Gender Variations. Family Relations. 58. 404 - 416. DOI: 10.1111/j.1741-

3729.2009.00562.x   

 

Kenkre, J., & Bassett, J. (2018). The bone remodelling cycle. Annals of Clinical 

Biochemistry: International Journal of Laboratory Medicine, 55(3), 308–

327. doi:10.1177/0004563218759371 apud Frost HM. Skeletal structural adaptations to 

mechanical usage (SATMU): 2. Redefining Wolff's law: the remodeling problem. The 

Anatomical record. 1990; 226: 414-22. 

 

Kujundžić Tiljak M. The 90th anniversary of Andrija Štampar School of Public Health. 

Croat Med J. 2017;58:330-1. Medline:29094810 doi:10.3325/cmj.2017.58.330 

 

https://doi.org/10.1016/S0378-5122(98)00112-1
https://doi.org/10.3390/endocrines2040036


71 

 

 

 

 

 

Hamilton, W. D. (1966). The moulding of senescence by natural selection. J. Theor. Biol. 

12, 12–45. 

 

Hernlund E, Svedbom A, Ivergård M, Compston J, Cooper C, Stenmark J, et 

al.Osteoporosis in the European union: Khosla, Sundeep,  Shane, Elizabeth. A Crisis in 

the Treatment of Osteoporosis. Journal of Bone and Mineral Research, Vol. 31, No. 8, 

August 2016, pp 1485–1487. DOI: 10.1002/jbmr.2888 

 

Howe TE, Rochester L, Neil F, Skelton DA, Ballinger C (2011) Exercise for improving 

balance in older people. Cochrane Data- base Syst Rev 11:CD004963 

 

Howe TE, Shea B, Dawson LJ, Downie F, Murray A, Ross C, Harbour RT, Caldwell LM, 

Creed G (2011) Exercise for preventing and treating osteoporosis in postmenopausal 

women. Cochrane Database Syst Rev CD000333 

 

Huber M. Invitational Conference "Is health a state or an ability" Towards a dynamic 

concept of health? Report of the meeting December 10-11, 2009. Accesed: september 

2021. 

 

Huber, M., Knottnerus, J. A., Green, L., Horst, H. v. d., Jadad, A. R., Kromhout, D., … 

Smid, H. (2011). How should we define health? BMJ, 343(jul26 2), d4163–d4163. 

doi:10.1136/bmj.d4163 

 

Isaacson J, Brotto M. Physiology of mechanotransduction: how do muscle and bone 

‘talk’ to one another? Clin Rev Bone Miner Metab 2014; 12:77– 85. 

 

Jackson, K. L., Janssen, I., Appelhans, B. M., Kazlauskaite, R., Karavolos, K., Dugan, S. 

A.,…Kravitz, H. M. (2014). Body image satisfaction and depression in midlife women: 

The study of women’s health across the Nation (SWAN). Archives of Women’s Mental 

Health, 17(3), 177–187. 

 

Jeremiah, Michael & Unwin, Brian & Greenawald, Mark & Casiano, Vincent. (2015). 

Diagnosis and Management of Osteoporosis. American Family Physician. 92. 261-8. 

Johnell O, Kanis JA (2006) An estimate of the worldwide prevalence and disability 

associated with osteoporotic fractures. Osteoporos Int 17:1726–1733 

 

https://asbmr.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Khosla%2C+Sundeep
https://asbmr.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Shane%2C+Elizabeth


72 

 

 

 

 

 

Johnell, O., & Kanis, J. A. (2006). An estimate of the worldwide prevalence and 

disability associated with osteoporotic fractures. Osteoporosis International, 17(12), 

1726–1733. doi:10.1007/s00198-006-0172-4  

 

Jung, W. S., Kim, Y.Y., & Park, H.Y. (2019). Circuit Training Improvements in Korean 

Women with Sarcopenia. Perceptual and Motor Skills, 

003151251986063. doi:10.1177/0031512519860637 

 

Kanis JA et al. European guidance for the diagnosis and management of osteoporosis 

in postmenopausal women. Osteoporos Int. (2013)  

 

Kanis JA, Borgstrom F, De Laet C, Johansson H, Johnell O, Jonsson B, Oden A, 

Zethraeus N, Pfleger B, Khaltaev N (2005) Assessment of fracture risk. Osteoporos Int 

16:581–589 

 

Kanis JA, Compston J, Cooper C et al (2012) The burden of fractures in the European 

Union in 2010. Osteoporos Int 23 (Suppl 2): S57 

 

Kanis JA, Oden A, Johnell O, De Laet C, Jonsson B, Oglesby AK (2003) The 

components of excess mortality after hip fracture. Bone 32:468–473 

 

Kelley GA, Kelley KS, Kohrt WM. Exercise and bone mineral density in premenopausal 

women: a meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Endocrinol. 2013; 2013: 

741639 

 

Kerr D, Ackland T, Maslen B, Morton A, Prince R. Resistance training over 2 years 

increases bone mass in calcium‑replete postmenopausal 

women. J Bone Miner Res 2001;16:175‑81. 

 

Manolagas SC. (2000). Birth and death of bone cells: basic regulatory mechanisms and 

implications for the pathogenesis and treatment of osteoporosis. Endocr Rev.; 21: 115-

37. 

 

Martyn-St James M, Carroll S. Meta-analysis of walking for preservation of bone mineral 

density in postmenopausal women. Bone 2008;43:521-31. 

 

Medical management, epidemiology and economic burden. A report prepared in 

collaboration with the international osteoporosis foundation (IOF) and the European 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23079689
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23079689


73 

 

 

 

 

 

federation of pharmaceutical industry associations (EFPIA). Arch Osteoporos 2013;8: 

136 

 

Mueller, L. D., Rauser, C. L., and Rose, M. R. (2011). Does Aging Stop? New York: 

Oxford University Press. 

 

National Institutes of Health Office of Medical Applications of Research. Osteoporosis 

prevention, diagnosis, and therapy. NIH Consensus Statement 2000;17(1):1–45. 

 

NOGG. (2017). Clinical guideline for the prevention and treatment of osteoporosis. p. 3 

(https://www.sheffield.ac.uk/NOGG/NOGG%20Guideline%202017%20July%202019%2

0Final%20Update%20290719.pdf) 

 

Oh EG, Yoo JY, Lee JE, Hyun SS, Ko IS, Chu SH. Effects of a three month therapeutic 

lifestyle modification program to improve bone health in postmenopausal Korean 

women in a rural community: a randomized controlled trial. Res Nurs Health 2014; 

37:292e301 

 

Oleribe, O. O., Ukwedeh, O., Burstow, N. J., Gomaa, A. I., Sonderup, M. W., Cook, N., 

Waked, I., Spearman, W., & Taylor-Robinson, S. D. (2018). Health: redefined. The Pan 

African medical journal, 30, 292. https://doi.org/10.11604/pamj.2018.30.292.15436 

 

Owens JF & Matthews KA. Sleep disturbance in health middle-aged women. Maturitas 

1998; 30: 41–50 

 

Pearce, J., Hawton, K., & Blake, F. (1995). Psychological and sexual symptoms 

associated with the menopause and the effects of hormone replacement therapy. The 

British Journal of Psychiatry, 167(2), 163-173. 

