
 

 
1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UNIVERSITAT DE GIRONA 

FACULTAT D’INFERMERIA 

Laia Massot Chicot 

 

Tutora: Anna Bonmatí Tomàs 

 

TREBALL FI DE GRAU 

CURS 2016-2017 

 

 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiajdyh0q3QAhUEDpAKHWYYDjQQjRwIBw&url=https://plus.google.com/115230528232498189786&psig=AFQjCNFPoKVfwSeooQf1wJSdg1kp0ccn6Q&ust=1479398297457274


     Assaig clínic dels esquinços laterals externs de turmell de grau III 

      

 

 
2 

Agraïments 
 

M’agradaria agrair a totes les persones que han col·laborat en la realització 

d’aquest projecte i que sense elles no hagués estat possible. 

En primer lloc, agrair a la tutora del projecte, Anna Bonmatí, la dedicació i suport 

que m’ha brindat durant tot el treball, ja que m’ha orientat en tot el procés i m’ha 

animat a millorar-lo per tal de donar el 100% de la meva capacitat.  

En segon lloc, agrair al personal de l’Hospital de Palamós, Francisco Rodrigo i 

Josep Mª Lisbona, per a facilitar-me algunes de les dades necessàries en el 

present projecte.  

També, voldria donar les gràcies a l’equip de la biblioteca per a oferir-nos la 

oportunitat d’assistir a les tutories conjuntes en les aules, ja que els consells que 

ens proporcionen són molt útils per a donar qualitat al treball. 

Per últim, agrair a la meva família i amics el suport que m’han proporcionat. En 

especial, anomenar a la Sandra i en Kevin per l’ajuda rebuda, que m’ha permès 

la finalització del projecte.  

 

 

 

 

 

 

 

 



     Assaig clínic dels esquinços laterals externs de turmell de grau III 

      

 

 
3 

INDEX 

Agraïments ................................................................................................................................................... 1 

Resum científic ............................................................................................................................................. 4 

Abstract ......................................................................................................................................................... 5 

1. MARC TEÒRIC ......................................................................................................................................... 6 

1.1 INTRODUCCIÓ .................................................................................................................................. 6 

1.1.1 ANATOMIA DE L’ARTICULACIÓ DE TURMELL ........................................................................ 6 

1.1.2 EPIDEMIOLOGIA ........................................................................................................................ 7 

1.2 MESURES DE PREVENCIÓ EN ESQUINÇOS LATERALS DE TURMELL ...................................... 8 

1.3 CLASSIFICACIÓ DEL GRAU DE LESIÓ............................................................................................ 9 

1.4 REGLES D’OTTAWA ......................................................................................................................... 9 

1.5 DIAGNÒSTIC ................................................................................................................................... 11 

1.6 TRACTAMENT DE LES LESIONS DELS LLIGAMENTS LATERALS .............................................. 13 

1.7 ROL D’INFERMERIA EN EL TRACTAMENT DELS ESQUINÇOS LATERALS DE TURMELL ....... 14 

2. BIBLIOGRAFIA ....................................................................................................................................... 17 

3. HIPÒTESIS ............................................................................................................................................. 21 

4. OBJECTIUS ............................................................................................................................................ 21 

5. METODOLOGIA ..................................................................................................................................... 22 

5.1 TIPUS D’ESTUDI I DISSENY DE LA INVESTIGACIÓ ..................................................................... 22 

5.2 POBLACIÓ D’ESTUDI ...................................................................................................................... 23 

5.2.1 CRITERIS D’INCLUSIÓ ............................................................................................................ 23 

5.2.2 CRITERIS D’EXCLUSIÓ ........................................................................................................... 24 

5.3 ÀMBIT D’ESTUDI ............................................................................................................................. 24 

5.4 EQUIP INVESTIGADOR .................................................................................................................. 24 

5.5 ELECCIÓ DE LA MOSTRA .............................................................................................................. 25 

5.6 VARIABLES DE L’ESTUDI ............................................................................................................... 27 

5.7 INSTRUMENT .................................................................................................................................. 28 

5.8 PROCEDIMENT ............................................................................................................................... 29 

5.9 ANÀLISIS DE DADES ...................................................................................................................... 30 

5.10 CONSIDERACIONS ÈTIQUES ...................................................................................................... 31 

5.11 LIMITACIONS ................................................................................................................................. 32 

6. CRONOGRAMA ..................................................................................................................................... 33 

7. PRESSUPOST ECONÒMIC ................................................................................................................... 34 

8. ANNEX FIGURES ................................................................................................................................... 36 

9. ANNEXOS .............................................................................................................................................. 38 

9.1 ANNEX 1 .......................................................................................................................................... 38 

9.2 ANNEX 2 .......................................................................................................................................... 39 

9.3 ANNEX 3 .......................................................................................................................................... 44 

9.4 ANNEX 4 .......................................................................................................................................... 45 

9.5 ANNEX 5 .......................................................................................................................................... 48 
 



     Assaig clínic dels esquinços laterals externs de turmell de grau III 

      

 

 
4 

Resum científic 
 

Introducció 

L’esquinç de turmell és un dels motius de consulta més freqüents que ens podem 

trobar en els centres d’atenció primària i en els serveis d’urgències.  

Aquestes lesions musculoesquelètiques, normalment són degudes a pràctiques 

esportives i comporten una enorme problemàtica socioeconòmica i mèdica.  

Durant aquests últims anys han anat sorgint noves tècniques de tractament que 

es troben en controvèrsia, sobretot pel que fa als esquinços de turmell de grau 

III. 

L’objectiu principal d’aquest treball és plantejar un assaig clínic per a poder 

avaluar l’eficàcia del tractament amb immobilització amb fèrula posterior versus 

bota de guix versus tractament funcional mixte en els esquinços laterals externs 

de turmell de grau III, del servei d’urgències de Palamós.  

Es tracta d’un estudi quantitatiu, que es durà a terme durant els mesos de 

Setembre de 2017 a Setembre de 2018. Els usuaris que compleixin els criteris 

d’inclusió i decideixin participar en l’estudi, seran assignats aleatòriament a un 

dels grups de tractament, segons l’ordre d’arribada.   

Per a obtenir les dades necessàries, al mes 1 i 3 després de la lesió, es 

proporcionarà un qüestionari adaptat que serà valorat per a la pròpia 

investigadora, cega al tractament utilitzat. Aquest qüestionari, integra les 

variables sociodemogràfiques, el qüestionari de “De Bie” i el de “Cumberland 

Ankle Instability Tool”. 

Les dades obtingudes, s’analitzaran mitjançant el paquet estadístic IBM-

Statistical Package for the Social Science (SPSS) versió 23.0. A més a més, 

s’utilitzarà la prova de Kruskal-Wallis per a les variables continues i la prova de 

X2 per a les variables qualitatives. Per a comparar les diferències pre-post entre 

els grups, s’aplicarà la prova de Wilcoxon.  

Paraules clau: Embenatges funcionals, immobilitzacions, esquinç turmell, bena 

rígida, grau III 
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Abstract 
 

Introduction:  

Ankle sprains are one of the most common reasons for consultation in primary 

care and emergency services.  

These often sports-related musculoskeletal injuries are a significant 

socioeconomic and medical problem.  

Over the last few years, new treatment techniques have been developed, but 

there has been controversy especially for grade III ankle sprains.  

The main objective of this trial, which will be conducted on patients in the 

emergency service in Palamós, is to assess the efficiency of treatment which 

immobilization using a cast splint versus immobilization with a full cast boot 

versus the use of mixed functional tape with lateral grade III ankle sprains.  

It is a quantitative study, which will be held in the months of September 2017 to 

September 2018. The participants who meet the inclusion criteria and decide to 

participate in the study, will be assigned to one of the three groups of treatments, 

according to the order of arrival. 

