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DC                 Despesa Cardíaca 
VO2               Consum d’Oxigen  
FC                  Freqüència Cardíaca 
VS                  Volum Sistòlic 
TA                  Tensió Arterial 
TAS                Tensió Arterial Sistòlica 
MET                Unitat de Mesura de l’Índex Metabòlic 
TAD                Tensió Arterial Diastòlica 
TAM                Tensió Arterial Mitjana 
ECG                Electrocardiograma  
MSC                Mort Sobtada Cardíaca 
FV                    Fibril·lació Ventricular 
CI                     Cardiopatia Isquèmica  
SCA                 Síndrome Coronari Agut 
IC                     Insuficiència Cardíaca 
TV                    Taquicàrdia Ventricular 
MCH                Miocardiopatia Hipertròfica  
HVE                 Hipertrofia Ventricular Esquerre 
PEAGE            Prova d’Esforç amb Anàlisis de Gasos Espirats 
FCV                 Capacitat Vital Forçada 
FEV1               Volum Expiratori Forçat en el Primer segon 
RCP                 Reanimació Cardiopulmonar 
DEA                 Desfibril·lador Extern Automàtic 
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RESUM 

En els últims anys, el número de persones que realitzen algun tipus d’exercici 

físic s’ha vist incrementat de manera molt important, amb dades que conclouen 
que actualment a Catalunya la meitat de la població en practica.  

Tot i que aquest increment representa beneficis per la salut d’aquestes persones, 

també pot arribar a ser un risc si no es duu a terme amb un bon control i 

planificació. La complicació més greu que es pot desencadenar és la mort 

sobtada cardíaca, la qual actualment és un problema sanitari de primera 

magnitud per l’important impacte social que representa.  

Per tal de reduir la incidència de la mort sobtada cardíaca és molt important que 

hi hagi una correcta prevenció primària i secundària, les quals consisteixen en 

una avaluació cardiovascular sistemàtica per tal d’establir el diagnòstic precoç 

de les cardiopaties subjacents i, un bon pla de resposta d’emergència, disposant 
de suficients desfibril·ladors automàtics externs en els estadis i centres esportius. 

L’objectiu d’aquest estudi és analitzar els factors relacionats amb la realització 

de les revisions que inclouen avaluació cardiovascular sistemàtica, coneixent el 

seu grau d’implementació d’aquestes en els esportistes del Servei d’Esports de 

la Universitat de Girona i estudiant el perfil sociodemogràfic i el tipus d’esport que 

practiquen els participants de l’estudi. Per altre banda, pretén descriure el nivell 

de coneixement que aquests presenten sobre la mort sobtada cardíaca en 

esportistes i la seva prevenció per tal d’observar la necessitat de sessions de 
caire formatiu en aquest àmbit. 

Es tracta d’un estudi descriptiu, observacional i transversal d’anàlisi quantitatiu, 

efectuat al llarg d’un any amb la participació de socis del Servei d’Esports de la 

Universitat de Girona. L’instrument de recollida de dades és un qüestionari 

dissenyat per la pròpia investigadora. Per a l’anàlisi estadística descriptiva 

s’utilitzarà el programa SPSS v20.  

Els resultats obtinguts en aquest estudi ens ajudaran a detectar necessitats 

relacionades amb el correcte seguiment cardiovascular dels esportistes i el seu 

coneixement sobre la mort sobtada cardíaca i la seva prevenció.  

Paraules clau: mort sobtada cardíaca, exercici físic, prevenció, esportistes, 

avaluació cardiovascular sistemàtica, prova d’esforç, coneixement  
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ABSTRACT 

Over the last few years, the number of people who practise some type of physical 

exercise has soared, with data showing that at present, half of the population in 
Catalonia practices it.   

Although this increase represents health benefits for these people, it can also be 

a risk unless it is carried out with a good control and planning. The most serious 

complication that can be triggered is sudden cardiac death, which is currently a 

first magnitude health problem due to the important social impact that it 

represents. 

To reduce the incidence of sudden cardiac death, it is very important a proper 

primary and secondary prevention. Such preventions consist on a systematic 

cardiovascular evaluation that establishes the early diagnosis of underlying 

cardiopathies, and a good emergency plan of response, having enough external 
automatic defibrillators at stadiums and sports centres. 

The aim of this study is to analyse the factors related to the realisation of revisions 

that include systematic cardiovascular evaluation, knowing the level of 

implementation of these in the athletes of the Sports Service of the University of 

Girona and studying the socio-demographic profile and the kind of sport that the 

participants of the study practice. On the other hand, it aims to describe the level 

of knowledge that they have about sudden cardiac death in athletes and its 

prevention in order to observe the necessity of educational sessions in this field. 

It is a descriptive, observational and transversal study with quantitative analysis, 

carried out over a year with the participation of members of the Sports Service of 

the University of Girona. The data collection instrument is a questionnaire 

designed by the researcher herself. For the descriptive statistical analysis, the 
SPSS v20 program will be used. 

The results obtained in this study will help us to identify needs related to the 

correct cardiovascular checking of athletes and their knowledge about sudden 
cardiac death and its prevention. 

 

Keywords: sudden cardiac death, physical exercise, prevention, athletes, 
systematic cardiovascular evaluation, effort test, knowledge  
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1. INTRODUCCIÓ GENERAL  

L’exercici físic, entès com  una varietat de l’activitat física però planificada, 

estructurada, repetitiva i realitzada amb un objectiu relacionat amb la millora o el 

manteniment d’un o més components de l’aptitud física, és de gran importància 

en la societat actual. A Catalunya hi ha un 45% de la població d'entre 15 i 75 

anys que realitza activitats esportives de diversa naturalesa, fet que suposa 

aproximadament la meitat de la població tenint en compte que, una gran quantitat 
de nens fins als 15 anys practica algun esport (1,2).  

Aquest pot actuar com a benefici per la salut, ja que és una recomanació 

establerta per prevenir i tractar els principals factors de risc cardiovascular 

modificables com la diabetis mellitus, la hipertensió i la dislipèmia, però alhora, 

també pot esdevenir perjudicial si es realitza de forma descontrolada. La mort 

sobtada cardíaca en esportistes és la complicació més greu que pot 
desencadenar-se (3). 

Tanmateix, les morts cardíaques de forma sobtada d'esportistes famosos que 

s’han produït en els últims anys, com per exemple la dels futbolistes Antonio 

Puerta (2007) i Dani Jarque (2009) o, l’última, del ciclista belga Goolaerts (abril 

2018), estan suposant una enorme sensibilització de la societat davant aquest 

problema que és percebut com un gran desafiament pel que fa a la seva 
prevenció (4). 

Per aquest motiu, és molt necessari establir estratègies de prevenció com les 

revisions cardiovasculars sistemàtiques en totes aquelles persones que 

practiquen esport de forma regular. A més de l’educació per a la salut per part 

de professionals d’infermeria, per tal de sensibilitzar la població esportiva sobre 

la mort sobtada cardíaca, caldrà fer-los entendre la importància de la seva 

prevenció i ensenyar-los com actuar en cas que se’n produís una, amb el bon ús 
de desfibril·ladors externs automàtics (DEAs) (5).  
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ADAPTACIONS	
ORGÀNIQUES

Hematològiques

De	sistemes	
funcionals

RespiratòriesCardiovasculars

Metabòliques

2. MARC TEÒRIC 

2.1 CARDIOLOGIA EN L’ESPORT 

Els efectes de l’exercici físic sobre l’organisme han estat documentats en 

nombrosos estudis i, és per això que, la recomanació de fer exercici físic 

s’estableix amb arguments sòlids. Per tal que es pugui realitzar amb normalitat, 
l’organisme duu a terme un seguit d’adaptacions, mostrades en la Figura 1 (6,7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. RESPOSTA CARDIOVASCULAR A L’EXERCICI 

El nostre sistema cardiovascular, compost essencialment pel cor i els vasos 

sanguinis, té com a funció principal satisfer les demandes metabòliques de cada 

un dels teixits del nostre organisme, i ha de ser capaç d’adaptar-se als canvis 

que aquest pot experimentar, per mantenir de forma adequada l’equilibri 
necessari perquè el nostre organisme es mantingui viu.  

Durant l’exercici, els canvis que experimenta el nostre sistema cardiovascular, 

es fan més importants, i per tant es troba en una situació de gran demanda 

metabòlica per part, especialment, del teixit muscular. Per això es produeixen 

modificacions a nivell central (adaptació cardíaca) i perifèric (adaptació 

circulatòria i de la tensió arterial) que varien segons el tipus d’activitat i les seves 
característiques (càrrega de treball inicial, increment, duració...) (6). 

Figura 1. Tipus d’adaptacions orgàniques que presenta el nostre cos durant l’exercici 
Font: elaboració pròpia 
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2.1.2. TIPUS DE TREBALL MUSCULAR  

Les modificacions a nivell central i perifèric varien en relació als tipus de 
contracció muscular.  

• Treball dinàmic o isotònic (6): 

Provoca canvis en la longitud de la fibra amb discretes alteracions a la tensió 

muscular. Un exemple seria el ciclisme on es produeix contracció i relaxació 

simultània de grans grups musculars, cosa que origina importants demandes 

energètiques i canvis significatius en les funcions dels sistemes cardiovascular i 

respiratori, ambdós directament implicats en el transport d’oxigen al múscul 
esquelètic.  

• Treball estàtic o isomètric: 

Produeix canvis en la tensió de la fibra sense modificar la seva longitud de forma 

significativa. Una de les situacions més freqüents en les que es presenta aquest 

tipus de treball és a l’exercir una tensió contra una resistència fixa o impossible 

de vèncer. Aixecar peses o arrossegar objectes pesats són algunes de les 

modalitats de l’exercici de predomini estàtic.  