 

Pearson JA, Burkhart E, Pifalo WB, Palaggo-Toy T, Krohn K. A lifestyle modification 

intervention for the treatment of osteoporosis. Am J Health Promot 2005;20:28e33. 

 

Platen, Petra. (2001). The importance of sport and physical exercise in the prevention 

and therapy of osteoporosis. European Journal of Sport Science. 1. 

10.1080/17461390100071307. 

 

https://www.sheffield.ac.uk/NOGG/NOGG%20Guideline%202017%20July%202019%20Final%20Update%20290719.pdf
https://www.sheffield.ac.uk/NOGG/NOGG%20Guideline%202017%20July%202019%20Final%20Update%20290719.pdf


74 

 

 

 

 

 

Plawecki K, Chapman-Novakofski K. Effectiveness of community intervention in 

improving bone health behaviors in older adults. J Nutr Gerontol Geriatr. 

2013;32(2):145-60. doi: 10.1080/21551197.2013.781421. PMID: 23663213. 

 

Pfeifer M, Sinaki M, Geusens P, Boonen S, Preisinger E, Minne HW, et al. 

Musculoskeletal rehabilitation in osteoporosis: A review. J Bone 

 

Rachele, Jerome & Washington, Tracy & Cockshaw, Wendell & Brymer, Eric. (2013). 

Towards an operational understanding of wellness. Journal of Spirituality, Leadership 

and Management. 7. 3-12. 10.15183/slm2013.07.1112. 

 

Rauser, C. L., Tierney, J. J., Gunion, S. M., Covarrubias, G. M., Mueller, L. D., and 

Rose, M. R. (2006). Evolution of late-life fecundity in Drosophila melanogaster. J. Evol. 

Biol. 19, 289–301. 

 

Rawana, J. S. (2013). The relative importance of body change strategies, weight 

perception, perceived social support, and self-esteem on adolescent depressive 

symptoms: Longitudinal findings from a national sample. Journal of Psychosomatic 

Research, 75(1), 49–54. 

 

Rector RS, Rogers R, Ruebel M, Hinton PS. Participation in road cycling vs running is 

associated with lower bone mineral density in men. Metabolism 2008;57:226-32. 

 

Reginster, J.Y. , Beaudart, C. , Fanny Buckinx, F., Bruye`re, O. (2015). Osteoporosis 

and sarcopenia: two diseases or one?, 1363-1950, Wolters Kluwer Health, Curr Opin 

Clin Nutr Metab Care, 2016, 19:31–36 DOI:10.1097/MCO.0000000000000230 

 

Robinson GE. Psychotic and mood disorders associates with the perimenopausal 

period: epidemiology, aetiology and management. CNS Drugs 2001; 15: 1175–1184. 

 

Rockström J, Steffen W, Noone K, Persson Å, Chapin AS, Lambin EF, et al. A safe 

operating space for humanity. Nature 2009; 461:472-5. 

 

Rose, M. R., Drapeau, M. D., Yazdi, P. G., Shah, K. H., Moise, D. B., Thakar, R. R., 

Rauser, C. L., and Mueller, L. D. (2002). Evolution of late-life mortality in Drosophila 

melanogaster. Evolution 56, 1982–1991. 

 



75 

 

 

 

 

 

Rose, M. R., Rauser, C. L., Benford, G., Matos, M., and Mueller, L. D. (2007). 

Hamilton’s forces of natural selection after forty years. Evolution 61, 1265–1276. 

 

Rubin RT, Rahe RH. Effects of aging in Masters swimmers: 40-year review and 

suggestions for optimal health benefits. Open Access J Sports Med. 2010;1:39‑44. 

Published 2010 Apr 7. doi:10.2147/oajsm.s9315 

 

Saletu B. In Birkhauser MH & Rozenbaum H (eds) Does the Menopause Change the 

Psyche? pp 79–93, Menopause: European Consensus Development Conference, Paris: 

Editions Eska, 1996. 

 

Shanb, A., & Youssef, E. (2014). The impact of adding weight-bearing exercise versus 

nonweight bearing programs to the medical treatment of elderly patients with 

osteoporosis. Journal of Family and Community Medicine, 21(3), 

176. doi:10.4103/2230-8229.142972  

 

Sherman, S. (2005). Defining the menopausal transition. 118(12-supp-S2), 0–7. DOI: 

10.1016/j.amjmed.2005.11.002      

 

Siqueira Rodrigues BG, Ali Cader S, Bento Torres NV, Oliveira EM, Dantas EH. (2010). 

Pilates method in personal autonomy, static balance and quality of life of elderly 

females. J Bodyw Mov Ther;14(2):195-202. 

 

Slaven, L., & Lee, C. (1997). Mood and symptom reporting among middle-aged women: 

The relationship between menopausal status, hormone replacement therapy, and 

exercise participation. Health Psychology, 16(3), 203. 

 

Sozen, T., Ozisik, L., & Calik Basaran, N. (2017). An overview and management of 

osteoporosis. European Journal of Rheumatology, 4(1), 46–56. 

doi:10.5152/eurjrheum.2016.048  

 

Stamm, T.A., Pieber, K., Crevenna, R. et al. Impairment in the activities of daily living in 

older adults with and without osteoporosis, osteoarthritis and chronic back pain: a 

secondary analysis of population-based health survey data. BMC Musculoskelet 

Disord 17, 139 (2016). https://doi.org/10.1186/s12891-016-0994-y 

 



76 

 

 

 

 

 

Stewart, D. E., & Boydell, K. M. (1993). Psychologic distress during menopause: 

associations across the reproductive life cycle. The International Journal of Psychiatry in 

Medicine, 23(2), 157-162. 

 

Strom O, Borgstrom F, Kanis JA, Compston JE, Cooper C, McCloskey E, Jonsson B 

(2011) Osteoporosis: burden, health care provision and opportunities in the EU. A report 

prepared in collaboration with the International Osteoporosis Foundation (IOF) and the 

European Federation of Pharmaceutical Industry Associations (EFPIA). Arch 

Osteoporos doi:10.1007/s11657- 011-0060-1  

 

Taaffe DR, Snow-Harter C, Connolly DA, Robinson TL, Brown MD, Marcus R. 

Differential effects of swimming versus weight-bearing activity on bone mineral status of 

eumenorrheic athletes. J Bone Miner Res 1995;10:586-93. 