To obtain the necessary data, one month and three after injury, will be given a 

questionnaire adapted to be valued for its own investigator, blind to the treatment 

used. This questionnaire includes demographic variables, the questionnaire "De 

Bie" and the "Tool Cumberland Ankle Instability." 

The data obtained will be analyzed using the statistical package IBM-Statistical 

Package for the Social Science (SPSS) version 23.0. Also, use the Kruskal-Wallis 

test for continuous variables and X2 test for qualitative variables. To compare pre-

post differences between the groups, apply the Wilcoxon test. 

 

Key words: functional tape, immobilization, ankle sprain, tape, grade III 
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1. MARC TEÒRIC 

 

1.1 INTRODUCCIÓ 
 

 

Els esquinços de turmell, representen una de les lesions musculoesquelètiques 

més comuns (1) i són les més freqüents en les pràctiques esportives, 

representant un 40% del total de les lesions esportives (2).  

El tractament precoç dels esquinços, es fonamental, tot hi que existeix 

controvèrsia en quant a les millors estratègies de tractament després de les 

lesions de turmell i no disposem de guies internacionals pel maneig de les lesions 

agudes de turmell (3).   

 

1.1.1 ANATOMIA DE L’ARTICULACIÓ DE TURMELL 

 

El peu, situat a la part més distal de l’extremitat inferior, és la base que sustenta 

tot l’aparell locomotor (4). 

El turmell, està constituït per dues articulacions, la tibioperoneoastragalina que 

està formada per la tíbia, peroné i astràgal, i la subastragalina constituïda per 

l’astràgal i el calcani (5).  

La principal articulació del turmell és la tibioperoneoastragalina (5), que es un 

tipus de trocleartrosis que principalment ens permet realitzar les funcions de 

flexió dorsal i flexió plantar (6). Pel que fa a l’articulació subastragalina, ens 

permet realitzar les funcions d’inversió (adducció, rotació interna i flexió dorsal) i 

la eversió (abducció, rotació externa i flexió plantar) (7).   

L’articulació del peu, no disposa de cap subjecció muscular, així doncs, 

s’estabilitza sobretot gràcies als lligaments, que són fibres denses de teixit 

connectiu especialitzat que uneixen ossos entre sí (8). Aquests tenen que 

suportar les forçes que reben al realitzar els moviments del peu i a vegades, es 

veuen exposats a forçes que poden alterar la seva integritat (9).  

Els lligaments que conformen l’articulació del turmell són els lligaments colaterals 

laterals, els colaterals medials o deltoideus i la sindesmosis tibio-peronea (10). 
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Els principals lligaments que formen el complex lateral extern són (veure figura 

4 annex): 

• Lligament peroneo-astragal-anterior (LPAA) (10): Origen al marge 

anterior del maleol lateral i s’inserta a la regió anterior de l’astragal (8) 

• Lligament peroneo-astragal-posterior (LPAP) (10): Origen a l’extrem 

distal del peroné i s’inserta en el tubercul lateral de l’astragal (8) 

• Lligament calcani-peroneu (LCP) (10): S’origina a l’àpex del maleol 

lateral i s’inserta en un tubercul del calcani 

 

Els principals lligaments que formen el complex medial són (veure figura 4 

annex):  

• Lligament deltoideu: format per diversos complexes de lligaments. 

Aquests són el lligament tibioastragalí anterior i posterior, el lligament 

tibiocalcani i el tibioescafoideu (10).  

 

Els principals lligaments de la sindesmosis tibio-peronea són:  

• Lligament anterior  

• Lligament posterior 

• Lligament transvers inferior  

• Membrana interossea (10) 

 

1.1.2 EPIDEMIOLOGIA 

 

Les lesions de turmell, són un dels motius de consulta més freqüents en els 

serveis d’urgències, representant un total de 6-12% de les visites (1).  

En un 85% dels casos, trobem que la lesió, afecta al lligament lateral extern (11), 

com a conseqüència d’una inversió forçada (12), en la que es produeix rotació 

interna, adducció i flexió dorsal (7). 

En un 10% dels casos es trobaria compromesa la sindesmosis i en el 5% dels 

casos s’afectaria als lligaments deltoideus. Tanmateix, quan s’afecta al lligament 

lateral extern, en un 75% dels casos correspon a una lesió del lligament astràgal 
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peroné anterior (LAPA) seguit  del lligament calcaniperoneu (LCP), que és el 

següent més lesionat (11).  

 

La incidència epidemiològica mundial ens mostra que es produeix un esquinç de 

turmell per cada 10.000 persones al dia. Això representa un total de 2 milions 

d’esquinços de turmell a l’any als Estats Units (11).  

 

Segons diversos estudis, s’ha demostrat que el sexe femení, l’edat més baixa i 

els atletes que competeixen en esports d’interior com el voleibol, basquet o 

futbol, tenen major risc de patir un esquinç (13). A més a més, els atletes que 

han patit un esquinç de turmell, són més propensos a lesionar-se altre vegada 

amb torçades recurrents, (14) que sense un diagnòstic i un tractament adequat, 

pot provocar seqüeles com la inestabilitat crònica de turmell fins a un 20% dels 

casos (2).  

 

1.2 MESURES DE PREVENCIÓ EN ESQUINÇOS LATERALS DE 

TURMELL  

 

Una de les mesures de prevenció, seria augmentar les restriccions passives 

d’inversió de turmell i millorar l’estabilitat postural mitjançant la col·locació de 

reforços profilàctics en persones de risc, com ara els atletes. Aquestes mesures 

han demostrat èxit, reduint fins a un 50% dels esquinços de turmell primaris i 

recurrents. 

A més a més, alguns dels factors de risc modificables dels que disposem per a 

reduir les lesions de turmell, són la pèrdua de pes amb un bon manteniment de 

l’índex de massa corporal (IMC) i la utilització d’un calçat adequat en les 

pràctiques esportives (15).  

La propiocepció també juga un paper important en l’estabilitat de l’articulació i la 

prevenció dels esquinços. Consisteix en un procés neuromuscular complex 

sobre la consciència cinestèsica interna de la posició del cos i el moviment. Al 

treballar els exercicis propioceptius, s’ha demostrat que es redueix el risc de patir 

una torçada de turmell en usuaris amb antecedents d’esquinços.  
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Alguns dels exercicis propioceptius serien mantenir l’equilibri sobre un dispositiu 

com un bosu o una taula d’equilibri, llançar i atrapar una pilota, realitzar equilibri 

amb els ulls tancats o driblar una pilota amb una sola cama (15).  

 

1.3  CLASSIFICACIÓ DEL GRAU DE LESIÓ 
 

Classifiquem els esquinços de turmell en base al grau de severitat de la pròpia 

lesió (16) (veure figura 5 annex): 

 

GRAU I: Es produeix una hiperextensió de les fibres sense ruptura visible (12). 

Els pacients refereixen poc dolor i es pot observar edema però sense pèrdua de 

funcionalitat ni dificultat en la marxa (11).  

 

GRAU II: Apareix quan hi ha una ruptura parcial del lligament. Clínicament 

l’edema és major i el dolor és més intens, fins a tal punt en que comencem a tenir 

dificultats en la funcionalitat i en la marxa (12). En el grau II pot aparèixer 

equimosis (11). 

 

GRAU III: En aquests casos, trobem una ruptura completa del lligament afectat 

(12). El pacient refereix dolor intens, gran edema i sempre apareix equimosis.  

Es produeix gran dificultat per a la marxa i pèrdua de la funcionalitat normal de 

l’articulació (11) relacionat amb la incapacitat del suport plantar complert del peu 

(12).  