• Treball mixt: 

És una combinació d’ambdós en diferent proporció segons el tipus d’esport que 

es realitza. La majoria de les activitats que duu a terme una persona durant 

l’exercici físic requereixen un esforç d’aquestes característiques i per aquest 

motiu es parla d’activitats o esports amb treball de predomini tant dinàmic com 
estàtic, és a dir, mixt.  

 

2.1.3. ADAPTACIÓ CARDÍACA A L’EXERCICI 

El cor és un òrgan essencial, encarregat de bombar la sang arterial, rica en 

oxigen, cap a tot al cos. Existeix una relació directa entre la intensitat de l'exercici 

i la demanda d’oxigen del propi cos, i per tant, en condicions d’esforç físic, es pot 

observar un augment de la despesa cardíaca (DC), la quantitat de sang 

oxigenada que des del ventricle esquerre es reparteix per tot l’organisme en un 

minut, la qual pot arribar a ser 6 vegades major que en repòs. D’aquesta manera 

s’incrementa també la quantitat d’oxigen que els teixits perifèrics consumeixen 

per satisfer les seves necessitats metabòliques (VO2). Els components 
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funcionals de la DC són la freqüència cardíaca (FC) i el volum sistòlic (VS), i per 
tant es veuen modificats durant l’exercici per augmentar la DC (7,8). 

 

Freqüència cardíaca: 

La freqüència cardíaca és la principal responsable de l’augment de la despesa 

cardíaca durant l’exercici. En l’exercici dinàmic la FC augmenta de forma 

proporcional a la intensitat de l’exercici fins a arribar a la màxima intensitat. Un 

cop finalitzat l’exercici, s’observa un descens brusc, com podem veure en la 

Figura 2 (9).  

Cal tenir en compte que depenent del tipus de grups musculars que participen 

en l’exercici, la FC augmenta més o menys. Per exemple, l’exercici amb les 

extremitats superiors a una intensitat determinada desencadena una resposta 

de la FC major que si es realitza amb extremitats inferiors i el ciclisme provoca 

un major augment de la FC que en la carrera a peu. Pel que fa al sexe, les dones 

presenten una major FC que els homes en una intensitat d’exercici igual, i l’edat 

provoca una disminució de la FC màxima a mesura que es van sumant anys. 

Finalment, les persones entrenades presenten FC submàximes inferiors a les 
persones no entrenades, sense veure’s però, diferències en la FC màxima (7). 

 

Volum sistòlic: 

Per altra banda, la capacitat d’augmentar el volum sistòlic és la que estableix 

diferències importants en la capacitat funcional dels diferents individus. Per 

exemple, la FC en dues persones de la mateixa edat augmenta de manera molt 

semblant independentment del grau d’entrenament o de la seva capacitat 

cardíaca, mentre que un atleta de resistència entrenat, el VS pot arribar a 

duplicar-se durant l’exercici intens, variant des d’uns 80 a 110ml en repòs a uns 

170-200ml en el màxim exercici, i una persona sedentària amb una capacitat 

funcional normal només serà capaç d’augmentar el seu VS des d’uns 60-70ml 

fins a uns 110-130ml. Això és degut principalment a l’ompliment diastòlic que 

depèn principalment del volum sanguini, el qual és més elevat en atletes 
entrenats (3,7). 

En la Figura 2 podem observar com el VS augmenta amb l’exercici, però a 

diferència de la FC, no ho fa de forma lineal proporcional a la intensitat de 
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l’exercici. En una persona sedentària el VS comença a augmentar 

progressivament amb la intensitat de l’exercici fins a arribar a una intensitat 

corresponent al 50-60% del VO2màx (quantitat màxima d’oxigen que l’organisme 

pot absorbir, transportar i consumir per minut).  A partir d’aquest moment 

s’estabilitza fins a intensitats d’exercici molt elevades, quan de vegades pot 

presentar una disminució com a conseqüència de l’escurçament de la fase 

diastòlica. En els subjectes entrenats en resistència, son capaços d’augmentar 

el VS inclús fins a l’exercici màxim degut a la millor capacitat d’ompliment i de 
buidatge ventricular en aquests atletes (7,10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despesa cardíaca: 

Com acabo d’esmentar, tant la FC com el VS augmenten amb l’exercici, i per 

tant, com a conseqüència, la despesa cardíaca també es veu incrementada. 

Aquest augment és proporcional a la intensitat de l’exercici fins a intensitats 

corresponents al 60-70% del VO2màx. A intensitats superiors la DC només 

augmenta a càrrec de la FC, ja que com hem comentat la majoria de subjectes 

el VS s’estabilitza. Tot i això, els atletes de resistència ben entrenats tenen la 

capacitat de continuar augmentat la DC fins a xifres molt superiors. Si bé la DC 

en repòs és pràcticament igual en persones sedentàries que entrenades 

(5L/min), els atletes poden arribar a augmentar-lo fins a 30-35L/min, mentre que 

les persones sedentàries, només al voltant de 20L/min (7).  

Figura 2. Representació esquemàtica de la resposta del volum 
sistòlic i la freqüència cardíaca a l'exercici incremental. 
Font: McGill et al(9), 2018. 
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Durant l’exercici prolongat (més de 15-20min) es produeixen unes adaptacions 

diferents de les ja esmentades. Degut a la pèrdua progressiva d’aigua a través 

de la suor que s’acompanya amb un desplaçament de part del volum plasmàtic 

als teixits, es produeix una disminució dels volums d’ompliment ventricular, i per 

tant del VS. Al mateix moment, per compensar aquesta disminució, la FC 
presenta un augment considerable per mantenir la DC en nivells constants (7,8). 

 

2.1.4. ADAPTACIÓ VASCULAR A L’EXERCICI  

A nivell perifèric, la principal adaptació del sistema vascular perifèric és 

l’angiogènesis, és a dir, la formació de nous vasos sanguinis en el teixit muscular 

que suposen un augment de la densitat capil·lar i l’augment del diàmetre de les 

arteries de conducció en els grups musculars adaptats. En el miocardi també 

passa aquest fenomen, juntament amb un augment del calibre de les arteries 

coronàries. I, finalment també es fa evident un augment de la vascularització 

pulmonar. Tot això permet acollir la màxima quantitat de sang circulant possible 

i disminuir la distància fibra-capil·lar per facilitar l’intercanvi respiratori i metabòlic 
a les fibres musculars en actiu (6,10).  

Per altra banda, la tensió arterial (TA) també es veu modificada durant l’exercici 

físic. Aquest és un paràmetre que reflecteix les variacions de la despesa 

cardíaca, la freqüència cardíaca, les resistències vasculars perifèriques i la 

volèmia. Depenent del tipus d’exercici que es realitzi, la TA varia més o menys. 

En general però, es pot afirmar que la pressió arterial sistòlica, que depèn 

fonamentalment de la DC, augmenta sempre que es realitza activitat física, 

independentment del tipus d’exercici. Tot i això, la pressió arterial diastòlica, la 

qual ve determinada per la resistència de l’arbre vascular perifèric, gairebé no es 

modifica amb l’exercici dinàmic, mentre que augmenta considerablement amb 

l’exercici estàtic. Així doncs, en l’exercici dinàmic la pressió arterial sistòlica 

(TAS), com podem veure en la Figura 3, augmenta en proporció directa a la 

intensitat de l’exercici, que en números vindria a ser 7-10mmHg per cada MET 

(unitat de mesura de l’índex metabòlic) de despesa energètica, arribant a 

200mmHg o més, durant l’exercici màxim. Això contribueix que la sang flueixi 

més ràpidament a través dels vasos sanguinis i facilita la distribució dels nutrients 

des dels capil·lars fins als teixits. La pressió arterial diastòlica (TAD) en canvi, no 
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es modifica o només experimenta un lleuger augment degut a la vasodilatació 

local que experimenten els vasos propers als músculs que participen en 

l’exercici. Pel que fa a la pressió arterial mitjana (TAM), aquesta es veu 
incrementada, ja que la TAS sempre augmenta més que la TAD (6,11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el treball estàtic els músculs comprimeixen de forma mecànica les arteries 

perifèriques que irriguen els músculs actius, i per tant el flux sanguini es redueix 

de forma proporcional al percentatge de força màxima exercida. Com a 

conseqüència es produeix un augment molt significant de les pressions arterials 

sistòliques i diastòliques a causa de la reducció del flux arterial per compressió 

de les petites arteries, en ocasions desproporcionades a l’esport realitzat. Com 

podem veure en la Figura 4, com més massa muscular activada, més increment 
de la pressió arterial (6).  

 

 

 

 

 

Figura 3.	Comportament de la TA durant l’exercici dinàmic 
Font: Serra Grima et al (6) , 2015 

 

Figura 4.	Comportament de la TA durant l’exercici estàtic 
Font: Serra Grima et al (6) , 2015 
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2.1.5. ADAPTACIÓ CARDIOVASCULAR PRODUÏDA PER 

L’ENTRENAMENT 

Molts estudis plantegen que tant l’exercici físic prolongat i intens com 

l’entrenament esportiu sistemàtic poden produir canvis aguts i/o adaptacions 

cardiovasculars. L’activitat de predomini dinàmic és majoritàriament la causant 

de les modificacions més significatives que s’observen en el cor després d’un 

període de condicionament no inferior a 8 setmanes, ja que és necessari un 

increment del consum d’oxigen que permeti produir l’energia necessària per a 

qualsevol activitat esportiva contínua de més de 3 minuts de durada. La magnitud 

dels canvis té relació amb la durada de l’entrenament i amb el volum i la intensitat 

de cada una de les sessions. A més, la resposta de l’entrenament ve 
condicionada per factors individuals i genètics, així com el sexe (6,12). 