 

Taketani, Y., Yano, T. and Kugu, K. The Climacteric as a Crucial Stage of Female Life. 

Journal of the Japan Medical Association. Vol. 128, No. 9, 2002, pages 1189–1191. 

 

Tanaka H, Seals DR. Age and gender interactions in physiological functional capacity: 

insight from swimming performance. J Appl Physiol. 1997; 82(3):846–851. 

 

The Free Dictionary - Medical dictionary. Holistic health. Available at: http://medical-

dictionary.thefreedictionary.com/holistic+health. Accessed: September 2021. 

 

Tolomio S, Lalli A, Travain G, Zaccaria M. Effects of a combined weight‑bearing and 

non‑weight‑bearing (warm water) exercise program on bone mass and quality in 

postmenopausal women with low bone‑mineral density. Clin Ter 2009;160:105‑9. 

 

Tosteson AN, Burge RT, Marshall DA, Lindsay R. (2008). Therapies for treatment of 

osteoporosis in U.S. women: cost-effectiveness and budget impact considerations. Am 

J Manag Care;14(9):605–615. 

 

Tournadre, A Vial, G. Capel, F., Soubrier, M.,Boirie, Y., Sarcopenia, Joint Bone Spine, 

Vol. 86 (3): 309-314. 10.1016/j.jbspin.2018.08.001 

 

Vanwsenbeeck I, Vennix P & van de Wiel H. Menopausal symptoms: association with 

menopausal status and psychosocial factors. Journal of Psychosomatics and Obstetrics 

2001; 22: 149–158. 

 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/393467
https://www.webofscience.com/wos/author/record/5429676
https://www.webofscience.com/wos/author/record/29082029
https://www.webofscience.com/wos/author/record/41012
https://www.webofscience.com/wos/author/record/88479


77 

 

 

 

 

 

Vaughan S, Morris N, Shum D, O’Dwyer S, Polit D. (2012) Study protocol: a 

randomised controlled trial of the effects of a multi-modal exercise program on cognition 

and physical functioning in older women. BMC Geriatr.;12:60.  

 

Vieira S. Different land-based exercise training programs to improve bone health in 

postmenopausal women. Med Sci Tech. 2013; 54:158-63 

 

Vincent KR, Braith RW. Resistance exercise and bone turnover in elderly men and 

women. Med Sci Sports Exerc 2002;34:17‑23. 

 

Wade SW, Strader C, Fitzpatrick LA, Anthony MS, O’Malley CD. Estimating prevalence 

of osteoporosis: Examples from industrialized countries. Arch Osteoporos 2014; 9:182. 

 

Wassertheil-Smoller, S., Shumaker, S., Ockene, J., Talavera, G. A., Greenland, P., 

Cochrane, B., ... & Dunbar-Jacob, J. (2004). Depression and cardiovascular sequelae in 

postmenopausal women: the Women's Health Initiative (WHI). Archives of internal 

medicine, 164(3), 289-298. 

 

Watts NB, Adler RA, Bilezikian JP, et al. (2012). Osteoporosis in men: an Endocrine 

Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol and Metab;97(6):1802–1822. 

 

World Health Organization. WHO scientific group on the assessment of osteoporosis at 

the primary health care level: summary meeting report. Brussels, Belgium; May 5-7, 

2004. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

 

 

 

 

Posició inicial: estirats boca amunt, amb les cames flexionades, les espatlles separades i 
recolzant tota la planta del peu a terra i les mans tocant a terra per estabilitzar el cos. 
Descripció: elevem lentament la pelvis mitjançant l'impuls dels peus a terra.  
Cal evitar 
- Elevar massa la pelvis. 
- Fer una execució oscil·lant i descontrolada.  
- Recolzar les mans a terra de manera massa rígida (els braços només ajuden a estabilitzar 

el cos). 
Nivell 
Principiant 
8-10 rep. * 2-3 sèries 
Intermedi 
10-12 rep. * 3-4 sèries 
Avançat 
12-16 rep. * 3-4 sèries 70% 
Versions 

1. Estirem una cama mentre s'eleva la pelvis.  
2. Fixem una banda al voltant de la pelvis: elevem la pelvis i treballem contra la 

resistència de la banda elàstica. 
Indicacions metodològiques operatives 
- Mantenim les cames paral·leles durant tota l'execució. 
- Centrem l'atenció i el control en l'impuls dels peus a terra i l'activació dels glutis.  
-  

 

DOSSIER D'EXERCICIS 
Els exercicis següents poden ser un bon punt de partida per prevenir l'efecte secundari 

de la menopausa i l'osteoporosi. 

 

EXERCICIS AMB PESOS 
 
ELEVACIONS DE PELVIS 

Posició inicial                                                     Moviment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 



79 

 

 

 

 

 

Posició inicial: asseguts de genolls amb les mans recolzades en una superfície més alta 
(banc, caixa de fitnes o cadira), estirem els braços (la distància l'estableix l'entrenador). 
Descripció: dobleguem lentament els braços fins que el pit toqui lleugerament la superfície 
de suport i tornem a la posició inicial.  
Cal evitar 
- Doblegar els braços bruscament. 
- Colpejar el pit contra la vora de la superfície. 
- Balancejar la pelvis 
Nivell 
Principiant 

6-8 rep. * 2-3 sèries 
Intermedi 
8-10 rep. * 3-4 sèries 
Avançat 
12-14 rep. * 3-4 sèries 
Versions 

1. La posició inicial és amb les cames estirades i la sola recolzada a terra. El moviment 
dels braços és el mateix. 

2. La posició inicial és a quatre grapes i el moviment dels braços és el mateix. 
Indicacions metodològiques operatives 
- Estirem els braços lentament, amb moviments controlats, centrant-nos en el control del 

moviment a tota la trajectòria positiva i negativa.  
- Utilitzem pilotes medicinals o discos per a una major seguretat en l'execució, estabilitzant 

la part superior de l'espatlla i el control superior de la dinàmica del moviment. 

 

FLEXIÓ MODIFICADA 

Posició inicial                                                     Moviment 
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Posició inicial: dempeus, amb els peus separats i els braços flexionats davant del pit (subjectant 
les manuelles). 
Descripció: dobleguem els genolls i tornem a la posició inicial. Aquest exercici comprèn els 
músculs anteriors i posteriors de la cuixa, els bessons i els glutis. 
Cal evitar 
- Aixecar les plantes dels peus de terra. 
- La projecció dels genolls no ha de sobrepassar la punta dels peus. 
Nivell 
Principiant 
8 repeticions 
Intermedi 

 2 x 8 repeticions 
Avançat 
3 x 8 repeticions 
Versions 

1. Esquat amb una banda elàstica a les cuixes.  
2. Esquat subjectant els extrems d'un pal amb totes dues mans. 

Indicacions metodològiques 
- La projecció dels genolls no ha de sobrepassar la punta dels peus. 
- Distribuïm uniformement el pes a cada cama i el mantenim. 

l'esquena recta. 