 

1.4 REGLES D’OTTAWA 
 

Les lesions de turmell, esdevenen en un alt cost socioeconòmic pel sistema 

sanitari. Aproximadament el cost anual estimat pel tractament de les lesions de 

turmell seria d’uns 40 milions d’euros per milió d’habitants (17).  
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Habitualment, tots els pacients que acudeixen a un servei d’urgències amb una 

sospita de lesió de turmell, el primer que es fa, és sotmetre’ls a una radiografia 

per a descartar una possible fractura (18).  

Tots aquests pacients que són exposats a raig X, s’estima que només un 15% 

pateix una fractura. Per tant, un 85% dels usuaris, es trobarien irradiats 

innecessàriament (1).  

Per tal de reduir l’exposició a aquests rajos i el temps d’espera en els serveis 

d’urgències, Stiell et al. de la universitat d’Ottawa i el ministeri de salut d’Ontario, 

van desenvolupar les regles d’Ottawa (veure figura 6 annex) per a excloure el 

diagnòstic de fractura en base a un examen físic complert (1).  

 

    CRITERIS: 

    Taula 1: Criteris per a la realització de radiografia (19) 

Es realitzarà una radiografia de turmell si existeix dolor en la zona 

     mal·leolar o en els següents casos: 

 

• Incapacitat per a descarregar el pes sobre l’extremitat lesionada (fer 4 

passos després del traumatisme i en el servei d’urgències) 

• Dolor a la palpació dels 6cm distals del born posterior o punta del mal·lèol 

lateral  

• Dolor a la palpació dels 6cm distals del born posterior o punta del mal·lèol 

medial 

 

• Es realitzarà una radiografia de peu si existeix dolor en mig peu o en algun 

dels següents casos: 

•  

• Incapacitat per a descarregar el pes sobre l’extremitat lesionada (fer 4 

passos després del traumatisme i en el servei d’urgències) 

• Dolor a la palpació de la base del 5é metatars 

• Dolor a la palpació de l’os navicular o escafoides  
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Un dels estudis realitzats per Toscano JM et al. i que s’assimila molt als resultats 

d’Stiell et al, va demostrar que les regles d’Ottawa disposen d’un alt valor 

predictiu negatiu (VPN) amb un 100% de VPN en mig peu i un 97% de VPN en 

el turmell.  

Aquest percentatge ens indicaria el nombre de pacients que obtenen un resultat 

negatiu a la prova i que finalment no tenen fractura. Això significaria que les 

regles d’Ottawa, ens permeten seleccionar de forma adequada als pacients que 

no requereixen radiografia, ja que existeix una alta probabilitat de no trobar 

fractura (19).  

 

1.5 DIAGNÒSTIC 
 

Un cop descartat que no hi ha cap fractura, el diagnòstic principal és realitzarà a 

través d’una exploració física minuciosa.  

Primerament, hem de tenir en compte quin ha sigut el mecanisme lesional i quina 

era la posició de l’articulació en el moment de la lesió, ja que existeix gran 

correlació amb el diagnòstic que es realitzarà (2).  

El segon pas és la inspecció. Ens hem de fixar en el grau d’edema, deformitat i 

equimosis ja que aquests estan relacionats amb la severitat del traumatisme (11).  

Disposem de dues maniobres provocatives (20) per a determinar la presència 

d’inestabilitat lateral de turmell (2):  

 

• Prova del calaix anterior: el pacient es col·loca en sedestació sense 

recolzar el peu. Tot seguit es fixa la tíbia i el peroné per la cara anterior 

amb una mà. L’altre mà es col·loca a la regió calcània mantenint el peu 

del pacient en posició neutra (a uns 30º de flexió plantar) i es realitza 

tracció des de la regió calcània cap endavant. Aquesta laxitud la 

compararem amb l’altre peu.  

Una alteració en aquesta prova ens indicaria una lesió en el LAPA (11).  

 

• Prova d’inversió forçada o var forçat: el pacient es col·loca en decúbit supí 

amb el peu en posició neutra. Amb una mà es fixa la tíbia i peroné i amb 
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l’altre mà es realitza una inversió forçada. La prova serà positiva si hi ha 

diferència amb el peu no afectat (11).  

Amb aquesta prova avaluem la integritat del LAPA i LCP (2).  

 

Aquestes maniobres d’estrès positives amb dolor a la palpació del lligament 

afectat i presencia d’hematoma, ens indicaria amb una sensibilitat del 96% de 

que existeix una ruptura del lligament (20).  

 

La lesió de la sindesmosis, requereix un temps de recuperació més llarg i 

produeix més discapacitat que en el cas de les lesions laterals. Tanmateix, la 

lesió aïllada de la sindesmosis és poc freqüent i en cas de signes positius, es 

realitzaria una ressonància magnètica per a descartar-la (20). 

Una de les maniobres de valoració de les que disposem és la següent:  

 

• Test de compressió: el pacient es col·loca en decúbit pro. Amb les dues 

mans es realitza compressió a la tíbia i el peroné a la vegada per sobre 

del punt mig del bessó.  

Una prova positiva ens provocarà dolor als lligaments de la sindesmosis i 

per tant, es trobaran afectats (11).  

 

La lesió del lligament deltoideu, també és poc freqüent, però s’ha de sospitar 

quan el turmell és inestable i s’examina al col·locar el peu en posició neutre i 

posteriorment aplicant una força de forma lateral i en valg. Si apareix dolor en la 

maniobra, es consideraria positiva (11).  

 

Tant l’edema com el dolor en les primeres 48h poden limitar l’exploració i donar-

nos uns resultats erronis (11), per això, si l’examen físic és limitat, el pacient ha 

de ser tractat amb repòs, gel, compressió i elevació (RICE) del membre afectat i 

es procedirà a la realització d’un segon examen físic als 3-5 dies (20).  

Van Dijk et Alabama, van realitzar un estudi sobre aquest retràs en l’examen físic 

i van demostrar que en el segon examen físic s’obtenien uns resultats més 

òptims (20).  



     Assaig clínic dels esquinços laterals externs de turmell de grau III 

      

 

 
13 

1.6 TRACTAMENT DE LES LESIONS DELS LLIGAMENTS 

LATERALS 

 

Degut a que les lesions laterals externes de turmell són les més freqüents, serà 

en les que em centraré en el meu TFG.  

L’elecció del tractament adequat en les lesions de turmell, dependrà del grau de 

severitat de la mateixa (21).  

El tractament general de l’esquinç de turmell inclou l’aplicació de gel (els primers 

dos dies), repòs, compressió i elevació del membre afectat (RICE). A més a més 

de la prescripció d’antiinflamatoris per part dels professionals mèdics (17).  

És en la part de compressió, on trobem la variabilitat de tractaments que podem 

aplicar segons el grau d’esquinç (17).  

En general, existeix un acord en que el tractament òptim dels esquinços de grau 

I i II és el tractament funcional, però en els esquinços de grau III trobem 

controvèrsia sobre quin és el tractament d’elecció (17,22,23). Dins les opcions 

de tractament, trobem la immobilització, la cirurgia o el tractament funcional (20). 

Diversos estudis realitzats, conclouen que la cirurgia no hauria de ser el 

tractament d’elecció degut a un major cost econòmic i les possibles 

complicacions que comporta, com ara la pèrdua de sensibilitat, infecció, 

trombosis venosa profunda i atròfia de Sudeck (20).  

*L’atròfia de Sudeck o síndrome dolorós regional complex, que sol aparèixer en 

les extremitats i es caracteritza per una disfunció motora, distròfia cutània i dolor 

intens (24). En un 50% dels casos s’origina després d’un traumatisme, tot hi que 

un 25% dels casos és d’origen desconegut (25).  