Les adaptacions presentades amb més freqüència en esportistes, i que formen 
part de la Síndrome del Cor Atlètic, són: 

• Bradicàrdia sinusal:  

Signe més comú de l’electrocardiograma (ECG) de l’esportista, tot i això la seva 

incidència no arriba al 50%. En repòs es presenta una FC <60ppm, generalment 

associada a un pols irregular (arítmia sinusal) i ampli per l’augment del VS. En 

esportistes de fons es pot arribar a observar una FC de 45-50ppm i, molt poc 

freqüent de <40ppm. Aquesta disminució també es veu en l’exercici submàxim, 

produint un major temps d’ompliment diastòlic i, per tant, un major VS. Es 

produeix a causa d’un augment del to vagal (control inhibidor que exerceix el 

nervi vago sobre el ritme cardíac i la conducció auriculoventricular) i, 

simultàniament del to simpàtic (senyals enviades pel sistema nerviós simpàtic 

als vasos sanguinis per mantenir-los parcialment tancats durant el repòs i 

exercicis submàxims). També pot ser per la disminució de la FC intrínseca del 
cor o per un condicionament genètic (13). 

 

• Augment del diàmetre de les cavitats i del gruix de la massa muscular 
del ventricle esquerre: 

Es produeixen canvis en el diàmetre intern de la cavitat del ventricle esquerre i 

el gruix de la paret (hipertròfia). Aquests canvis tenen relació amb el tipus 
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d’activitat realitzada, la intensitat de l’entrenament i els factors vinculats al sexe i 

la genètica. El límit fisiològic de la hipertròfia cardíaca en l’esportista és un dels 

problemes pendents de resolució, ja que aquest grau pot variar d’uns esportistes 

a altres amb nivell d’entrenament similar. La gran majoria d’esportistes mostren 

valors de gruix del tabic interventricular i de la paret posterior en els límits de la 

normalitat (9-10 mm), mentre que gruixos superiors a 11-12mm són poc 

freqüents i de 13mm o més es consideren estranys. En el cas de les dones, en 
general, aquestes presenten un menor gruix de les parets (11,12).  

Pel que fa al diàmetre intern del ventricle esquerre, segons estudis d’esportistes 

masculins europeus, entre un 6 i 14% d’ells presenten un diàmetre diastòlic major 

de 60mm, amb uns límits superiors entre 65 i 70mm. En les noies, un 8% supera 
el límit normal de 54mm de diàmetre i només un 1% és major de 60mm (12). 

Pel que fa als mecanismes probables d’hipertròfia, la teoria més coneguda és la 

de la sobrecàrrega hemodinàmica. Aquesta explica que l’entrenament dinàmic 

produeix una sèrie d’adaptacions a nivell central i perifèric que es manifesten 

amb un increment del consum màxim d’oxigen (VO2màx). Aquest augment es 

produeix, en part, per un augment del VS i per tant, durant vàries hores al dia, 

aquest tipus d’entrenament posa el cor en una situació de sobrecàrrega de 

volum, similar a la que experimenta de forma constant en situacions patològiques 

com la insuficiència mitral o aòrtica. En l’entrenament estàtic, la sobrecarrega és 

de pressió i per tant és més similar a situacions d’estenosi aòrtica o a la 

hipertensió sistèmica per una tensió de paret ventricular constantment 

augmentada. Mentre que una sobrecàrrega de volum produeix dilatació del 

ventricle esquerre sense variació del gruix de la paret (hipertròfia excèntrica), 

una sobrecàrrega de pressió resulta un engruiximent de les parets sense 

dilatació del ventricle esquerre (hipertròfia concèntrica). Però com que en la 

majoria d’exercicis es combinen contraccions dinàmiques amb estàtiques, les 

adaptacions esmentades tendeixen a presentar-se com una combinació dels dos 
patrons descrits (13). 

Una altra teoria defensa que la superfície corporal i sobretot el grau de massa 

muscular, variables amb una important influència genètica, també estan 

directament relacionades amb la hipertròfia ventricular esquerra. Sobretot en 
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exercici de tipus dinàmic en què l’augment de la massa ventricular es produeix 
de forma paral·lela al de la massa del múscul esquelètic.  

El sistema endocrí també pateix modificacions en el patró de secreció de varies 

hormones essencials en la regulació del metabolisme, i que, per tant, podrien 

influir sobre el grau d’hipertròfia cardíaca, mitjançant modificacions en la 
bioquímica i/o fisiologia del múscul cardíac.  

Per tant, encara que no està del tot clar, el més probable és que la hipertròfia 

ventricular esquerra és deguda a la combinació de tots els mecanismes o factors 
mencionats, jugant probablement el factor hereditari un paper primordial (13). 

 

• Augment del volum sistòlic: 

Com he esmentat anteriorment, amb l’entrenament el volum sistòlic es manté 
més elevat que en persones sedentàries (7). 

 

• Millora de la perfusió miocardíaca:  

L’entrenament de tipus aeròbic produeix un augment del flux sanguini coronari i 

de la permeabilitat capil·lar, secundari tant a una adaptació estructural com del 

sistema de regulació neurohormonal i metabòlic. Com més gruix té la paret 

miocardíaca, més número de capil·lars hi ha, i aquest és un dels aspectes que 

diferencia la hipertròfia fisiològica de la patològica. A més, l’entrenament de 

resistència també augmenta el calibre dels vasos coronaris epicàrdics. La 

bradicàrdia també contribueix a millorar la perfusió, ja que prolonga la duració de 
la diàstole, que coincideix en la fase de major flux coronari (3,12). 

 

2.1.6. RISC CARDIOVASCULAR DURANT L’EXERCICI FÍSIC 

L’exercici físic pot presentar controvèrsies a l’hora de relacionar-lo amb el risc 

cardiovascular. Per una banda és una activitat recomanada per millorar la salut 

de les persones, ja que està directament implicada en la regulació dels factors 

de risc cardiovasculars més importants, i és per això que és recomanable per a 

totes les persones sedentàries, sobretot en aquelles amb risc cardiovascular. 

L'exercici regular redueix la mortalitat cardiovascular en un 35% i la mortalitat 

total en un 33%, i confereix una longevitat mitjana de 7 anys (14). 
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Però per altra banda, els esportistes que no són professionals però que 

competeixen i entrenen a un nivell elevat se’ls hi ha de sumar l’activitat diària, 

cosa que pot provocar una sobrecàrrega física i psíquica important la qual ha 

d’estar regulada mitjançant una supervisió mèdica adequada per no acabar amb 

el fenomen de sobreentrenament i altres complicacions de major rellevància, 

com la mort sobtada cardíaca (MSC). La solució a aquests casos és seguir un 

pla físic supervisat per un especialista, unes pautes d’exercici físic a seguir 
segons les característiques de l’individu (edat, patologies presents, etc.) (6). 

En la Figura 5 es mostra una representació gràfica de la relació entre la quantitat 

d’exercici i el risc de malaltia cardiovascular o complicacions cardiovasculars 

greus. Els quadres superiors resumeixen els principals determinants pels que 

cada nivell d’exercici condiciona cada risc. A més, la línia de punts expressa la 

possibilitat de reduir el risc de mort o complicacions amb programes de cribratge 
i seguiment dels esportistes amb alta càrrega d’entrenament (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

És important tenir en compte doncs, que l’exercici físic no és el causant de 

l’increment del risc cardiovascular de forma exclusiva, tot i que, en un desequilibri 

entre l’aptitud física i la quantitat de treball realitzat en condicions tècniques 
deficients, el risc cardiovascular es converteix en un fenomen causal (6). 

 

Figura 5. Associació entre la quantitat d'exercici i el risc de mort. 
Font: Cordero et al(3), 2015 
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  MORT SOBTADA CARDÍACA  

La mort sobtada cardíaca (MSC) es defineix com la mort natural deguda a causes 

cardíaques en una persona que pot o no haver patit prèviament una malaltia del 

cor, però en què el temps i la manera de morir és inesperada. Aquest col·lapse 

o paro cardíac majoritàriament és secundari a arítmies cardíaques i provoca que 

la sang deixi de fluir a tot l’organisme i causi la mort, si no es tracta dintre de 

pocs minuts. El pronòstic està sempre directament relacionat amb la rapidesa en 

què el pacient rep una atenció mèdica efectiva (15,16).  

En el context del temps, "sobtada" es defineix com 1 hora o menys entre un canvi 

d'estat clínic que anuncia l'aparició de l'esdeveniment clínic terminal i l'aturada 

cardíaca. Una excepció és la mort no presenciada, en la qual els patòlegs poden 

ampliar la definició del temps fins a les 24 h després que la víctima fos vista viva 
i estable per última vegada (16). 

La majoria de les morts sobtades naturals són causades per malalties 

cardíaques. Tot i que és freqüent que aquestes no siguin diagnosticades fins al 

moment de la mort. És per això que més de dos terços de les MSC es produeixen 

com a primera manifestació clínica en pacients diagnosticats o no prèviament de 
cardiopatia (15).  

Actualment hi ha disponibles tècniques de ressuscitació i sistemes de rescat 

d'emergència per respondre a les víctimes d'una aturada cardíaca 
extrahospitalària, fet que en el passat era irreversible (16). 

 

2.2.1. FISIOPATOLOGIA DE LA MORT SOBTADA CARDÍACA 

La MSC és l’estadi final d’una cadena d’esdeveniments que condueixen a la 

parada cardíaca, tres quartes parts a causa de fibril·lació ventricular (FV), i 

menys freqüent per una bradiarítmia extrema. Tot i això, estudis recents afirmen 

que el percentatge de parades cardíaques provocades per FV ha disminuït fins 
a <30% en les últimes dècades (17,18). 