 

ESQUAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Posició inicial                                                     Moviment 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opció 1 
   
                                                                            
 
 
                         Posició inicial                   Moviment 
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Posició inicial: de genolls, amb les mans a terra. 
Descripció: estirem una cama cap enrere i la balancegem mentre estirem el braç contrari. 
L'exercici involucra els músculs posteriors de la cuixa, els glutis i els músculs abdominals. 
Cal evitar 
- L'extensió del tors a nivell lumbar. 
- Una distribució desigual del pes. 
- L’extensió del cap. 
Principiant: 6 repeticions/cama 
Intermedi: 8 repeticions/cama 
Avançat: 10 repeticions/cama 
Versions 

1. Es pot doblegar la cama activa mentre es fa el balanceig. 
2. Balanceig de la cama amb una banda a l'altura del genoll.  
3. L'exercici pot executar-se amb un pes al braç o a la cama. 

Indicacions metodològiques 
- Mantenim l'esquena recta (sense extensió lumbar). 
- Mantenim el braç i la cama paral·lels a terra 

 

BALANCEIG DE CAMES A QUATRE GRAPES 
 

Posició inicial                                                     Moviment 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Opció 1 
 

Posició inicial                                                     Moviment 
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Posició inicial: estirats d'esquena, amb les cames flexionades i els peus a terra i les mans 
creuades al clatell. 
Descripció: elevem les espatlles i aixequem les cames al mateix temps per activar els músculs 
abdominals. 
Cal evitar  

- Aixecar les espatlles abans que les cames o les cames abans que les espatlles. 

- Ajuntar els colzes. 

Nivell 
Principiant 
6 repeticions  
Intermedi 

8– 10 repeticions  
Avançat 
12 repeticions 
Versions 

1. Crunch amb manuelles. 
2. Crunch subjectant els extrems d'un pal. 
3. Crunch de braços plegats sobre el pit. 

Indicacions metodològiques 

- No portem la barbeta al pit. 

- No acostem els colzes. 

- Elevem les espatlles i aixequem les cames al mateix temps, no alternativament. 

 

CRUNCH 
                              

Posició inicial                                                     Moviment 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Opció 1 
 
    
 
 

Posició inicial                                                     Moviment  
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Posició inicial: estirats d'esquena, amb les cames flexionades, les espatlles separades i 
recolzant tota la planta del peu a terra, subjectem les manuelles amb els braços 
semiflexionats i els avantbraços cap amunt. 
Descripció: aixequem lentament les manuelles i les acostem a l'altura del pit. Tornem a la 
posició inicial i toquem lleugerament el terra amb els colzes. 
Cal evitar 
- Treballar en un banc recolzant només l'esquena i permetent que els colzes baixin per sota 

de l’horitzontal en la posició inicial.  
- Treballar amb pesos pesants difícils de controlar. 
Nivell 
Principiant 
6-8 rep.* 2-3 sèries 50 % 1RM 
Intermedi 
8-10 rep.* 2-4 sèries 60-65 % 1RM 
Avançat 
10-12 rep.* 3-4 sèries 70 % 1RM 
Versions 

1. En lloc d'una manuella, es pot utilitzar una pilota medicinal (de pes variable) o un 
disc olímpic. 

Indicacions metodològiques operatives 
- Estirem els braços lentament, amb moviments controlats, centrant-nos en el control del 

moviment a tota la trajectòria positiva i negativa.  
- Utilitzem pilotes medicinals o discos per a una major seguretat en l'execució, estabilitzant 

la part superior de l'espatlla i el control superior de la dinàmica del moviment. 
 

EXERCICIS DE PESOS AMB OBJECTES PORTÀTILS 
 

ELEVACIONS AMB MANUELLES ESTIRATS A TERRA 
 

 Posició inicial                                                     Moviment 
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Posició inicial: dempeus, amb els braços als costats, subjectem les manuelles. 
Descripció: fem una gambada cap endavant flexionant els genolls; simultàniament, 
flexionem els braços que sostenen les manuelles. 
Cal evitar 

- Fer una gambada cap endavant a les fases inicials o si la persona no controla 

l'equilibri dinàmic.  

- Executar una gambada massa llarga. 
- Estendre els colzes lluny del tors. 

Nivell 
Principiant 
6-8 rep.* 2-3 sèries 50 % 1RM 
Intermedi 
8-10 rep. * 2-4 sèries 60- 65 % 1RM 
Avançat 
10-12 rep. * 3-4 sèries 70 % 1RM 
Versions 

1. Dobleguem els braços que sostenen les manuelles al final del pas de fons. 
2. Dobleguem els braços que sostenen les manuelles en tornar a la posició inicial. 

Indicacions metodològiques operatives 
- Per al control dinàmic i segur del cos, la cuixa de la cama que executa la gambada 

cap enrere ha d'estar vertical en la flexió total (quan el genoll toca lleugerament a 
terra). 

 

FLEXIÓ DE BRAÇOS I GAMBADA (LUNGE) AMB MANUELLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Posició inicial                                                     Moviment 
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Posició inicial: asseguts en una cadira (caixa de fitness o banc), amb les cames flexionades 
a 90° i els talons a terra, i els braços amb les manuelles als costats. 
Descripció: elevem els braços pels costats fins a arribar a l'horitzontal. 
Cal evitar 
- Aixecar els braços per sobre del nivell de les espatlles. 
- Corbar les lumbars en aixecar els pesos. 
- Doblegar les cames en un angle inferior o superior a 90°. 
- Tocar els malucs amb les manuelles mentre es torna a la posició inicial. 
Nivell 
Principiant 
6-8 rep.* 2-3 sèries 50 % 1RM 
Intermedi 
8-10 rep.* 2-4 sèries 60- 65 % 1RM 
Avançat 
10-12 rep.* 3-4 sèries 70 % 1RM 
Versions 

1. El mateix exercici, però dempeus. 
2. El mateix exercici es pot fer assegut, recolzat en una cadira o paret. 

Indicacions metodològiques operatives 
- Mantenim els braços lleugerament doblegats pels colzes. 
- Evitem el balanceig en començar a aixecar els braços. 

 

 

ELEVACIONS LATERALS DE MANUELLES ASSEGUTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posició inicial                                                     Moviment 
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Posició inicial: dempeus en diagonal darrere del graó (stepper), amb les mans als malucs. 
Descripció: fem un pas endavant amb la cama esquerra sobre el graó i aixequem la cama 
dreta cap amunt i endavant. L'exercici fa treballar els músculs de les cames i la postura. 
Cal evitar 
- Arrodonir l'esquena. 
- Torçar l'articulació coxofemoral de la cama activa. 
- Inclinar el cap endavant. 
Nivell 
Principiant 
8 repeticions/cama 
Intermedi 
12 repeticions/cama 
Avançat 
16 repeticions/cama  
Versions 

1. El genoll a dalt aixecant els braços cap amunt i cap endavant. 
2. El genoll a dalt amb els pesos als turmells. 
3. El genoll a dalt sense treure la cama de suport del graó. 