Varis estudis comparatius han informat que el temps de reincorporació a l’esport 

i a l’activitat diària, és menor pel tractament funcional que la cirurgia, a més a 

més de l’obtenció d’una major amplitud de moviment. 

També, s’ha vist que la reconstrucció secundària a través de la cirurgia, és 

possible inclús anys després de la lesió, amb resultats iguals a la recuperació 
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primària i per tant, s’hauria de reservar per a pacients amb símptomes persistents 

(20). 

Pel que fa a les immobilitzacions, varis autors han arribat a la conclusió que no 

ha de ser el tractament d’elecció en els esquinços aguts de turmell.  

Un dels principals inconvenients de les immobilitzacions, és que requereixen 

profilaxis de la trombosis, cosa que no passa en el tractament funcional. A més 

a més, en les immobilitzacions apareix atrofia de la musculatura i els costos 

directes i indirectes de les immobilitzacions són més elevats que en el tractament 

funcional.  

Per tant, el tractament funcional ha de considerar-se el tractament d’elecció, ja 

que produeix una recuperació més rapida, amb major satisfacció pel pacient i a 

costos més baixos (20,22,23,26,27). També, s’ha de recomanar la càrrega 

precoç de l’extremitat passades 48h, ja que sembla obtenir millors resultats (23).  

Pel que fa al temps de retorn a les activitats esportives també dependrà del grau 

de l’esquinç. Les lesions de grau I requereixen uns 11 dies, les de grau II de 2 a 

6 setmanes i les de grau III de 4 a 12 setmanes (2). 

 

1.7 ROL D’INFERMERIA EN EL TRACTAMENT DELS ESQUINÇOS 

LATERALS DE TURMELL  

 

El paper d’infermeria en el tractament d’esquinços laterals de turmell, pot ser de 

gran importància a l’àrea de traumatologia del servei d’urgències d’alguns 

hospitals i en els serveis d’atenció primària, degut a la seva gran demanda.  

La contribució d’infermeria en aquest procés, ha d’incloure la col·locació 

d’embenatges, revisar-los, substituir-los, detectar possibles complicacions i 

fomentar el repòs i la realització d’exercicis corresponents.   

Com he esmentat anteriorment, el principal tractament en els esquinços ha de 

ser el tractament funcional. Disposem de diversos tractaments funcionals, com 

ara els embenatges funcionals, les ortesis o les ortesis amb cordons (26) (veure 

figura 7 annex).  
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Segons un estudi comparatiu realitzat per a Bekerom et al, dels tres tipus de 

tractaments funcionals, conclou que no hi ha diferència entre els resultats 

obtinguts amb els tres tractaments (26). 

Kemler et al, recolzen un millor tractament funcional amb les ortesis, tot hi que 

conclouen que cal realitzar més investigació sobre el tractament funcional 

centrant-se en l’obtenció dels millors resultats funcionals i les despeses 

socioeconòmiques (28). 

 

Pel que fa als embenatges funcionals, trobem tres tècniques que pot aplicar 

infermeria tant en els serveis d’urgències com en l’atenció primària (veure figura 

8 annex): 

• Embenatge elàstic: Les benes que s’utilitzen són elàstiques adhesives i 

cohesives. S’utilitzen principalment quan és una lesió amplia o aguda amb 

edema i per a persones que pateixen insuficiència venosa perifèrica (29).  

• Embenatge inelàstics: S’utilitzen benes inelàstiques adhesives (tape). 

Es pot utilitzar tant de forma preventiva com terapèutica. Quan s’utilitza 

de forma terapèutica s’ha d’anar alerta ja que no es pot aplicar quan la 

lesió presenti un procés inflamatori moderat o greu (30).  

• Embenatge mixtes: Es combinen tires amb materials elàstics i inelàstics. 

S’utilitza normalment quan és un cas agut, en el que podem prevenir que 

hi pot haver un gran augment de l’edema. En aquest cas, s’hauria de 

revalorar l’embenatge, valorar el nivell de l’edema i canviar l’embenatge.  

 

En moltes àrees, les infermeres avaluen les lesions de turmell, sol·liciten 

radiografies i diagnostiquen la lesió.  

Segons un estudi realitzat per Derksen et al, van demostrar que les infermeres 

estan capacitades per a avaluar i tractar els pacients amb una lesió de turmell 

amb la mateixa precisió que un doctor jove. També, van demostrar que els 

professionals d’infermeria en els serveis d’urgències són una estratègia eficaç 

per a reduir el temps d’espera dels pacients (31).  
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Els professionals infermers, avaluen les necessitats dels pacients i ofereixen 

atenció i ajuda de forma holística, avaluant les circumstàncies socials, l’ocupació, 

les circumstàncies de la vida i les activitats de la vida quotidiana dels pacients. 

Això, en una persona gran sense ajuda social és de gran importància.  

També és important avaluar el dolor del pacient per facilitat la recuperació precoç 

i avaluar el risc d’úlceres per pressió i tromboembolisme venós. Així com 

proporcionar informació escrita, exercicis de fisioteràpia, medicació etc.  

Un dels requisits més importants és comprendre la fisiopatologia i els 

mecanismes de lesió per tal de poder assumir els riscos i les complicacions 

associades a les lesions i l’estratègia de tractament per tal d’optimitzar l’atenció 

al pacient (31).  
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3. HIPÒTESIS 
 

El maneig dels esquinços laterals externs de turmell de grau III amb tractament 

funcional, presentarà millors resultats en quan a dolor, inestabilitat, inflamació i 

pronòstic, en comparació al tractament amb immobilització perllongada amb 

fèrula i amb bota de guix. 

 

4. OBJECTIUS 
 

Objectiu principal:  

• Avaluar l’eficàcia del tractament amb immobilització amb fèrula posterior 

versus bota de guix versus tractament funcional mixte, en els esquinços 

laterals externs de turmell de grau III, en el servei d’urgències de Palamós. 
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5. METODOLOGIA 
 

5.1 TIPUS D’ESTUDI I DISSENY DE LA INVESTIGACIÓ 

 

Es proposa un estudi quantitatiu, mitjançant un assaig clínic, amb la finalitat 

d’avaluar els resultats obtinguts en el tractament lateral extern d’esquinços de 

turmell de grau III, utilitzant tres branques de tractament diferent.  

Les 3 branques de tractaments que es realitzaran seran: 

El tractament immobilitzador amb fèrula posterior durant tres setmanes sense 

permetre càrrega.  

Un segon tractament immobilitzador es realitzarà amb bota de guix complerta, 

amb les mateixes condicions. 

Un darrer tractament amb embenatge funcional mixte i mobilització precoç, amb 

càrrega progressiva, que s’acompanyarà per la realització d’exercicis 

propioceptius domiciliaris (segons dolor), ensenyats als pacients en el servei 

d’urgències. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’estudi es portarà a terme a través d’una valoració realitzada mitjançant el 

qüestionari auto-administrat en les dues visites al mes 1 i 3 i serà valorat per la 

pròpia investigadora que serà cega al tractament utilitzat. 

Figura 1: Les 3 branques de tractaments (elaboració pròpia) 

Esquinços laterals 
externs de turmell  

grau III

n= 171

Tractament 
immobilitzador amb 

fèrula posterior

n= 57

Tractament 
immobilitzador amb 

bota de guix

n= 57 

Tractament amb 
embenatge 

funcional mixte

n= 57
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5.2 POBLACIÓ D’ESTUDI 

 

La població d’estudi del present projecte, seran els pacients diagnosticats amb 

esquinç lateral extern de turmell de grau III al servei d’urgències de l’Hospital de 

Palamós a partir de l’1 de Setembre del 2017 fins a l’1 de Setembre del 2018. 