Existeixen uns factors moduladors i/o desencadenants que apareixen en tots els 

casos i que actuen sobre el miocardi vulnerable finalitzant amb una arítmia 

desenvolupant de la MSC. Els tres que la causen amb més freqüència són: la 
isquèmia, la disfunció del ventricle esquerre i la predisposició genètica.  
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Així doncs, les cardiopaties més freqüents a desenvolupar una MSC són la 

cardiopatia isquèmica (CI), la insuficiència cardíaca (IC), les cardiopaties 

d’origen genètic com les canalopaties (anomalies genètiques en canals iònics 

encarregats de l’activitat elèctrica del cor, que produeixen arítmies cardíaques) i 

les miocardiopaties hipertròfiques, i també, encara que poc freqüent, la Síndrome 
de Wolff-Parkinson-White (17,19). 

 

2.2.2. EPIDEMIOLOGIA 

La MSC és un problema de salut pública a nivell mundial i és un dels 

desafiaments més importants de la cardiologia moderna pel gran nombre de 

casos que existeixen i pel seu gran impacte social. Tot i això no hi ha estudis que 
concloguin amb claredat quina és la incidència real de MSC (17). 

Al 2013, Asmundis et al. (20) estimava que la incidència de MSC en el món era 

d’entre 4 i 5 milions de casos per any. Pel que fa a EUA, la seva incidència era 

d’entre 180000 i 250000 casos/any, coincidint amb una disminució de la 
mortalitat per malaltia coronaria a la segona meitat del segle XX.  

Les últimes dades d’incidència confirmen que la MSC continua representant 

almenys un 20-30% de les morts totals d’origen cardíac i, tan sols als Estats 

Units, és la responsable del 7-18% de les morts totals. A Europa la incidència és 

de 86,4 casos per 100.000 habitants/any, a la Xina de 41,3 casos per 100.000 

habitants/any, a Austràlia de 111,9 per cada 100.000 habitants /any i als EUA la 

incidència varia i va de 70 a 155 casos per 100.000 habitants/any, el que pot 

representar entre 185.000 i 400.000 casos anuals. En la població infantil s’ha 

demostrat una incidència de 3,2 casos per cada 100.000 habitants/any a 
Holanda (22). 

Tenint en compte l’edat es poden distingir dos grans pics: en els lactants, a causa 

de la Síndrome de la mort sobtada en lactants, i el segon en la població geriàtrica, 

entre els 75 i 85 anys. Tot i això també es poden veure un gran número de casos 

en la població entre 45 i 75 anys, degut principalment a la malaltia arterial 

cornaria. A més, la MSC sembla ser més comuna en els homes que en les dones, 

com podem veure en la Figura 6, però amb una participació cada vegada més 

important en el sexe femení, en el que, segons Rodríguez-Reyes et al. (15) pot 

representar el 35% de la mortalitat d’origen cardíac (20). 
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Pel que fa a Espanya, com en diversos països mediterranis, la seva incidència 

és menor respecte a altres països industrialitzats. Aproximadament el 12% de 

totes les morts naturals es donen de manera sobtada, i un 88% d’aquestes són 

d’origen cardíac. A més, es presenta com a primera manifestació de cardiopatia 

en un 19-26% dels casos. És per això que cal tenir en compte que els factors de 
risc cardiovascular són els mateixos factors de risc en la MSC (20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. MORT SOBTADA CARDÍACA EN L’ESPORTISTA 

Es té coneixement de la MSC relacionada amb l’activitat física, des de l'any 490 

a.C. quan el soldat grec Pheidippides va morir en arribar a Atenes, després 
d'haver corregut des de Maratón (22). 

La MSC es considera relacionada amb l’esport quan succeeix durant la pràctica 

esportiva o en la següent hora. Tot i que la incidència d’aquestes morts en joves 

esportistes és relativament baixa, aquestes representen una important i 

emocional càrrega per la sanitat publica, potser desproporcionada respecte 
altres causes de mort en aquesta mateixa població (23). 

La MSC pot ser la primera manifestació de la malaltia, fet que perjudica la 

identificació de persones en risc i la seva incidència real és desconeguda. A més, 

les diferències en la metodologia que inclou la fiabilitat de la identificació de 

casos, el rang d'edat d'atletes estudiats, la precisió dels denominadors de la 

Figura 6. Taxa d’incidència de MSC per edat i sexe al 2013 
Font: Asmundis et al (20) , 2013 
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població i els casos que estan exclosos o inclosos, tampoc ajuden a establir una 
dada concreta i fiable. Tot i això, hi ha diferents estudis que en fan una estimació. 

Estudis recents com el de Wasfy et al. (24) afirmen una incidència de MSC que 

varia des de 1/40.000 fins a 1/80.000 esportistes/any, mentre que Harmon et al. 

(25) acota més i estima una incidència mundial de 1:50.000 esportistes/any.  

Pel que fa al risc de patir una MSC en esportistes, és difícil dir si és més alt o no 

que en la població jove en general. Doncs no es tenen dades significatives de 

les dues mostres, tot i que segons Link et al. (26) les úniques dades comparatives 

que afirmen un increment del risc de MS en esportistes provenen de Pàdua, una 

regió italiana, en la que van observar que el risc de MSC en esportistes  

(2,3/100000 per any) era més alt que en joves no-esportistes (0,9/100000 per 

any). Boraita (23) afegia que aquestes ocorren amb més freqüència durant la 

tardor i la primavera i en les primeres hores de la tarda, coincidint amb les 

estacions i les hores en què es realitzen majoritàriament els esdeveniments 

esportius.  

A més, hi ha subpoblacions com ara els homes de raça afro-americana i jugadors 

de basquet aparenten tenir un risc més alt, tot i que falten estudis que en 
defineixin les causes (25). 

Pel que fa a la incidència de la MSC en homes esportistes respecte les dones és 

de 7 vegades superior. En primer lloc, les taxes de participació en activitats 

esportives és major per part dels homes que de les dones. A més, la durada de 

les sessions esportives també podrien diferir entre homes i dones. Les 

diferències sexuals inherents en serien una altra explicació, com per exemple la 

prevalença d’edat de la cardiopatia coronaria a mitjana edat és menor en les 
dones que en els homes (27). 

A l’hora de definir les causes de MSC en esportistes també hi ha dificultat en 

obtenir dades del tot reals. Doncs depenent del grup d’edat, de la població i del 

tipus d’esport, aquestes poden variar. El que si que sembla evident és que les 

causes en població jove (<35 anys) son generalment congènites i casi mai 
d’origen isquèmic, fet contrari en la població esportiva de més de 35 anys (15). 

A Espanya, els esports més freqüentment implicats en la MSC són el futbol, 

ciclisme i l’atletisme (28).  
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Causes de mort sobtada en esportistes menors de 35 anys: 

Les causes més freqüents són congènites. 

En primer lloc trobem la miocardiopatia/displàsia aritmogènica (14%), la qual és 

la principal causa de MSC en menors de 35 anys a Europa. Aquesta és una 

malaltia miocardíaca que es caracteritza pel reemplaçament fibro-gras del 

miocardi ventricular dret amb o sense afectació ventricular esquerra. La malaltia 

es manifesta amb arítmies ventriculars, generalment taquicàrdia ventricular 

monomòrfica amb morfologia de bloqueig de branca esquerra. El símptoma 
inicial és freqüentment una síncope o una parada cardíaca (5). 

Seguidament hi ha la miocardiopatia hipertròfica (MCH) (12%). Aquesta, en un 

alt percentatge de casos, és una malaltia familiar d’origen genètic, caracteritzada 

per una alteració de les proteïnes del miocardi, que origina una desestructuració 

de la fibra miocardíaca i hipertròfia cardíaca (engruiximent de les seves parets), 

amb un conseqüent augment de la incidència de MSC, com podem veure en la 
Figura 7 (5,29). 

La grandària del ventricle sovint roman normal, però l’engruiximent de les parets 

pot bloquejar el flux sanguini del ventricle i aquest ha de treballar fort per bombar 
la sang. Si això passa, s’anomena miocardiopatia hipertròfica obstructiva.  

La MCH també pot afectar la vàlvula mitral del cor, fent que la sang es filtri cap 

enrere a través d’aquesta. De vegades, el miocardi engruixit no bloqueja el flux 

sanguini del ventricle esquerre. Això es coneix com a miocardiopatia hipertròfica 

no obstructiva. Tot el ventricle pot engruixir-se, o pot només ocórrer en la base 
del cor. El ventricle dret també pot veure's afectat. 

En ambdós casos, el múscul engruixit fa que l'interior del ventricle esquerre sigui 

més petit, de manera que pot mantenir menys sang. Les parets del ventricle es 

troben més juntes, i com a resultat, el ventricle té menys capacitat de relaxar-se 

i omplir-se de sang (30). 

El patró d'herència s'anomena autosòmic dominant, el que significa que el 50% 

de la descendència heretarà aquesta alteració, afectant per igual a homes i 

dones. Tot i això, depenent de quins gens estiguin implicats es pot desenvolupar 
o no la malaltia en algun moment de la vida (5). 
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Alguns pacients amb MCH poden patir símptomes com fatiga, sensació de 

palpitacions mantingudes, dolor toràcic o pèrdua de consciència. I, tot i que en 

la majoria d’afectats no limita la duració ni la qualitat de vida, cal tenir en compte 

que és una de les causes més 

importants de MSC en persones 
joves (30). 

L'ecocardiografia és el mètode més 

útil pel seu diagnòstic amb el qual 

es descobreix hipertròfia ventricular 

esquerra (HVE). Pot ser difícil 

distingir la MCH de la HVE en 

l'esportista altament entrenat.  La 

majoria d'esportistes amb MCH són 
asimptomàtics (5).  