Indicacions metodològiques 
- Mantenim la cama activa a la direcció correcta.  
- Mantenim l'esquena recta. 
- No inclinem el cap endavant.  
-  

ELEVACIÓ DELS GENOLLS            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posició inicial            Posició intermèdia                      Moviment  
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Posició inicial: dempeus al graó (posició transversal) amb els braços cap avall davant del 
cos i subjectant els pesos. 
Descripció: fem un pas lateral amb la cama esquerra o dreta a terra mentre dobleguem els 
braços i amb les mans al pit. L'exercici treballa els músculs de les cames, els glutis i els 
braços.  
Cal evitar 
- La projecció dels genolls no ha de sobrepassar la punta dels peus.  
- Arrodonir l'esquena. 
- Torçar l'articulació coxofemoral de la cama activa. 
- Inclinar el cap endavant. 
Nivell 
8 repeticions/cama 
Intermedi 
10 repeticions/cama 
Avançat 
12 repeticions/cama  
Versions 

1. Gambada lateral sense pesos. 
2. Gambada lateral amb pesos als turmells. 

Indicacions metodològiques 
- Mantenim la cama activa a la direcció correcta.  
- Mantenim l'esquena recta. 
- No inclinem el cap endavant.  
- Mantenim la projecció del genoll perpendicular a terra. 

 

GAMBADA (LUNGE) LATERAL 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posició inicial                                                     Moviment  
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Posició inicial: dempeus al graó (longitudinalment), amb els braços cap avall i sostenint els 
dos pesos. 
Descripció: fem un pas enrere amb la cama esquerra o dreta a terra mentre dobleguem els 
braços i amb les mans al pit. L'exercici treballa els músculs de les cames, els glutis i els 
braços. 
Cal evitar 
- La projecció dels genolls no ha de sobrepassar la punta dels peus.  
- Arrodonir l'esquena. 
- Torçar l'articulació coxofemoral de la cama activa. 
- Inclinar el cap endavant. 
Nivell 
8 repeticions/cama 
Intermedi 
10 repeticions/cama 
Avançat 
12 repeticions/cama  
Versions 

1. Gambada cap endavant sense pesos. 
2. Gambada cap endavant amb pesos als turmells. 

Indicacions metodològiques 
- Mantenim la cama activa a la direcció correcta.  
- Mantenim l'esquena recta. 
- No inclinem el cap endavant.  
- Mantenim la projecció del genoll perpendicular a terra. 
-  

GAMBADA CAP ENRERE 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posició inicial                                                     Moviment 
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Posició inicial: estirats boca amunt. 
Descripció: portem una cama doblegada cap al pit (subjectant la cama amb totes dues mans 
pel genoll) i mantenim l'altra cama estirada, a 20-30° de terra. L'exercici fa treballar els 
músculs de les extremitats inferiors i els abdominals.  
Cal evitar  
- Torçar l'articulació coxofemoral de la cama activa. 
- Aixecar la pelvis de terra. 
Nivell 
Principiant 
 20 segons/cama  
Intermedi 
30 segons/cama 
Avançat 
40 segons/cama 
Versions 

1. La cama lliure (estirada) pot estar recolzada a terra o aixecada diversos graus de 
terra.  

2. La cama lliure pot estar doblegada, amb la planta del peu a terra.  
3. La cama del pit pot estar estirada i sostinguda amb totes dues mans.  

Indicacions metodològiques  
- Mantenim la cama aixecada a la direcció correcta i sense torçar l'articulació del maluc. 
- No estenem el tors ni el mantenim enganxat a terra, sinó en posició neutra. 
- No aixequem el cap de terra. 
 

ELEVACIÓ DELS GENOLLS ESTIRATS A TERRA 
 

 Posició inicial                                                     Moviment 
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Posició inicial: asseguts, amb les cames juntes. 
Descripció: des de la posició inicial, amb les cames flexionades i les plantes dels peus 
tocant-se, portem els genolls als costats tan a prop de terra com es pugui. Empenyem 
suaument els genolls cap a terra amb les mans. L'exercici treballa la flexibilitat coxofemoral i 
activa els abductors de la cuixa i el múscul pectini.  
Cal evitar  
- Arrodonir l'esquena. 
- Inclinar el cap endavant. 
- Baixar un genoll més que l'altre. 
Nivell 
Principiant 

 20 segons/cama  
Intermedi 
30 segons/cama 
Avançat 
40 segons/cama 
Versions 

1. Es pot executar el mateix exercici amb les mans a terra, a l'esquena. 
2. Es pot executar el mateix exercici agafant els turmells. 

Indicacions metodològiques  
- Mantenim la cama aixecada a la direcció correcta i sense torçar l'articulació del maluc. 
- No estenem el tors ni el mantenim enganxat a terra, sinó en posició neutra. 
- No aixequem el cap de terra. 
 

AIXECAMENT TURC 

 Posició inicial                                                     Moviment 
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Posició inicial: estirats boca amunt, amb les cames doblegades i les plantes dels peus a 
terra i els braços als costats. 
Descripció: estirem lentament una cama, agafem el turmell (o el genoll) i tirem suaument 
cap al tors. Aquest exercici fa treballar la part posterior de la cuixa, el panxell i els glutis. 
Cal evitar  
- Doblegar la cama aixecada. 
- Aixecar la pelvis de terra. 
- Inclinar el cap endavant. 
- Fer una torsió de l'articulació coxofemoral. 
Nivell 
Principiant 
 20 segons/cama  
Intermedi 
30 segons/cama 
Avançat 
40 segons/cama 
Versions 

1. Es pot executar l'exercici amb la cama lliure estirada.  
2. Es pot donar suport a la cama aixecada amb una banda o una corda. 
3. Es pot mantenir la posició de la cama aixecada sense agafar-la.  

Indicacions metodològiques 
- Mantenim la cama aixecada a la direcció correcta. 
- No aixequem la pelvis de terra. 
- Mantenim el cap a terra. 