Segons les dades proporcionades per l’Hospital de Palamós, el total de lesions 

de turmell anuals al 2016 és de 999. Aquestes dades inclouen tots els graus 

d’esquinços de turmell.  

D’aquesta mostra, hem de calcular quants són de grau III, per això, segons la 

pròpia experiència, he pogut observar que els esquinços de grau I es donen 

aproximadament en un 45% dels casos, els de grau II en un 35% i els de grau III 

en un 20%. 

Així, suposem una mostra d’aproximadament 200 participants que tindran un 

esquinç de turmell de grau III. 

Per a calcular tant sols els esquinços laterals externs, al donar-se en un 85% 

dels casos, obtenim una mostra final de 171 pacients.  

Tots aquests pacients que compleixin els criteris d’inclusió, formaran part dels 

participants. Així, en cada branca s’hi inclouran aproximadament 57 participants 

de manera aleatòria.  

 

5.2.1 CRITERIS D’INCLUSIÓ 

 

• Pacients d’ambdós sexes que hagin estat diagnosticats d’esquinç lateral 

extern de turmell grau III en el servei d’urgències de Palamós 

• Haver superat la majoria d’edat segons la llei espanyola, és a dir, major o 

igual a 18 anys  

• Coneixement oral de català/castellà/anglès per part del participant 

• Voluntat de participar en l’estudi i firma del consentiment informat 

• Susceptibilitat d’acudir a les dues visites de valoració que es realitzaran 
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5.2.2 CRITERIS D’EXCLUSIÓ 

 

• Pacient amb malalties neurològiques o reumàtiques 

• Deteriorament cognitiu o malaltia mental amb falta d’autonomia i que 

afecti a la presa de decisions i les Activitats de la Vida Diària (AVD) 

• Politraumatitzats 

• Problemes ortopèdics previs a la extremitat afectada  

• Difícil comprensió lingüística per part del pacient 

 

5.3  ÀMBIT D’ESTUDI 

 

L’hospital de Palamós és l’hospital de referència del Baix Empordà i forma part 

de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública (XHUP). Actualment, té assignada 

una població de referència de 125.000 habitants, censats els mesos d’hivern, on 

aquesta població augmenta fins als 600.000 habitants els mesos d’estiu. 

Compta amb una superfície de 13.200m2 i està dotat d’uns 100 llits per a malalts 

aguts.  

La unitat d’urgències, compta amb un servei intern de 15 boxes d’urgència i 5 

llits d’observació. El circuit ambulatori, compta amb 3 boxes de pediatria i 5 sales 

de consultes (32).  

 

5.4  EQUIP INVESTIGADOR 

 

Investigador principal (IP): Serà la pròpia infermera que realitzarà l’estudi i 

s’encarregarà d’analitzar les dades proporcionades a través del personal 

d’infermeria, per tal de ser cega al tractament utilitzat.  

Aquesta, rebrà una retribució de 200€ per a dur a terme l’estudi en qüestió.  

Personal d’infermeria: és qui recaptarà la mostra i realitzarà la tècnica 

corresponent, que serà proporcionada a través de l’investigador d’encriptament. 

Tot el personal que decideixi participar en l’estudi, rebrà una bonificació de 100€.  
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Investigador d’encriptament: serà una persona externa al servei que transmeti 

a l’infermer, la tècnica que cal realitzar i ho farà de forma telefònica. 

La investigadora principal, li entregarà una taula per tal de facilitar aquesta 

aleatorització.  

L’investigador d’encriptament, podria ser el personal administratiu de la planta ja 

que així ens assegurem que estiguin disponibles tant al torn de matí com el de 

tardes. Aquests, rebran una bonificació de 50€ cadascun.  

 

5.5  ELECCIÓ DE LA MOSTRA 

 

La mostra serà seleccionada mitjançant un mostreig aleatori a través dels usuaris 

que consultin al servei d’urgències de Palamós i compleixin els criteris d’inclusió 

i exclusió esmentats, fins arribar a 171 participants.  

Els pacients que accedeixin a realitzar aquest estudi, seran assignats 

aleatòriament a un dels grups segons l’ordre d’arribada.  

Per a facilitar aquesta assignació, s’ha dissenyat una taula, la qual serà 

proporcionada a l’investigador d’encriptament on el color verd correspondrà al 

tractament immobilitzador amb fèrula de guix, el color groc representarà el 

tractament immobilitzador amb bota de guix i el color blau s’assignarà a 

l’embenatge funcional mixte.  

L’investigador d’encriptament, apuntarà els tres últims dígits del DNI + lletra de 

la persona al número que li correspongui, per tal de que al final de l’estudi la 

investigadora pugui analitzar els resultats sabent la tècnica utilitzada.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 32 33 34 35 36 
37 38 39 40 41 42 43 44 45 

46 47 48 49 50 51 52 53 54 

55 56 57 58 59 60 61 62 63 

64 65 66 67 68 69 70 71 72 

73 74 75 76 77 78 79 80 81 
82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 

100 101 102 103 104 105 106 107 108 

109 110 111 112 113 114 115 116 117 

118 119 120 121 122 123 124 125 126 

127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 

145 146 147 148 149 150 151 152 153 

154 155 156 157 158 159 160 161 162 

163 164 165 166 167 168 169 170 171 
Figura 2: Verd: fèrula de guix / Groc: bota de guix / Blau: embenatge funcional (Elaboració 
pròpia) 
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5.6  VARIABLES DE L’ESTUDI 
 

Taula 2: Variables d’estudi (Elaboració pròpia)  

VARIABLE TIPUS VALOR 

Persona que realitza la tècnica Qualitativa nominal Nom de la persona 

ID Qualitativa  

nominal 

3 últims dígits 

DNI+lletra 

Edat Quantitativa 

continua 

Anys 

Sexe Qualitativa binària 

simètrica 

 Home 

 Dona 

Pes  

(Expressat en Kg) 

Quantitativa 

continua 

Valor numèric 

Talla  

(Expressada en cm) 

Quantitativa 

continua 

Valor numèric 

Primer esquinç 

 

Qualitativa binària 

asimètrica 

 Si 

 No 

Forma de torcedura 

(Inversió planta del peu 

endins 

Eversió planta del peu enfora) 

Qualitativa  

nominal 

 Inversió 

 Eversió 

Revisió embenatge 

(Durant el tractament ha 

precisat revisió o canvi de 

l’embenatge realitzat) 

 

Qualitativa binària 

asimètrica 

 

 Si 

 No 

Seguiment recomanacions 

(Ha seguit totes les 

recomanacions proporcionades 

pel personal sanitari segons la 

tècnica realitzada: profilaxis 

d’heparina, exercicis 

propioceptius...) 

 

 

 

Qualitativa binària 

asimètrica 

 

 

 Si 

 No 
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Efectes adversos produïts 

(Marcar tots els que s’han 

produït) 

 

 

Qualitativa  

nominal 

 Dolor 

 Picor 

 Escalfor 

 Reacció al 

material 

 Envermelliment 

 Altres 

 

 

Nivell comoditat tècnica 

 

Qualitativa  

ordinal 

 Molt satisfet 

 Bastant satisfet 

 Poc satisfet 

 Gens satisfet 

 

5.7 INSTRUMENT 

 

Totes les variables descrites anteriorment, s’estudiaran mitjançant un qüestionari 

ad hoc on també s’inclourà el qüestionari de “De Bie” i el de “Cumberland Ankle 

Instability Tool”. 

El qüestionari “De Bie”, adaptat al espanyol per la pròpia investigadora, és un 

instrument específic que ens serveix per a realitzar un diagnòstic en quant a la 

predicció de la severitat dels esquinços de turmell després de la lesió (33).  

Al 1997, de Bie et al, van publicar aquesta escala de valoració per a utilitzar en 

els esquinços de turmell que no han estat sotmesos a cirurgia.  