La tercera causa de mort en esportistes menors de 35 anys són les anomalies 

coronàries congènites (10%), les quals són alteracions congènites amb origen a 

les artèries coronàries que es descobreixen en l'autòpsia perquè freqüentment 

la seva primera manifestació clínica és un episodi de MSC. Encara que solen ser 

asimptomàtiques, a vegades presenten dispnea i dolor toràcic que són mal 

interpretats perquè el pacient sol ser molt jove. El mecanisme de MSC que es 

produeix en l'exercici físic és la isquèmia per estrenyiment de l’òstium (orifici del 

si) o pel pinçament de l’artèria coronària quan travessa l'espai entre l’aorta i el 

tronc de la pulmonar (5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.	Comparació d’un cor aparentment normal 
amb un cor que pateix miocardiopatia hipertròfica. 
Font: Turer et al. (29) 2015 
 

Anomalies	
coronàries	
congènites	
(10%)

Miocardiopatia	
hipertròfica	
(12%)

Miocardiopatia
/Displàsia	
artimogènica	
(14%)

MSC		
<35	anys	

Figura 8. Representació esquemàtica de les principals causes de mort sobtada 
cardíaca en esportistes menors de 35 anys.  
Font: elaboració pròpia 
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Causes de mort sobtada en esportistes majors de 35 anys: 

En aquest cas, la causa més prevalent és la cardiopatia isquèmica, en què hi ha 

un subministrament insuficient de sang i oxigen a una porció del miocardi. 

Suposa tres quartes parts del total de MSC en aquest grup d’edat. 

L’arteriosclerosis coronaria (73%) n’és la causant del major número, aquesta es 

desenvolupa a la intima arterial i provoca lesions que ocupen l’espai arterial. 

Aquestes lesions, ateromes, mostren una distribució regional desigual i 
comprometen la llum dels vasos amb diversos graus d’oclusió (31). 

La miocardiopatia/displàsia aritmogènica (6%) és la segona causa més freqüent 

de MSC en aquesta franja d’edat. Mentre que la tercera és la miocardiopatia 

hipertròfica (5%), ja esmentada anteriorment (5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodríguez-Reyes et al. (15) amb l’estudi esmentat anteriorment realitzat a la 

regió de Pàdua, Itàlia, conclou que l’exercici com a tal no és el causant de 

l’augment de la mortalitat, sinó que és un disparador de MSC principalment en 

aquells atletes que tenen una condició cardiovascular que els predisposa a major 

mortalitat.  

Així doncs, està clar que són necessàries unes dades acurades d’incidència i de 

prevalença per tal de dur a terme una bona prevenció primària amb una prova 

d’screening i prevenció secundària amb uns bons sistemes de resposta 
d’emergència.  

Miocardiopatia	
hipertròfica
(5%)

Miocardiopatia/
Displàsia	
artimogènica
(6%)

Cardiopatia	
isquèmica
(73%)

MSC	
>35	anys	

Figura 9.	Representació esquemàtica de les principals causes de mort 
sobtada cardíaca en esportistes menors de 35 anys.		
Font: elaboració pròpia 
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 PREVENCIÓ DE LA MORT SOBTADA CARDÍACA EN 

ESPORTISTES 

Tenint en compte la repercussió social que representa la mort sobtada en 

esportistes, s’han establert diversos criteris des del punt de vista cardiovascular 

per reduir el màxim possible els riscos potencials que la pràctica esportiva pot 
ocasionar.  

Per una banda hi ha la prevenció primària de la MSC en esportistes, la qual 

consisteix en el diagnòstic precoç de les cardiopaties subjacents que podrien 

activar una arítmia, mitjançant l’avaluació cardiovascular sistemàtica 

d’esportistes per tal de detectar qualsevol malaltia, lesió o afecció cardíaca que 

pugui constituir un risc vital per a l'esportista durant la pràctica esportiva. La seva 

eficàcia s’ha vist demostrada des que a la regió de Pàdua, a Itàlia, es va aplicar 

l’any 1982 un programa de cribratge pre-participació i es va veure una disminució 
de la MSC en esportistes de 3,6 a 0,4 per 100.000 persones /any (32). 

Per tant, existeix actualment més o menys consens que s’ha de realitzar una 

valoració cardiovascular, però no està clar quins serien els components ideals 
d’un programa d’avaluació sistemàtica.  

Per una banda, als Estats Units, l’American Heart Association proposa utilitzar 

únicament un qüestionari clínic i un examen físic per descartar una potencial 

cardiopatia, sense dur a terme un ECG. Alternativament, tant la Societat Europea 

de Cardiologia com el Comitè Olímpic Internacional, proposen la incorporació de 

l’ECG com a eina per millorar la detecció de determinades patologies, tot i que 

cal tenir en compte que aquest no detecta totes les cardiopaties que poden 

predisposar a la MSC, com per exemple la malaltia coronaria arterioscleròtica, 

anomalies de les arteries coronàries o malaltia d’aorta ascendent. La raó per la 

qual s’ha decidit incloure aquesta prova ha estat gràcies a l’observació de què el 

95% dels atletes amb MCH presenten anomalies significants en el seu ECG, 

tenint en compte que només s’identifiquen condicions cardiovasculars que poden 

portar a MSC en un 3% dels atletes que tan sols se’ls hi realitza un examen 

històric i físic (33).  

Encara que la Societat Europea de Cardiologia recomani la valoració 

cardiovascular dels esportistes basant-se en l’anamnesi, l’exploració física i 
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l’ECG, moltes associacions i federacions esportives, a més, requereixen la 

realització d’una prova d’esforç, d’un ecocardiograma, d’una espirometria i/o 

d’una analítica sanguínia. En general, els reconeixements que estan destinats a 

grans grups de població són de tipus bàsic i es reserven altres mitjans 

diagnòstics complementaris en cas que es trobin troballes sospitoses de 

malalties. A l’Annex VI podem veure el clar exemple d’una avaluació 

cardiovascular prèvia a la pràctica esportiva de tipus avançat (32,33). 

 

2.3.1. COMPONENTS DE L’AVALUACIÓ CARDIOVASCULAR 

PRÈVIA A LA PRÀCTICA ESPORTIVA  

Avaluació cardiovascular prèvia a la pràctica esportiva de tipus bàsic: 

ü Anamnesi (34): 

- Antecedents personals: Demanar sobre malalties prèvies, al·lèrgies, 

medicació habitual, suplements nutricionals, intervencions quirúrgiques, 

malalties relacionades amb la calor, hospitalitzacions, hàbits tòxics... És 

important fer èmfasis en tots aquells antecedents que podrien indicar la 

presència de malaltia cardiovascular, com podrien ser: buf cardíac, 

hipertensió arterial, factors de risc per a cardiopatia isquèmica, 

simptomatologia cardiològica prèvia, cardiopatia diagnosticada, denegació 

prèvia d'aptitud per a la pràctica esportiva. 

- Antecedents familiars: Demanar si en família de primer grau hi ha o hi ha 

hagut: cardiopaties congènites, cardiopaties isquèmiques, miocardiopaties, 

arítmies i/o trastorns aritmogènics, mort sobtada precoç. També altres 

malalties d’interès com malalties metabòliques, hipertensió arterial, malaltia 

cerebrovascular, malalties pulmonars, hiperlipèmia, hipercolesterolèmia, 

talassèmies, nefropaties i altres malalties de caràcter hereditari.  

- Història esportiva: És important conèixer el tipus i quantitat d'activitat física 

que realitza l'esportista, i si realitza algun tipus de preparació física 

complementària (treball de resistència, velocitat, força), els anys de pràctica 

esportiva, la dedicació a la mateixa i si realitza algun tipus de competició i en 

quin nivell.   

- Simptomatologia relacionada: És important demanar si presenta dolor 

precordial, síncope o presíncope, palpitacions o dispnea.  
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ü Exploració física (34): 

- Tensió arterial 

- Deformitats toràciques: en els esportistes afectats per Pectus excavatum 

moderat/sever poden existir 3 tipus d'afectacions cardiovasculars: disminució 

de la despesa cardíaca, prolapse mitral o arítmies. 

- Polsos arterials 

- Auscultació cardiopulmonar 

- Índex de massa corporal (IMC): és important conèixer-lo, ja que està associat 

a diferents malalties metabòliques i endocrines, especialment en la diabetis 

no insulinodependents, aterosclerosis i hipertensió. 

- Vista i oïda  

 

ü Electrocardiograma en repòs (34,35): 

S’ha de realitzar un ECG de 12 derivacions, en el qual es poden observar 

trastorns de la freqüència cardíaca i el ritme (bradicàrdia, arítmies sinusals), 

trastorns de la conducció (auricular, ventricular o auriculoventricular), modificació 

en el voltatge (ona P, complex QRS d'alt voltatge a precordials), trastorns de 

repolarització (repolarització precoç) i arítmies per augment de l'excitabilitat i 
taquiarítmies (extrasístoles ventriculars).  

 

Avaluació cardiovascular prèvia a la pràctica esportiva de tipus avançat: 

A més de l’anamnesi, l’exploració física i l’ECG en repòs, s’hi afegeix: 

ü Prova d’esforç: 

Aquest és un examen funcional, no invasiu que permet detectar i valorar 

possibles alteracions de l’activitat elèctrica del cor durant l’activitat física que 

poden no ser detectades amb l’ECG en repòs. Es registra la resposta 

cardiovascular, respiratòria i metabòlica de l’organisme mitjançant un exercici 

(córrer en cinta o pedalar en bicicleta estàtica) d’intensitat creixent. A més, 

permet conèixer la capacitat funcional de l’esportista, important a l’hora de 
prescriure l’activitat física de cada individu (35,36). 

El cicloergòmetre o prova d’esforç en bicicleta estàtica és la més barata, 

necessita menys espai i produeix menys soroll. Per altra banda, la cinta 
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ergomètrica o prova d’esforç en cinta rodant ha de tenir una barana en la part 

frontal i hi ha d’haver un botó de parada perquè el personal pugui aturar la prova. 

S’ha demostrat que els valors de la FC màxima són similars en les dues 

modalitats, tot i que el consum màxim d’oxigen (VO2màx.) sembla ser entre un 10 
i un 15% major durant la realització de l’exercici amb cinta ergomètrica (37). 