 

ESTIRATS BOCA AMUNT, ESTIRAR UNA CAMA I AGAFAR-LA PEL TURMELL 

 
 Posició inicial                                                     Moviment 
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Posició inicial: estirats boca amunt, amb una cama doblegada i l'altra estirada i amb una 
banda elàstica al turmell. 
Descripció: dobleguem les cames i portem el genoll al pit.  
Cal evitar 
- L’execució violenta o sobtada o massa ràpida del moviment. 
- Corbar les lumbars en doblegar el genoll.  
Nivell 
Principiant 
8-10 rep.* 2-3 sèries (banda amb resistència mínima) 
Intermedi 
8-10 rep.* 2-4 sèries (banda amb resistència mitjana) 
Avançat 
10-12 rep.* 3-4 sèries (banda amb alta resistència) 
Versions 

1. Dempeus, amb la banda col·locada a l'altura del turmell, aixequem un genoll cap al 
pit. 

2. Amb la mateixa posició inicial, aixequem la cama estesa.  
3. Estirats sobre l'esquena, amb la banda col·locada a l'altura del turmell a totes dues 

cames, flexionem els genolls alternativament. 
Indicacions metodològiques operatives 
- Evitem el balanceig, ja que el moviment l'inicien els músculs profunds del maluc (el psoes 

ilíac). 
- Per als exercicis des de la posició dempeus, es recomana fer el moviment sense la banda 

en la fase d'iniciació 
-  

EXERCICIS AMB BANDES DE RESISTÈNCIA 
 
EXERCICI PER ALS FLEXORS DEL MALUC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Posició inicial                                                     Moviment 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Opció 1 
 
 
 

         
Posició inicial                                                     Moviment  
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Posició inicial: asseguts en un banc, amb la banda col·locada al voltant de les cames, just 
per sobre dels genolls i amb les cames juntes.  
Descripció: estirem les cames lateralment. 
Cal evitar 
- Inclinar-se cap enrere. 
- Estendre les cames de manera asimètrica. 
- Utilitzar bandes amb una resistència massa alta per a la capacitat d'exercici del cos, ja que 

condueix a una execució errònia o inadequada de l’exercici.  
Nivell 
Principiant 
8-10 rep.* 2-3 sèries (banda amb resistència mínima) 
Intermedi 
8-10 rep.* 2-4 sèries (banda amb resistència mitjana) 
Avançat 
10-12 rep.* 3-4 sèries (banda amb alta resistència) 
Versions 

1. Dempeus, amb una mà al pal i la banda al voltant dels turmells, aixequem una cama 
lateralment. 

Indicacions metodològiques operatives 
- Fem servir els músculs del tors per mantenir l'estabilitat general. 
- Retornem a la posició inicial de manera activa: el segment implicat en el moviment executa 

una contracció excèntrica.  
-  

EXERCICIS PER ALS ABDUCTORS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Posició inicial                                       Moviment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opció 1 
 

 
 
 

 
 

   Posició inicial                Moviment 
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Posició inicial: dempeus i amb la cama lleugerament separada i una banda elàstica 
col·locada a l'altura de l'interior del turmell (la cama mira al punt de fixació). 
Descripció: passem la cama activa per davant de la cama de suport.  
Cal evitar 
- Doblegar el cos cap a un costat per aparentar una sobrecompensació. 
- Balancejar-nos durant el moviment. 
- Relaxar els músculs en tornar a la posició inicial. 
Nivell 
Principiant 
8-10 rep.* 2-3 sèries (banda amb resistència mínima) 
Intermedi 

8-10 rep.* 2-4 sèries (banda amb resistència mitjana) 
Avançat 
10-12 rep.* 3-4 sèries (banda amb alta resistència) 
Versions 

1. Asseguts, amb les cames separades a l'amplària dels malucs i la banda col·locada a 
l'altura del genoll, acostem la cama activa.  

Indicacions metodològiques operatives 
- Mantenim la cama neutra (evitem la rotació interna o externa). 

- Mantenim el moviment actiu i controlat en tornar a la posició inicial (contracció excèntrica). 
 

EXERCICIS PER ALS ABDUCTORS  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Posició inicial                                                     Moviment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Opció 1                                                                        
                                                               
 

Posició inicial                          Moviment 
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Posició inicial: dempeus, un davant de l'altre amb el braç esquerre sobre l'espatlla del 
company i la mà dreta sobre el maluc. 
Descripció: aixequem la cama dreta doblegada, amb els dits dels peus a l'altura del genoll. 
L'exercici busca l'equilibri estàtic i activa els músculs posturals.  
Cal evitar  
- Arrodonir l'esquena. 
- Inclinar el cap endavant. 
- Doblegar la cama de suport. 
Nivell 
Principiant: 30 segons/cama 
Intermedi: 40 segons/cama 
Avançat: 50 segons/cama  
Versions 

1. D'esquena en posició dempeus, amb els braços a baix i les mans agafades, aixequem 
la cama esquerra (dreta) flexionada a l’altura del pit mentre portem els braços als 
costats. L'exercici fa treballar els flexors del maluc, els músculs de les cames i els 
músculs posturals. 

Indicacions metodològiques 
- Mantenim l'esquena recta. 
- No flexionem el cap. 
- Mantenir recta la cama de suport. 
-  

EXERCICIS PER PARELLES 
FLEXOR DEL MALUC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Posició inicial                  Moviment 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
                        
 
 
 
 
 

Opció 1 
                                                                                                           

                                                                                                                                                                             
 
 

               Posició inicial                                                     Moviment  
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4.3. Balance exercises (with partner) 

Posició inicial: ens col·loquem cara a cara, agafant-nos dels avantbraços. 
Descripció: dobleguem els genolls i tornem a la posició inicial. L'exercici treballa els músculs 
dels braços, les cames i els glutis. 
Cal evitar 
- Aixequem les plantes dels peus de terra. 
- La projecció dels genolls no ha de sobrepassar la punta dels peus. 
- Doblegar els braços. 
Nivell 
Principiant: 8 repeticions 
Intermedi: 12 repeticions  
Avançat: 15 repeticions 
Versions 

1. Esquat amb una banda elàstica a l'altura de les cuixes.  
Indicacions metodològiques 
- La projecció dels genolls no ha de sobrepassar la punta dels peus. 
- Distribuïm el pes uniformement a cada cama i mantenim l'esquena recta. 
- Mantenim els braços rectes. 

 

 
ESQUAT AMB PARELLA  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Posició inicial                                                     Moviment 
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Posició inicial: col·locats amb les cames separades al pal d'equilibri, ens recolzem al pal. Per 
raons de seguretat, el company sosté la persona que fa l'exercici. 
Descripció: mantenim la posició. L'exercici fa treballar els músculs de les cames i la postura.  
Cal evitar  
- Arrodonir l'esquena. 
- Inclinar el cap endavant. 
Nivell 
Principiant 
3x10 segons  
Intermedi 
3x20 segons 
Avançat 
3x30 segons 
Versions 

1. Executem l'exercici només amb l'ajuda del company i sense el suport del pal. 

Indicacions metodològiques 

- Mantenim l'esquena recta. 

- No inclinem el cap endavant. 