Aquest sistema, consta de 5 categories i està basat en l’avaluació funcional del 

dolor, estabilitat del turmell, capacitat de suportar pes, inflamació i valoració del 

patró de la marxa.  

La puntuació total de l’escala és de 100 on ens indicaria un bon pronòstic de la 

lesió i 0 un mal pronòstic (34).  

 

El qüestionari de “Cumberland Ankle Instability Tool” és un instrument validat, 

per a l’avaluació de la inestabilitat de turmell, que s’utilitza per a l’avaluació clínica 
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i la investigació de la inestabilitat crònica de turmell, el qual s’ha adaptat per 

primer cop a l’espanyol el 2013 per Cruz-Díaz et al. 

Aquest qüestionari, es compon de 9 ítems amb múltiples opcions relacionades 

amb la inestabilitat crònica de turmell, com ara el dolor, la inestabilitat subjectiva 

durant el dia i durant les activitats físiques, i la resposta del turmell en diverses 

situacions. 

La puntuació total pot variar de 0 (inestabilitat severa) a 30 (turmell totalment 

estable) (35). 

 

Aquests qüestionaris, s’integraran en un sol qüestionari que s’auto-administrarà 

tant el primer, com el tercer mes després de la lesió per tal d’obtenir els resultats 

de l’estudi plantejat i poder realitzar una comparativa dels tres mètodes.  

El mes 1 ens servirà per a poder realitzar una valoració inicial de la lesió i 

determinar si és necessari realitzar algun tractament complementari. La segona 

valoració serà en el mes 3 per tal de no deixar transcórrer el temps, amb la 

finalitat d’obtenir el màxim nombre de participants.  

 

5.8 PROCEDIMENT 

 

 

1. Presentar el projecte al Comitè d’Ètica d’Investigació Clínica de Girona 

(CEIC) per a obtenir la revisió i la seva aprovació. 

2. Sol·licitar permís al director de l’Hospital de Palamós i a l’equip 

responsable de la unitat d’urgències de l’hospital. 

3. Realitzar un curs de 20h sobre embenatges funcionals i tècniques amb 

guix (amb els dos tractaments que es realitzaran) per tal de formar a tot el 

personal sanitari d’infermeria que participarà en l’estudi i evitar biaixos en 

la realització de la tècnica a través de diversos professionals.  

Aquest curs, es durà a terme en horari festiu del personal d’infermeria i es 

realitzaran, en cas necessari, dues sessions per tal que hi puguin acudir 

tots els professionals.  
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4. Al identificar un pacient que compleixi els criteris d’inclusió, l’infermer 

informarà de l’estudi i els seus objectius i li entregarà el full del 

consentiment informat escrit. 

5. Un cop obtinguem el consentiment de participació, l’infermer trucarà a 

l’investigador d’encriptament per a preguntar quina tècnica ha de realitzar 

al pacient. L’investigador d’encriptament, apuntarà els tres últims dígits 

del DNI+lletra al número que correspongui a la persona en la taula 

proporcionada.  

6. Es donaran les recomanacions per al tractament administrat i es citaran 

per a realitzar una visita el mes següent per tal de realitzar el qüestionari 

auto-administrat. 

7. En les visites del primer mes, es recolliran les dades del qüestionari i es 

tornaran a citar pel tercer mes, on obtindrem uns segons resultats. 

8. La investigadora principal, procedirà a realitzar l’anàlisi de les dades on 

es compararà el primer qüestionari amb el segon de la persona 

enquestada a través de la ID per tal de realitzar l’anàlisi de forma 

emmascarada.  

9. Al obtenir tots els qüestionaris, es realitzarà un anàlisis de les dades de 

forma global comparant els resultats amb els tres diversos tractaments 

realitzats a través de les dades que ens proporcionarà l’investigador 

d’encriptament per a conèixer la tècnica emprada en cada pacient.   

 

5.9 ANÀLISIS DE DADES  
 

L’anàlisi de dades es durà a terme a través del paquet estadístic IBM-Statistical 

Package for the Social Science (SPSS) versió 23.0.  

S’aplicaran proves estadístiques no paramètriques, on s’analitzarà la presència 

de diferències entre grups a través de la prova de Kruskal-Wallis per a les 

variables continues i la prova de X2 per a les variables qualitatives.  

Per a comparar les diferències pre-post entre els grups, s’aplicarà la prova de 

Wilcoxon i quan es detectin correlacions s’aplicarà la r de Spearman.  

Es consideraran valors estadísticament significatius quan p<0’05 amb un IC del 

95’5%.   
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5.10 CONSIDERACIONS ÈTIQUES 
 

Per a portar a terme l’estudi, es demanarà l’aprovació al CEIC i s’enviarà una 

carta al director general del centre on es presentarà el projecte plantejat. També 

es parlarà personalment amb l’equip responsable de la unitat d’urgències de 

l’hospital. 

Abans d’iniciar l’estudi, s’informarà als participants mitjançant un full d’informació 

sobre els objectius de la investigació i els procediments que es realitzaran. 

També, es sol·licitarà la firma del consentiment informat escrit, on es mantindrà 

la confidencialitat de la informació en referència a la identitat dels subjectes que 

participen, segons la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 (36). 

A més a més, l’estudi serà realitzat respectant la normativa legal aplicable pel 

que fa als requisits necessaris per a portar a terme un assaig clínic, és per això, 

que es regirà segons:  

- Recomanacions contingudes a la Declaració de Helsinki i revisions posteriors: 

l'Informe Belmont, el Conveni d'Oviedo, els aspectes ètics i metodològics de les 

Bones Pràctiques Clíniques de la Unió Europea, així com altres guies per la 

metodologia de la Investigació de la OMS. 

- La legislació vigent que regula la Investigació: RD nº 223/2004 de 6 de febrer 

de 2004, l'Ordre Autonòmica 406/2006 de 24 d'octubre i la Llei d'Investigació 

Biomèdica 14/2007, de 3 de juliol (36). 
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5.11 LIMITACIONS 
 

- Curt temps de seguiment dels pacients, ja que la última visita es realitza als 3 

mesos després de la lesió per tal d’obtenir el menor nombre de baixes possibles 

en l’estudi. 

- Diversitat de professionals en realitzar els embenatges, que s’ha intentat mitigar 

mitjançant el curs de formació de 20h que realitzarà la investigadora principal. 

- Impossibilitat de mesura del compliment de les recomanacions realitzades per 

part dels participants, segons la tècnica aplicada. Aquesta variable ha estat 

inclosa en el qüestionari per tal de valorar aquest possible biaix en l’estudi. 

- Obtenció de la mostra teòrica a través de càlculs aproximats proporcionats a 

través de les dades de l’any 2016 en el servei d’urgències de Palamós. 
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6. CRONOGRAMA 

El cronograma, es realitzarà per tal de saber com s’estructurarà l’assaig clínic 

mitjançant una distribució per etapes/mesos amb les diferents tasques que es 

duran a terme.  

Amb aquest plantejament, es pretén executar el projecte de forma ordenada 

seguint un guió per a finalitzar l’estudi de forma satisfactòria dins els terminis 

establerts, tot hi que pot ser susceptible a algun canvi segons les incidències 

justificables que vagin sorgint en el transcurs del temps. 