Hi ha diferents protocols d’exercici a l’hora de realitzar la prova, però que s’han 

d’individualitzar per a cada persona i els increments d’intensitat d’exercici s’han 

d’anar produint perquè el temps total de la prova sigui d’entre 8 i 12 minuts. Els 

protocols amb grans increments, com el de Bruce que incrementa tant la velocitat 

de la cinta com el grau d'inclinació cada 3 minuts, són més idonis per fer proves 

de detecció amb joves i/o persones actives, mentre que els protocols amb 

increments menors, com el de Balke en què es realitza a una velocitat constant 

de 5,3 km/h incrementant 1% cada minut el grau d'inclinació, són millors per gent 

gran o de baix nivell de fitness i per pacients amb malalties cardiovasculars o 
respiratòries (35,36). 

També hi ha la prova d’esforç amb anàlisis de gasos espirats (PEAGE) o 

ergoespirometria en la qual es mesura i s’analitza l'intercanvi de gasos amb la 

respiració (mascareta) recollint variables com el consum d'oxigen, la ventilació, 

producció de CO2..., que es relacionen amb la velocitat, la potència, el pes, la 

talla i altres paràmetres per així valorar l'estat de salut i la condició física de 
l'esportista, determinant els seus llindars d'entrenament (38). 

En el moment de reproduir la prova d’esforç, en la majoria d’ocasions, sobretot 

en esportistes d’alt nivell, es subestima la capacitat real d’exercici i pot comportar 

inconvenients al moment de dissenyar el pla d’entrenament. També és important 

aquest problema amb persones que pateixen alguna cardiopatia, degut a que, 

del resultat de la prova se’n poden derivar decisions terapèutiques importants. 

Per això cal escollir la prova més adequada en cada ocasió en funció de les 
seves habilitats o de l’objectiu específic de la prova (6). 

 

Els següents criteris indiquen que cal aturar la prova d’esforç abans d’hora per 
no posar en risc la salut de la persona (37): 

- Moderada o severa angina de pit i/o angina progressiva. 

- Dispnea desproporcionada, atàxia, marejos o pre-síncope. 
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- Signes de mala perfusió (cianosi i pal·lidesa). 

- Depressió del segment ST major de 3 mm, elevació del ST (> 1 mm) en 

derivacions sense ones Q (amb excepció de les derivacions V1 o AVR). 

- Arítmia ventricular o supraventricular complexa. 

- Desenvolupament de bloqueig de branca o retards de la conducció 

intraventricular (i que no poden distingir-se de la taquicàrdia ventricular). 

- Disminució de la pressió arterial sistòlica de més de 20 mmHg respecte a la 

pressió arterial prèvia i/o de 10 mmHg del mesurament basal o resposta 

hipertensiva límit (pressió arterial sistòlica> 250 mmHg. i/o pressió diastòlica> 

120 mmHg) 

- Dificultats tècniques en el monitoratge de l'ECG o la pressió arterial. 

- Esgotament muscular o sol·licitud del pacient per acabar la prova.  

 

A més, tota prova d’esforç presenta unes contraindicacions resumides en la 
Taula 1 i Taula 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

1. Angina inestable d'alt risc. No obstant això, els pacients amb sospita d'angina 
inestable en la presentació, que romanen estables i sense dolor, es poden sotmetre 
a exercici. 

2. Insuficiència cardíaca congestiva descompensada o mal controlada. 

3. Hipertensió arterial no controlada (pressió arterial >200/110 mm de Hg). 
4. Arítmies cardíaques no controlades (simptomàtiques o amb compromís 
hemodinàmic). 
5. Estenosi aòrtica severa simptomàtica. 
6. Embòlia pulmonar aguda. 
7. Miocarditis aguda o pericarditis. 
8. Dissecció aòrtica aguda. 
9. Hipertensió pulmonar severa. 
10. Infart agut de miocardi (<4 dies). 

Taula 1. Contraindicacions absolutes de la prova d’esforç  

Font: Angelino et al (37), 2010 
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ü Ecocardiograma: 

Aquesta és una prova complementària que permet millorar l’exactitud 

diagnòstica en circumstàncies dubtoses. És una prova diagnòstica que ofereix 

una imatge en moviment del cor, que mitjançant ultrasons, ens aporta informació 

sobre la forma, mida, funció, força del cor, moviment i gruix de les seves parets 
i el funcionament de les vàlvules (39). 

 

ü Espirometria: 

Aquesta prova fisiològica ens permet conèixer com un individu inhala i exhala 

volums d’aire en funció del temps, i la seva realització és bàsica per l’avaluació i 

el seguiment de malalties respiratòries, tot i que en el nostre àmbit d’estudi es 

realitza per la valoració de l’estat de salut abans de l’inici de programes d’activitat 

física intensa. Les principals variables estudiades en una espirometria són la 

capacitat vital forçada (FCV), i el volum expiratori forçat en el primer segon 

(FEV1). La FVC representa el volum màxim d'aire exhalat en una maniobra 

expiratòria d'esforç màxim, iniciada després d'una maniobra d'inspiració màxima, 

expressat en litres. El FEV1 correspon al volum màxim d'aire exhalat en el primer 

segon de la maniobra de FVC, també expressat en litres. Finalment, el quocient 
FEV1 / FVC mostra la relació entre ambdós paràmetres (40). 

 

 

	

1. Lesió significativa coneguda de tronc de coronària esquerra. 
2. Estenosi aòrtica moderada simptomàtica. 
3. Cardiomiopatia hipertròfica obstructiva o altres formes d'obstrucció del tracte de 

sortida. 
4. Taquiarítmies o bradiarítmies. 
5. Bloqueig auriculoventricular d'alt grau. 
6. Trastorns electrolítics. 
7. Impediment físic o mental que impossibiliti realitzar un exercici adequat. 

	

Taula 2. Contraindicacions relatives de la prova d'esforç 

Font: Angelino et al (37), 2010 
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ü Analítica sanguínia: 

L'anàlisi específica per a esportistes és un examen bioquímic en el qual es 

realitzen una sèrie d'analítiques per detectar possibles alteracions que poguessin 

aflorar com a conseqüència de la pràctica esportiva. Tot i que cada metge 

decideix quin és el perfil d’anàlisis necessari en cada esportista, aquest podria 

ser un bon exemple: Glòbuls vermells (hemoglobina, hematòcrit), Glòbuls blancs 

(recompte de cel. blanques), Estat de coagulació (Recompte plaquetari), CRP, 

Funció renal (Sodi, Urea, Creatinina), Funció del fetge (ALP, AST, ALT, CK, 

Gamma GT, Bilirubina), Proteïnes (Proteïna total, Albúmina, Globulina), Salut 
òssia (Calci), Ferro, Ferritina, Transferrina, Colesterol, Triglicèrids (41). 

 

2.3.2. SEGUIMENT CARDIOVASCULAR DELS ESPORTISTES  

Pel que fa al seguiment dels esportistes, el document de consens de Sitges et 

al. diu que cal un enfocament realista per establir un balanç amb els recursos 

disponibles i mantenir l’eficiència. Per això proposen el següent calendari de 
seguiment mèdic (32): 

• Programa de valoració cardiovascular bàsica  
ü Valoració periòdica biennal en la majoria d'esportistes. 
ü Valoració anual en: 

- Portadors d'anomalies a l'ECG. 

- Esportistes amb valoració cardiovascular bàsica normal (combinada 

biennalment amb la valoració cardiovascular avançada). 

• Programa de valoració cardiovascular avançada  
ü Valoració periòdica biennal en esportistes professionals, practicants 

d'esports de risc i/o màxima exigència física i esportistes majors de 35 

anys. 

ü Valoració anual en portadors d'anomalies no excloents.   
ü Sempre que ho indiqui el criteri del cardiòleg i del metge de l'esport.  

 

En el cas de les persones que no han realitzat esport amb freqüència durant la 

seva vida i volen començar un pla d’entrenament, és molt recomanable dur a 
terme una revisió mèdica cardiovascular abans d’iniciar aquest canvi d’hàbit (42). 
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Si una vegada realitzada l’avaluació cardiovascular es troben problemes 

cardíacs s’ha de recomanar a l’esportista que deixi de fer esport, amb una 

conseqüent difícil reacció i assimilació per part d’aquest. Sobretot passa en 

esportistes joves, que són més difícils de convèncer i tenen molts objectius per 

endavant. En prendre una decisió com aquesta requereix tenir coneixements 

amplis de medicina esportiva, perquè involucra aspectes mèdics, psicològics, 

legals, econòmics i socials; i cada persona o grup relacionat amb l’esportista ha 

d’assumir el rol que li correspon per un òptim tractament mèdic integral. Les 

causes de la contraindicació a realitzar exercici físic són molt específiques i han 

de ser factors que posin en risc la vida de l’atleta (per exemple, aspectes 

cardiovasculars com els anomenats anteriorment). És molt important tenir en 

compte que les consideracions que es facin sobre un atleta en relació a la 

disminució o parada forçada de l’activitat física són només recomanacions i han 

de ser valorades pel propi atleta, la seva família, el seu entrenador i l’entitat o 

club a la qual pertany, per determinar quina actitud prendre més endavant amb 
aquest individu (22). 