 

EXERCICIS D'EQUILIBRI (EN PARELLA) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
                                 
                                                         Posició inicial                                                      
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Posició inicial: dempeus, amb les espatlles separades i de cara als dispositius de fixació de 
la màquina, amb el cos doblegat cap a l'esquena, les mans al manillar i els braços estirats.  
Descripció: tracció de braços passant el cos a la posició vertical.  
Cal evitar 
- Estirar massa les cames cap endavant per evitar un sobreesforç dels braços, cosa que 

dificulta molt l'execució i fins i tot la impossibilita. 
Nivell 
Principiant 
8-10 rep.* 2-3 sèries (només el pes corporal) 
Intermedi 
12-15 rep.* 2-3 sèries (només el pes corporal) 
8-12 rep.* 2-3 sèries (amb un cinturó de pesos addicional) (60-65 % 1RM)  
Avançat 
12-15 rep.* 2-3 sèries (amb un cinturó de pesos addicional) (70 % 1RM)  
Indicacions metodològiques operatives 
- Evitem estirar els braços de manera brusca al final de la fase negativa (en tornar a la 

posició inicial). 
- Es recomana treballar amb les cames estirades i fixes només si no hi ha dolor a la zona 

lumbar. 
- A la fase de tracció, acostem els colzes al cos. 

 

EXERCICIS AMB CABLES DE SUSPENSIÓ 

 
ESTIRAMENT DE BRAÇOS 

Posició inicial                                                     Moviment 
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Posició inicial: de quatre grapes, amb les mans a terra i els peus a l'altura dels turmells, i 
lligats a la màquina. 
Descripció: estenem les cames cap enrere i ens posem en planxa amb les mans a terra.  
Cal evitar 
- Obrir l'angle entre els braços i el tors (els braços han d'estar a la vertical en tot moment). 
- La falta de control de la pelvis (arquejar la columna lumbar i deixar caure la pelvis). 
Nivell 
Principiant 
6-8 rep.* 2-3 sèries 
Intermedi 
8-12 rep.* 2-3 sèries  
Avançat 
12-16 rep.* 3-4 sèries 
Versions 

1. Executem el moviment amb l'avantbraç parat; és més fàcil i proporciona més 
comoditat a les persones propenses a les fractures osteoporòtiques. 

2. Mantenim les cames separades a l'altura de les espatlles mentre s'estenen els 
genolls. 

Indicacions metodològiques operatives 
- Activem els músculs del cinturó pelvià per mantenir el cos en posició neutra.  
- Executem l'exercici lentament per evitar perdre l'equilibri de les mans a terra. 

 

ESQUAT AMB CABLES DE SUSPENSIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posició inicial                                                     Moviment  
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Posició inicial: asseguts sobre una pilota de gimnàstica, amb les cames juntes i les mans 
recolzades a la pilota. 
Descripció: estenem les cames alternativament, de puntetes en flexió dorsal. L'exercici fa 
treballar els músculs anteriors de la cuixa. 
Cal evitar  
- Doblegar el tors cap endavant o cap enrere. 
- Inclinar el cap endavant. 
- Estendre la cama massa ràpid. 
Nivell 
Principiant 
8 repeticions/cama * 2-3 sèries 
Intermedi 
10 repeticions/cama * 2-3 sèries utilitzant un pes per al turmell (50-60 %1RM) 
Avançat 
12 repeticions/cama * 2-3 sèries utilitzant un pes per al turmell (65-70 %1RM) 
Versions 

1. Estenem la cama asseguts sobre la pilota de gimnàstica i amb els braços als costats. 
2. Estenem la cama asseguts sobre la pilota de gimnàstica, amb els braços als costats i 

subjectant les manuelles. 
3. Estenem la cama asseguts a la pilota de gimnàstica amb els pesos als turmells. 

Indicacions metodològiques 
- Mantenim l'esquena recta durant tot l'exercici. 
- Mantenim els músculs centrals actius. 
- Mantenim el peu lliure a terra. 
 

EXERCICIS DE PILATES 
 

EXTENSIÓ DE LA CAMA A LA PILOTA DE GIMNÀSTICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posició inicial                                                     Moviment  
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Posició inicial: estirats boca amunt, amb les cames recolzades a la pilota de gimnàstica a 
l'altura dels panxells posteriors. 
Descripció: aixequem la pelvis i tornem a la posició inicial. L'exercici involucra els músculs 
posteriors dels membres inferiors i els músculs pelvians. 
Cal evitar  
- Estirar les lumbars. 
- Doblegar els genolls. 
- Separar les cames. 
Nivell 
Principiant 
6 repeticions 
Intermedi 
8 repeticions  
Avançat 
10 repeticions  
Versions 

1. Elevació de la pelvis, amb les cames flexionades i recolzades a la pilota de 
gimnàstica. 

2. Elevació de la pelvis, mantenint aquesta posició durant 4 temps/segons, i retorn a la 
posició inicial.  

3. Elevació de la pelvis mentre s'aixeca una cama.  
Indicacions metodològiques 
- Estirem les cames sobre la pilota de gimnàstica i les mantenim actives. 
- Mantenim el cap a terra. 
- Mantenir els braços als costats del cos. 
-  

ELEVACIONS DE PELVIS 

 Posició inicial                                                     Moviment 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Opció 1 
 
   
               
 
 

Posició inicial                                                     Moviment 
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Posició inicial: estirats sobre la pilota de gimnàstica a l'altura de la pelvis, amb les mans a 
terra i les cames juntes i estirades a terra.  
Descripció: balancegem les cames alternativament. L'exercici treballa els músculs posteriors 
dels membres inferiors i els glutis. 
Cal evitar 
- Torçar l'articulació coxofemoral de la cama activa. 
- Flexionar les cames. 
- Aixecar la pelvis de la pilota de gimnàstica.  
Nivell 
Principiant 
6 repeticions 
Intermedi 

8 repeticions  
Avançat 
10 repeticions  
Versions 

1. Girar la cama flexionada cap enrere. 
2. Aixecar totes dues cames de terra. 
3. Aixecar les dues cames flexionades de terra.  

Indicacions metodològiques 
- Mantenim els braços estirats i actius. 
- No aixequem la cama de suport de terra.  
- No dobleguem el cap endavant o enrere, sinó que l’hem de mantenir en línia amb la 

columna. 
 

BALANCEIG DE LES CAMES 

 Posició inicial                                                     Moviment 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



103 

 

 

 

 

 

Posició inicial: estirats, amb l'avantbraç a terra i el tors en extensió. 

Descripció: aixequem lentament el tors amb el suport dels avantbraços. L'exercici entrena la 
mobilitat i enforteix la columna vertebral posterior, activa i estira el pit, les espatlles i els 
músculs abdominals. 
Cal evitar  
- Inclinar el cap endavant. 
- Separar les cames. 
- Aixecar les espatlles. 
Nivell 
Principiant 
 20 segons  
Intermedi 
30 segons  
Avançat 
40 segons  
Versions 

1. Extensió del tors amb l'avantbraç a terra i una cama flexionada. 
2. Extensió del tors amb les mans a terra.  

Indicacions metodològiques 
- Pressionem les espatlles tot el que es pugui cap avall i cap a l'esquena. 
- Mantenim la part superior del tors elevada. 
- Mantenim el pit alt. 
 