 

Taula 3: Cronograma del treball de camp (Elaboració pròpia) 

 

PRIMERA ETAPA 
 

• Presentar el projecte al CEIC per a obtenir la revisió i la seva aprovació 

• Enviar una carta de presentació al director de l’Hospital de Palamós per a 

demanar permís per dur a terme l’estudi 

• Elaborar la base de dades per a la posterior introducció de dades de 

l’estudi  

• Presentació de l’estudi a l’equip d’infermeria de l’Hospital i demanar la 

seva col·laboració  

• Curs de formació a l’equip d’infermeria de 20h sobre els tres tipus de 

tècniques que es realitzaran 
 

 

SEGONA ETAPA 
 

• Inici de la recaptació d’usuaris a partir de l’1 de Setembre de 2017  

• Visita del primer i tercer mes després de la lesió dels usuaris que han 

participat en l’estudi  

• Introducció de les dades adquirides a través del qüestionari auto-

administrat 

• Anàlisis de les primeres dades  
 

 

TERCERA ETAPA 
 

• Redacció dels resultats obtinguts després de l’anàlisi complert de les 

dades introduïdes. Redacció de la discussió i les conclusions de l’estudi 
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Figura 3: Cronograma del treball de camp (Elaboració pròpia) 
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7. PRESSUPOST ECONÒMIC 

 

Taula 4: Pressupost econòmic del treball de camp (Elaboració pròpia) 
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8. ANNEX FIGURES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Regles d’Ottawa (19) 

Figura 4: Lligaments complex lateral extern i lligaments complex medial (31) 

Figura 5: Graus de lesió d’esquinços de turmell (37) 
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Figura 7: Embenatge funcional (30)  / Ortesis (37) / Ortesis amb cordons (37) 

Figura 8: Embenatge elàstic / Embenatge inelàstic / Embenatge mixte (30) 
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9. ANNEXOS 

9.1 ANNEX 1 
 

Full de recomanacions que s’entrega als pacients tractats amb 

embenatge funcional (Elaboració pròpia) 

 

- Durant les primeres 48h després de la lesió, es realitzarà repòs relatiu sense 

recolzar el peu i mantenint l’extremitat elevada el major temps possible 

- Les primeres 2 h es col·locarà gel cada hora durant 20min 

- Després de les 24h i fins les 48h es col·locarà el gel 3-4 cops al dia durant 

20min 

- Prendre l’analgèsia de forma condicionada segons el dolor i les recomanacions 

mèdiques  

- Un cop passades aquestes 48h, s’iniciarà la càrrega progressiva segons el que 

permeti l’embenatge i el dolor del pacient. Es pot ajudar per crosses i 

paulatinament anar incrementant la càrrega 

- L’embenatge el retirarà el propi pacient als 14 dies de la lesió  

- Es poden anar introduint exercicis propioceptius de turmell segons el dolor. A 

continuació s’adjunten alguns exercicis que podrien realitzar:  

 

 

   

 

 

 

  

        

Figura 9: Moviments propioceptius locals (38)  

Figura 10: Moviments propioceptius en marxa (38) 
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9.2 ANNEX 2 
 

Qüestionari auto-administrat ad-hoc (Elaboració pròpia adaptada) 

(33,35) 

Persona que realitza la tècnica: _____________________________ 
 

ID (3 últimes xifres DNI+lletra): _____________ 

 

Edat:  ________    Sexe:  Home       

Dona 

 

Pes (Kg): _______    Talla (cm): ______ 

 

Primer esquinç:  Si        Forma de torcedura:  Inversió 

No       Eversió  

 

Ha precisat revisió embenatge:   Si        

No 
 

Ha seguit les recomanacions  :  Si  

           No 

 

EA produïts(en pot marcar més d’un):  Dolor 

Picor 

Escalfor 

Reacció al material 

Envermelliment 

Altres 

 

Nivell comoditat tècnica:   Molt satisfet 

Bastant satisfet 

Poc satisfet 

Gens satisfet 

: 
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Qüestionari de “De Bie”: Cal marcar una única opció en cadascuna de les 

següents respostes:  

 

1. Dolor: 

 No, nunca 

 Sólo al practicar deporte  

 Al correr por terreno irregular (campo o suelo empedrado)  

 Al correr en terreno liso (pista deportiva o ciudad)  

 Al caminar por terreno irregular (campo o suelo empedrado)  

 Al caminar por terreno liso (asfaltado o acerado)  

 Sólo al caminar cargando pesos 

 Siento dolor continuamente, incluso en reposo 

 

2. Inestabilidad o sensación de fallo del tobillo: 

 No, nunca  

 A veces, al practicar deporte (menos de una vez al día) 

 Con frecuencia, con la práctica deportiva (todos los días) 

 A veces, con las actividades de la vida normal (menos de una vez al día) 

 Frecuentemente, durante las actividades de la vida normal (todos los días)  

 Siempre, con cada paso que doy 

 

3. Actividades que puede realizar sin dolor o inestabilidad: 

 Saltar 

 Ponerme de puntillas con la pierna afecta  

 Ponerme a "la pata coja" con la pierna lesionada 

 Permanecer de pie con las dos piernas apoyadas 

 Ninguna de las anteriores 

 

4. Edema maleolar ¿Se le hincha el tobillo? 

 No, nada  

 Un poco  

 Bastante  

 Mucho 
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5. ¿Cómo camina usted? 

 Puedo correr sin cojear  

 Puedo caminar sin cojear 

 Camino con un poco de cojera  

 Cojeo mucho al caminar 

 

 

 

Qüestionari “Cumberland Ankle Instability Tool”: Cal marcar una única opció de 

cadascuna de les seccions que millor descrigui el seu turmell 

 

1. Tengo dolor en mi tobillo: 

 Nunca       

 Al practicar deporte 

 Al correr sobre superficies irregulares 

 Al correr sobre superficies planas 

 Al caminar sobre superficies irregulares 

 Al caminar sobre superficies planas  

 

2. Siento INESTABILIDAD en mi tobillo: 

 Nunca 

 A veces al practicar deporte (no siempre) 

 Frecuentemente al practicar deporte (cada vez) 

 A veces durante las actividades diarias 

 Frecuentemente durante las actividades diarias 

 

3. Cuando giro BRUSCAMENTE, siento INESTABILIDAD en mi tobillo: 

 Nunca 

 A veces al correr 

 Con frecuencia al correr 

 Al caminar 
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4. Cuando bajo escaleras, siento INESTABILIDAD en mi tobillo: 

 Nunca 

 Si bajo rápido 

 Ocasionalmente 

 Siempre 

 

5. Siento INESTABILIDAD en mi tobillo cuando estoy de pie sobre una 

pierna: 

 Nunca 

 Al hacerlo de puntillas 

 Con el pie plano en el suelo 

 

6. Siento INESTABILIDAD en mi tobillo cuando: 

 Nunca 

 Salto sobre una pierna de lado a lado 

 Salto sobre una pierna en el sitio 

 Salto sobre las dos piernas 

 

7.  Siento INESTABILIDAD en mi tobillo cuando: 

 Nunca 

 Corro sobre superficies irregulares 

 Troto sobre superficies irregulares 

 Camino sobre superficies irregulares 

 Camino sobre superficies planes 

 

8. NORMALMENTE, cuando mi tobillo comienza a torcerse, puedo 

detenerlo: 

 Inmediatamente 

 A menudo 

 A veces 

 Nunca 

 Nunca se me ha torcido el tobillo 
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9.  Tras una torcedura TÍPICA, mi tobillo recupera la normalidad: 

 Inmediatamente 

 En menos de un día 

 En 1–2 días 

 Pasados 2 días 

 Nunca se me ha torcido el tobillo 
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9.3 ANNEX 3 

 

Carta al director general de centre (Elaboració pròpia) 

 

Benvolgut/da, 

El meu nom és Laia Massot Chicot i estic interessada en iniciar un estudi 

d’investigació a l’Hospital de Palamós, a la unitat d’urgències.  

L’objectiu principal del projecte, és avaluar el tractament dels esquinços laterals 

externs de turmell de grau III amb immobilització amb fèrula de guix, bota de guix 

i embenatge funcional mixte. 