Malauradament, malgrat els millors programes de detecció i programes 

d'exercici, l’ocurrència poc freqüent de MSC durant els esdeveniments esportius 

és una realitat. Les proves cardiovasculars de detecció no sempre es realitzen 

abans que els esportistes competeixin, i quan es fan, poden ser mal 

interpretades si els metges no tenen la suficient experiència (en l'esport). En 

aquest context, el repte consisteix en la diferenciació entre les adaptacions 

fisiològiques per a l'exercici, el conjunt de senyals conegudes com la Síndrome 

del Cor d'Atleta, i els processos patològics del miocardi que pot causar la mort 

sobtada. Per això, la prevenció secundària també és molt important. És 

necessari un bon pla de resposta d’emergència, disposant de suficients 

desfibril·ladors automàtics externs en els estadis i centres esportius, creant 

espais cardioprotegits que incloguin, a més, la presència de personal format en 

reanimació cardiopulmonar bàsica. S’ha demostrat que amb una bona 

reanimació cardiopulmonar (RCP) i desfibril·lació (en 5 minuts) resulten unes 
taxes de supervivència superiors al 60% (14,32). 
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4. OBJECTIUS I HIPÒTESIS  

El gran augment de persones que realitzen esport i la intensitat en la qual ho fan 

pot ser beneficiós, a la vegada que, perjudicial per a la seva salut. Una de les 
complicacions més severes és la mort sobtada cardíaca.  

Per tal d’evitar-ho, a més de disposar de suficients desfibril·ladors externs 

automàtics a les instal·lacions esportives, és necessària una correcta prevenció 

primària de la mort sobtada cardíaca en esportistes que consisteix en el 

diagnòstic precoç de les cardiopaties subjacents que podrien activar una arítmia, 

mitjançant l’avaluació cardiovascular sistemàtica. 

Per tot això, les hipòtesis que es plantegen en aquest estudi són que la població 

esportiva actual no es realitza suficients revisions mèdiques amb avaluació 

cardiovascular sistemàtica, per diferents causes, una de les quals seria la falta 

de consciència del risc que això suposa. A més de tenir poca coneixença sobre 
la mort sobtada en aquest àmbit.  

 

 

Objectiu General  

• Analitzar els factors relacionats amb la realització de les revisions mèdiques 

que inclouen avaluació cardiovascular sistemàtica. 
 

 

Objectius Específics 

• Conèixer el grau d’implementació de les revisions mèdiques amb avaluació 

cardiovascular sistemàtica en els esportistes del Servei d’Esports de la 

Universitat de Girona. 

• Estudiar el perfil sociodemogràfic i el tipus d’esport dels participants de 

l’estudi i analitzar la seva associació amb la presència de realització de 

revisions mèdiques amb avaluació cardiovascular sistemàtica. 

• Descriure el nivell de coneixement que tenen els participants sobre la mort 

sobtada cardíaca en esportistes i la seva prevenció. 
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5. MATERIALS I MÈTODES 

  PERÍODE I DISSENY DE L’ESTUDI  
Pel que fa al disseny, es tracta d’un estudi descriptiu, observacional i transversal 

que es durà a terme del Setembre del 2018 al Setembre del 2019. S’utilitzarà 

metodologia quantitativa. 

 

  ÀMBIT DE L’ESTUDI  
L’estudi es durà a terme al Servei d’Esports de la Universitat de Girona. Aquest 

és un servei que ofereix la Universitat de Girona i que reuneix membres de la 

comunitat universitària de la UdG i altres que, a canvi de pagar una tarifa anual, 

poden beneficiar-se d’assignatures esportives, activitats dirigides, esquiades, 

voluntariats, competicions internes UdG o interuniversitàries, reserva 
d’instal·lacions esportives... i així practicar esport durant el seu temps lliure.  

La recollida de dades es realitzarà a les oficines d’aquest servei que es troben a 
l’Avinguda Montilivi, 143 de Girona (17003). 

 

  POBLACIÓ I MOSTRA  
La població d’estudi està formada pels esportistes que pertanyen al Servei 

d’Esports de la Universitat de Girona. Aquests poden ser:  

• Membres de la comunitat universitària de la UdG: 

- Estudiants   

- Personal d'administració i serveis 

- Personal acadèmic 

- Ex-estudiants socis de Post-Scriptum 

• Altres: 

- Familiars directes dels socis: parella, pares, fills o germans 

- Ex-estudiants a la Universitat de Girona 

- Estudiants d'altres universitats catalanes  

Segons dades facilitades pel Servei d’Esports el nombre total de socis durant 
aquest any acadèmic 2017-2018 és de 3.209.  
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Dins aquesta població s’ha determinat una mostra probabilística representativa 

de la N total (població total) calculada de manera proporcional dels individus que 

compleixen els criteris d’inclusió. 

Per garantir que la mida de la mostra sigui representativa, amb un valor de 

confiança del 95% sobre la població d’estudi, s’ha utilitzat la següent fórmula: 

𝑛 =
𝑁	×	𝑧'	×	𝑝	×	𝑞

𝑑'	×	 𝑁 − 1 +	𝑧'	×	𝑝	×	𝑞
 

N = 3.209. La mida de la població d’estudi té en compte el nombre total de socis 

del Servei d’Esports de la UdG.  

Z = 1,96. Valor corresponent a 0,05 en la taula de distribució de Gauss en base 

al nivell de confiança del 95%. 

p = 0,75. Probabilitat d’èxit obtinguda del 75%.  

q = 0,25. Probabilitat de fracàs obtinguda del 25%. 

d = 0,05. Error del 5% que es preveu amb el nivell de confiança del 95%. 

Així, 

𝑛 =
𝑁	×	𝑧'	×	𝑝	×	𝑞

𝑑'	×	 𝑁 − 1 +	𝑧'	×	𝑝	×	𝑞
=

3209	×	1,96'	×	0,75	×	0,25
0,05'	×	 3209 − 1 +	1,96'	×	0,75	×	0,25

= 264 

La mida de la mostra representativa del conjunt de la població és de 264 
participants. 

 

 CRITERIS D’INCLUSIÓ I CRITERIS D’EXCLUSIÓ  
Criteris d’inclusió: 

1. Persones que han realitzat el pagament anual de soci del Servei d’Esports 

i, per tant, es poden beneficiar de tots els seus avantatges. A més, de tenir 

la voluntat de participar.  

2. Persones que tenen capacitat de comprendre i respondre als qüestionaris 

presentats pels investigadors/res i que, un cop informats de l’estudi, 

acceptin participar lliurement. 

 

Criteris d’exclusió: 

1. Persones que manifesten, lliurement, no voler participar en l’estudi. 
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  DESCRIPCIÓ DE LES VARIABLES D’ESTUDI  
Taula 3. Descripció de les variables sociodemogràfiques 

Variable Tipus Descripció  Valor  

Edat 
Quantitativa 

continua 
Indica l’edat biològica 

del participant 
En anys 

Sexe 
Qualitativa 

nominal 
dicotòmica 

Indica el gènere del 
participant 

Home o Dona 

Nacionalitat 
Pregunta 

oberta 
Indica la procedència 

del participant 
Text lliure 

Formació 
acadèmica 

Qualitativa 
ordinal 

poliatòmica 

Indica el nivell d’estudis 
que el participant ha 

assolit fins al moment 

Sense estudis, ESO, 
Batxillerat, Formació 
professional, Graduat 
universitari, Postgrau, 

Doctorat, Altres 

Situació 
laboral 

Qualitativa 
poliatòmica 

Indica la categoria 
laboral del participant 

Treballo a temps complert, 
Treballo a temps parcial, 

Treballo només durant les 
vacances d’estiu i/o 

hivern, Estudio a temps 
complert, Estudio a temps 

parcial, Ni treballo ni 
estudio 

Hores de 
feina/estudi 

Quantitativa 
discreta 

Indica el temps que el 
participant dedica a la 

feina + estudis 
En hores 

Tipus de 
soci Servei 

d’Esports 
UdG 

Qualitativa 
nominal 

poliatòmica 

Indica l’opció per la qual 
el participant pot 

esdevenir soci del 
Servei d’Esports de la 

UdG 

Estudiant UdG, Personal 
d’administració i serveis, 
Personal acadèmic, Ex-
estudiant soci de Post-

Scriptum, Familiar directe 
de soci, Ex-estudiant 

UdG, Estudiant d'altres 
universitats catalanes, 

Altres 
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Taula 4. Descripció de les variables sobre el coneixement de la mort sobtada 
cardíaca durant l’activitat física i la seva prevenció. 

Variable Tipus Descripció Valor 

Grau de 
percepció de 
coneixement 

sobre la MSC en 
esportistes  

Qualitativa 
ordinal 

poliatòmica 

Escala de Likert en què el 
participant indica quina 

coneixença creu que té sobre 
la MSC en esportistes 

1.Molt baix, 
2.Baix, 

3.Intermedi,  
4.Alt,            

5.Molt alt 

Coneixement 
sobre la MSC en 

esportistes 

Qualitativa 
nominal 

Aquesta variable conté 
diferents possibilitats de 

resposta envers el 
coneixement de la MSC en 

que 1 és certa i 3 son 
errònies. Depenent de la 

resposta marcada s’estratifica 
el nivell de coneixement. 

** 

Coneixement 
d’algun cas de 

MSC en 
esportistes 

Qualitativa 
ordinal 

dicotòmica + 
Resposta 

oberta 

Indica si el participant ha 
sentit a parlar d’algun cas de 

MSC en esportistes + 
observació 

Si o No +  
Text lliure 

Coneixement 
sobre mesures 

de prevenció  

Qualitativa 
ordinal 

dicotòmica + 
Resposta 

oberta 

Indica si el participant és 
conscient de que existeix 

prevenció en quan a la MSC 
en esportistes + observació 

Si o No +  
Text lliure 

Experiència 
formativa 

especifica 
sobre la MSC 

Qualitativa 
ordinal 

dicotòmica 

Indica si el participant ha rebut 
o no sessions formatives 

sobre la MSC, la seva 
prevenció i actuació 

Si o No 

Necessitat de 
sessions 

formatives 
sobre aquest 

àmbit per 
esportistes 

Qualitativa 
ordinal 

dicotòmica 

Indica la necessitat percebuda 
pel participant de rebre 

sessions formatives sobre la 
MSC en esportistes 

Si o No 
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** Valor de la variable Coneixement sobre la mort sobtada cardíaca en 
esportistes en què depenent de la resposta marcada s’estratifica el nivell de 

coneixement: 

- Coneixement intermedi à a. Aparició inesperada d’una parada cardíaca en 

una persona durant la practica esportiva o en la següent hora que presenta 

simptomatologia cardíaca des de fa 24 hores o menys. La principal causa és 

una arítmia cardíaca anomenada fibril·lació ventricular.  