EXERCICIS DE IOGA 
  
POSTURA DE L'ESFINX 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Posició inicial                                                     Moviment 
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Posició inicial: estirats boca amunt, amb les cames separades i doblegades, les plantes dels 
peus a terra, la pelvis elevada al màxim i els braços als costats. 
Descripció: aixequem lentament la pelvis. L'exercici compromet la pelvis i els músculs dels 
membres inferiors. 
Cal evitar  
- Estirar la columna vertebral. 
- Doblegar el cap endavant i portar la barbeta al pit.  
- Girar les puntes dels peus cap a dins o cap a fora.  
Nivell 
Principiant 
 20 segons  
Intermedi 
30 segons  
Avançat 
40 segons  
Versions 

1. Postura de pont amb les cames juntes. 
2. Postura del pont amb les cames juntes i les plantes aixecades de terra. 
3. Postura del pont amb una banda per sobre dels genolls.  

Indicacions metodològiques 
- Mantenim les puntes dels peus en línia amb els genolls. 
- No portem la barbeta al pit.  
- Estirem els braços i els mantenim a terra i actius. 

 

 POSTURA DEL PONT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posició inicial                                                     Moviment 
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Posició inicial: dempeus amb una cama, i amb la planta del peu e l’altra cama sobre la cuixa 
de la cama de suport (genoll lateral), amb els braços per sobre del cap i les palmes tocant-se. 
Descripció: mantenim la posició. L'exercici activa els músculs posturals. 
Cal evitar  
- Doblegar el tors cap endavant. 
- Doblegar la cama de suport. 
- Portar el genoll cap endavant. 
Nivell 
Principiant 
 20 segons  
Intermedi 
30 segons  
Avançat 
40 segons  
Versions 

1. Postura de l'arbre amb els braços doblegats, les mans sobre el pit i les palmes 
tocant-se. 

2. Postura de l'arbre aixecant de puntes del peu de la cama de suport.  
Indicacions metodològiques 
- Mantenim l'esquena recta. 
- Mantenim els músculs abdominals actius. 
- Mantenim el genoll de la cama doblegada cap al costat. 
- Mantenim la cama de suport estirada. 
 

POSTURA DE L'ARBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posició inicial                                                     Moviment 
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Posició inicial: gambada cap endavant amb els braços estirats per sobre del cap. 
Descripció: mantenim la posició. L'exercici activa els músculs dels membres inferiors, els 
glutis i els abdominals.  
Cal evitar 

- Estendre els braços. 

- La torsió cap a fora de l'articulació coxofemoral de la cama posterior. 

- Doblegar la cama posterior. 
Nivell 
Principiant 
10 segons  
Intermedi 
20 segons  
Avançat 
30 segons  
Versions 

1. Postura del guerrer 1 amb la cama posterior de puntetes. 
2. Postura del guerrer 1 amb el tors doblegat i els braços estirats (mantenim els braços, 

el tors i la cama posterior a la mateixa línia). 
3. Postura del guerrer 1 amb un braç aixecat (el braç del costat de la cama doblegada), 

i l'altre recolzat a la cama posterior.  
Indicacions metodològiques 
- No dobleguem el cap enrere. 
- No estenem els braços. 
- Mantenim el nucli compromès. 
 
 

POSTURA DEL GUERRER 1 
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Posició inicial: gambada cap endavant, girant el tors 90° cap a l'esquerra, mantenint les 
espatlles, els malucs i les cames al mateix pla 
Descripció: portem els braços als costats, girem el cap a la dreta (si es fa la gambada amb 
la cama dreta) i mantenim la posició. L'exercici activa els músculs dels membres inferiors, els 
glutis i els abdominals. 
Cal evitar  
- Doblegar el tors cap endavant. 
- El genoll no ha de sobrepassar la línia de la punta del peu. 
Nivell 
Principiant 
1 segons  
Intermedi 
20 segons  
Avançat 
30 segons  
Versions 

1. Postura del guerrer 2 amb la mà recolzada a la paret. 
2. Postura del guerrer 2 amb l'esquena recolzada a la paret. 

Indicacions metodològiques 

- No dobleguem el cap enrere. 

- No estenem els braços. 

- Mantenim el nucli compromès. 
- El genoll no ha de sobrepassar la línia de la punta del peu. 
 

 

POSTURA DEL GUERRER 2 
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Posició inicial: dempeus.  
Descripció: aixequem una cama, la flexionem cap endavant i la recolzem a l'altura del genoll 
de la cama de suport. Mentre s'aixeca la cama, portem els braços cap als costats i mantenim 
la posició. L'exercici activa els músculs dels membres inferiors i de la postura. 
Cal evitar 
- Doblegar la cama de suport.  
- Arrodonir l'esquena. 
- Inclinar el cap endavant. 
Nivell 
Principiant 
3x10 segons/cama 
Intermedi 
3x20 segons/cama 
Avançat 
3x30 segons/cama 
Versions 

1. Es pot fer l'exercici recolzant-nos en una paret o en una barra muntada a la paret. 
2. Dempeus sobre les puntes de la cama de suport recolzada en una paret o en una 

barra muntada a la paret. 
Indicacions metodològiques 
- Mantenim l'esquena recta. 
- No inclinem el cap endavant. 
- Mantenir la cama de suport estirada. 
-  

EXERCICIS D’EQUILIBRI 
 
DEMPEUS AMB UNA SOLA CAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posició inicial                                                     Moviment  
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Posició inicial: dempeus.  
Descripció: aixequem la cama flexionada cap enrere i agafem la punta del peu amb el braç 
del mateix costat. Mentre elevem la cama, aixequem el braç oposat a la cama activa per 
sobre del cap i mantenim la posició. L'exercici activa els músculs dels membres inferiors i de 
la postura. 
Cal evitar 
- Doblegar la cama de suport.  
- Arrodonir l'esquena. 
- Inclinar el cap endavant. 
Nivell 
Principiant 
3x10 segons/cama 
Intermedi 
3x20 segons/cama 
Avançat 
3x30 segons/cama 
Versions 

1. Es pot fer l'exercici recolzat en una paret o en una barra muntada a la paret. 
2. Dempeus sobre les puntes de la cama de suport recolzada en una paret o en una 

barra muntada a la paret. 
Indicacions metodològiques 
- Mantenim l'esquena recta. 
- No inclinem el cap endavant. 
- Mantenir la cama de suport estirada. 

 

EXERCICI DEL FLAMENC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posició inicial                                                     Moviment 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