 

Em poso en contacte amb vostè, per tal de sol·licitar una possible trobada on 

m’agradaria exposar detalladament l’objectiu i les activitats que es realitzarien en 

l’estudi, per tal de poder obtenir la seva aprovació i portar a terme el projecte.  

Resto a l’espera de noticies seves,  

 

Cordialment, 

 

Laia Massot Chicot  
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9.4 ANNEX 4 

 

Full d'Informació al participant per a la realització de projectes 

d’investigació (Elaboració pròpia) 

 

TÍTOL DE L’ESTUDI: “Assaig clínic dels esquinços laterals externs de turmell de 

grau III”.  

CÒDI DE L’ESTUDI: -  

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Laia Massot Chicot  

CENTRE: Hospital de Palamós  

 

INTRODUCCIÓ 

Ens dirigim a vostè per informar-lo sobre un estudi d’investigació en el que se 

l’invita a participar. L’estudi ha estat aprovat pel Comitè d’Ètica de la Investigació 

Clínica de Girona, d’acord amb la legislació vigent, i es porta a terme respecte 

els principis de la declaració de Hèlsinki i les normes de la bona pràctica clínica.  

La nostra intenció és tan sols que vostè rebi la informació correcte i suficient per 

tal que pugui avaluar i jutjar si vol o no participar en aquest estudi. Per això, ha 

de llegir aquest full informatiu amb atenció i nosaltres li aclarirem dubtes que li 

puguin sorgir després de l’explicació. A més, podrà consultar-ho amb les 

persones que vostè consideri oportunes.  

 

PARTICIPACIÓ VOLUNTÀRIA  

Ha de saber que la seva participació en aquest estudi és voluntària i que pot 

decidir no participar-hi o deixar l’estudi quan ho desitgi sense cap repercussió.  

 

DESCRIPCÓ GENERAL DE L'ESTUDI  

Volem realitzar un estudi en pacients que acudeixin al servei d’urgències de 

l’Hospital de Palamós i siguin diagnosticats amb esquinç lateral extern de turmell 

de grau III.  

Aquest estudi, es realitzarà mitjançant un qüestionari adaptat, que s’administrarà 

de forma escrita als usuaris en el mes 1 i 3 després de la lesió.  
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Amb aquest qüestionari, es pretén avaluar l’evolució de la lesió en quant al temps 

i identificar les diferències que es poden donar comparant les tres estratègies de 

tractaments que es volen investigar.  

Aquests tres tractaments són la immobilització amb fèrula de guix, la 

immobilització amb bota de guix i l’embenatge funcional de tipus mixte.  

El tractament es realitzarà aleatòriament per ordre d’arribada dels usuaris sense 

possibilitat d’elecció, per tal de no crear biaixos en l’estudi.  

L’estudi començarà el dia 1 de Setembre de l’any 2017 i els qüestionaris seran 

recollits el mes 1 i 3 després de la lesió inicial de l’usuari participant, fins a arribar 

a un total de 171 participants.  

L’objectiu de la realització d’aquest estudi, és mirar a través d’aquest qüestionari 

adaptat, quin tractament s’adapta millor en la recuperació dels esquinços de 

turmell de grau III, per tal de poder oferir una assistència sanitària de qualitat i 

poder gestionar les despeses econòmiques adequadament mitjançant la 

col·locació d’un tractament òptim enfront la lesió.  

El paper dels pacients, seria respondre els qüestionaris que se’ls facilitarà en les 

visites del mes 1 i 3, que es concretaran el primer dia que acudeixin a l’hospital 

amb la lesió descrita.  

 

BENEFICIS I RISCOS DERIVATS DE LA SEVA PARTICIPACIÓ EN L'ESTUDI  

L’esquinç de turmell, és una de les lesions més freqüents sobretot en les 

pràctiques esportives, però no hi ha consens sobre quin és el millor tractament. 

Per tal de conèixer la millor actuació en aquestes lesions, s’ha decidit realitzar 

aquest estudi, que ens permetrà obtenir una sèrie de resultats per a comparar 

entre els tres tractaments plantejats.  

Els individus que realitzin el qüestionari, amb la seva col·laboració, contribuiran 

a l’obtenció de beneficis a llarg termini per a disposar d’un tractament eficaç, 

gestionar les despeses socioeconòmiques de forma òptima i minimitzar els riscos 

i complicacions que comporta cada tractament.  
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Els riscos que pot patir el pacient, venen derivats dels riscos que comporta cada 

tractament.  

En el cas de les immobilitzacions serien: pèrdua de sensibilitat, infecció, 

trombosis venosa profunda i atròfia de Sudeck. A més a més, s’hauran 

d’administrar heparina de baixa dosis diàriament.  

En el cas dels embenatges funcionals, els riscos vindrien donats per el poc 

coneixement enfront aquest material ja que hi ha pocs estudis. Un dels riscos 

que pot provocar seria reaccions enfront el material emprat.  

Amb aquest tractament, és important intentar conservar l’embenatge els dies 

recomanats pel professional sanitari.  

 

CONFIDENCIALITAT  

El tractament, la comunicació i la cessió de les dades de caràcter personal de 

tots els subjectes participants s'ajustarà al que disposa la Llei Orgànica 15/1999, 

de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el seu 

reglament de desenvolupament.  

L'accés a la seva informació personal quedarà restringit a l’investigador de 

l'estudi/col·laboradors, autoritats sanitàries, al Comitè d'Ètica d’Investigació 

Clínica de Girona i personal autoritzat, quan ho necessitin per comprovar les 

dades i procediments de l'estudi, però sempre mantenint la confidencialitat dels 

mateixos d'acord amb la legislació vigent. 

 

COMPENSACIÓ ECONÒMICA  

La seva participació en l'estudi no li suposarà cap despesa.  

 

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT  

Si vostè decideix retirar el consentiment per participar en aquest estudi, cap dada 

nova serà afegida a la base de dades, si bé els responsables de l'estudi podran 

seguir utilitzant la informació recollida sobre vostè fins a aquest moment, llevat 

que vostè s'oposi expressament. 

 



     Assaig clínic dels esquinços laterals externs de turmell de grau III 

      

 

 
48 

9.5 ANNEX 5 
 

Full de consentiment informat (Elaboració pròpia) 

 

Dades de l'estudi per al qual s'atorga el consentiment:  

Investigador principal: Laia Massot Chicot  

Títol projecte: “Assaig clínic dels esquinços laterals externs de turmell de grau 

III”.  

Centre: Hospital de Palamós  

Dades del participant / pacient:  

Persona que proporciona la informació i el full de consentiment: Laia 

Massot Chicot  
 

 

1 . Declaro que he llegit el full d'informació al participant sobre l'estudi esmentat 

i accepto participar-hi.  

2 . Se m'ha lliurat una còpia del full d'informació al participant i una còpia d'aquest 

consentiment informat, datat i signat.  

3. Se m'han explicat les característiques i l'objectiu de l'estudi i els possibles 

beneficis i riscos del mateix.  

4 . Se m'ha donat temps i oportunitat per fer preguntes. Totes les preguntes van 

ser respostes a la meva sencera satisfacció.  

5 . Sé que es mantindrà la confidencialitat de les meves dades respectant la llei 

orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal de l’estat.  

6 . El consentiment l’atorgo de manera voluntària i sé que sóc lliure de retirar-me 

de l'estudi en qualsevol moment del mateix, per qualsevol raó i sense que tingui 

cap efecte sobre el meu futur tractament mèdic.   

 

DONO  N                         NO DONO   

 

El meu consentiment per a la participació en l'estudi proposat.  

 

Data: __ de _____ del 201__ 

 

Signatura del participant:  