- Coneixement molt baix à b. També es pot anomenar atac de cor en 

l’esportista, i es produeix quan el flux de sang al cor es bloqueja de forma 

sobtada. Si no es tracta ràpidament el múscul cardíac comença a morir.  

- Coneixement excel·lent à c. Mort natural que succeeix durant la pràctica 

esportiva o en la següent hora deguda a causes cardíaques en una persona 

que pot o no haver patit prèviament una malaltia del cor, però en què el temps 

i la manera de morir és inesperada. No pot passar més d’una hora entre l’inici 

dels símptomes fins la mort de la persona aparentment sana. 

- Coneixement baix à d. Aturada cardíaca que succeeix en esportistes en 

qualsevol moment de la seva vida. Aquesta és de forma sobtada, és 

secundaria a arítmies cardíaques i provoca que la sang deixi de fluir al cervell 

i a tot l’organisme i causa la mort si no es tracta dintre de pocs minuts. 

 

Taula 5. Descripció de les variables d’estudi sobre les revisions mèdiques amb 
avaluació cardiovascular sistemàtica 

Variable Tipus Descripció Valor 

Esport 
practicat 

Qualitativa 
nominal 

poliatòmica 

Indica els esports 
que realitza el 

participant 

Futbol, Basquet, 
Tennis/Pàdel, Running, 
Ciclisme/BTT, Hockey, 

Patinatge Natació,, 
Atletisme, Esquí, Arts 

marcials, Gimnàs, Altres 

Hores a la 
setmana de 

pràctica 
esportiva 

Quantitativa 
discreta 

Indica el temps 
que el participant 

dedica a fer 
esport 

En hores 
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Variable Tipus Descripció Valor 

Nivell 
d’exercici física 

Qualitativa ordinal 
poliatòmica 

Indica el nivell 
d’exercici físic 
que realitza el 

participant 

Inactiu, Lleugerament 
actiu, Moderadament 

actiu, Molt actiu, 
Extremadament actiu 

Realització 
d’una revisió 

mèdica 

Qualitativa ordinal 
dicotòmica 

Indica si el 
participant s’ha 

realitzat o no una 
revisió mèdica 

esportiva 

Si o No 

Activitats 
realitzades 

durant la 
revisió mèdica 

Qualitativa 
nominal 

poliatòmica 

Indica les 
diferents 

tècniques i 
recursos que 

s’han realitzat en 
la revisió mèdica 

esportiva 

Anamnesis, Exploració 
física, ECG en repòs, 

Prova d’esforç, 
Ergoespirometria, 
Ecocardiograma, 

Espirometria, Analítica 
sanguínia, Altres 

Raó per la qual 
es va decidir 

realitzar la 
revisió mèdica 

Qualitativa 
nominal 

poliatòmica 

Indica el motiu 
pel qual el 

participant es va 
realitzar la revisió 

Pròpia decisió per 
prevenció, Obligació per 

part d’una federació 
esportiva, Malestar o 

simptomatologia durant 
la pràctica esportiva, 

Altres 

Nombre de 
revisions 

realitzades 
llarg de la vida 

com a 
esportista 

Quantitativa 
discreta 

Indica el numero 
exacte de 
revisions 

realitzades per 
part del 

participant 

En unitats 

 

Periodicitat de 
la realització de 

les revisions 
mèdiques 

 

Quantitativa 
discreta 

Es valora cada 
quan es realitzen 

aquestes 
revisions 

En temps 
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Variable Tipus Descripció Valor 

Raó per la qual 
es va decidir 

no realitzar la 
revisió mèdica 

Qualitativa 
nominal 

poliatòmica 

Indica el motiu 
pel qual el 

participant no es 
va realitzar la 

revisió 

Desconeixença de la 
seva importància, Cost 

massa car, 
Desconeixença del lloc 

on es fan, Altres 

 

Taula 6. Descripció de les variables d’opinió sobre la comprensibilitat i claredat 
de l’estudi 

Variable Tipus Descripció Valor 

Comprensibilitat 
i claredat  

Qualitativa 
ordinal 

poliatòmica 

Escala de Likert 
en què el 

participant indica 
si la enquesta ha 

estat comprensible 
i clara 

1. Gens comprensible 
ni clara,  2. Poc 

comprensible i clara, 3. 
Bastant comprensible i 
clara, 4. Comprensible 

i clara, 5. Molt 
comprensible i clara 

Possibles 
errades i/o 

canvis  
Pregunta oberta 

Permet conèixer 
l’opinió del 

participant en 
quan a l’enquesta 

Text lliure 

 

 

  INSTRUMENTS PER A L’ESTUDI  

El principal instrument emprat per recollir les dades de l’estudi és un qüestionari 

elaborat per la investigadora, ja que no se n’ha trobat cap de validat en relació a 

les variables d’estudi. Aquest qüestionari conté un total de 24 preguntes les quals 

recullen informació sobre: dades sociodemogràfiques, el coneixement sobre la 

MSC en esportistes i la seva prevenció, la realització de revisions mèdiques amb 

avaluació cardiovascular sistemàtica i l’opinió sobre la comprensibilitat i la 
claredat de l’enquesta. (Annex IV) 
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L’enquesta s’administrarà sota l’autorització expressa mitjançant un 

consentiment informat (Annex I) en el que hi ha una sol·licitud formal de 

participació com a subjecte d’estudi. Juntament amb un full informatiu (Annex IV) 

amb l’explicació del projecte. 

L’instrument està constituït per quatre parts: la primera en la qual es recullen les  

variables sociodemogràfiques, la segona constituïda per 6 preguntes, la tercera 

que consisteix en 9 preguntes i, finalment, a quarta que conté 2 preguntes per a 
la validació del qüestionari.  

És de fàcil comprensió i no requereix gaire temps per contestar-lo, la qual cosa 

és favorable pel desenvolupament del projecte. L’enquesta es troba en llengua 

catalana, tanmateix, en el cas que fos necessari, es proporcionarà en llengua 

castellana o anglesa. El temps estimat de la seva realització és d’uns 20-25 
minuts.  

 

Prova pilot: 

La validació d’un instrument és un procés complex que vol garantir que la mesura 

sigui viable, fiable, vàlida i sensible als canvis, i s’utilitza per garantir que el 
qüestionari té les característiques necessàries per poder-lo utilitzar.  

Durant aquest Abril i Maig del 2018 s’ha dut a terme una prova pilot en què s’han 

administrat 25 enquestes com a estratègia per ajudar a avaluar i provar el 

qüestionari utilitzant una mida de mostra més petit que el de la mostra plantejada. 

La realització d’aquest qüestionari pilot ha estat una experiència positiva que ha 

aportat valuosa informació.  

La participació ha sigut molt bona, tot i que el fet que s’hagin recollit les dades 

durant dos matins ha pogut influenciar en què la majoria dels participants siguin 

molt joves. Una possible millora a l’hora de realitzar l’estudi real seria administrar 

els qüestionaris matins i tardes alternadament, ja que el perfil d’esportistes en 

horari de matins és majoritàriament jove, mentre que el de les tardes hi ha més 

varietat d’edats.  

Pel que fa a l’extensió i durada del qüestionari, cal destacar que el temps mitjà 

de realització ha estat de 20-25 minuts, coincidint amb l’estimació que es va fer 

abans de la seva posada en marxa.  
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De la pregunta del qüestionari sobre la comprensibilitat i claredat d’aquest en 

podem extreure les següents conclusions: d’un total de 25 participants, 13 

persones han respost que l’enquesta ha estat “Molt comprensible i clara”, 7 que 

ha estat “Comprensible i clara”, 5 que ha estat “Bastant comprensible i clara” i 

cap ha respost que ha estat “Poc comprensible i clara” ni “Gens comprensible ni 
clara”.  

Per altra banda, de l’última pregunta en què donava opció a redactar possibles 
errades o canvis, he pogut extreure aquestes opinions: 

- “Algunes preguntes es queden una mica escuetes, com la B5 i B6.” 

- “La pregunta del nivell d’exercici és dubtosa però lo altre està molt bé.” 

- “En la pregunta C2 crec que els que responguin l’opció E haurien de poder 

posar el nombre d’hores exacte ja que son els que fan més esport i tenen 

més risc de patir la malaltia.” 

- “A la pregunta C3 no contempla anar a la feina/universitat en cotxe i 

paral·lelament fer esport.” 

- “És un pel massa llarga.” 

- “A la pregunta dels estudis no acaba de quedar clar si s’ha de posar tots 

els que tens, els que estàs cursant i l’últim que has fet.” 

- “M’he trobat que jo abans quan competia em feia proves d’esforç però ara 

no, i a la pregunta de la periodicitat no sé què posar.” 

Per tant, amb aquests resultats podria concloure que la majoria de participants 

(52%) coincideixen en què l’enquesta és “Molt comprensible i clara”, tot i que 

tenint en compte el 28% que han respost que és “comprensible i clara” i el 20% 

que diuen que és “Bastant comprensible i clara”, hauria d’introduir possibles 

millores en algunes preguntes, per tal que sigui el més vàlida i fiable possible al 

moment de realitzar l’estudi real.  
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  DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT I RECOLLIDA DE 

DADES  

1. El primer pas serà demanar autorització al Servei d’Esports de la Universitat 

de Girona mitjançant una carta formal (AnnexIII), per poder portar a terme la 
recollida de dades als seus socis.  

2. Una vegada obtinguda la resposta afirmativa, es configurarà una mostra 

probabilística representativa de la N total calculada de manera proporcional 
dels individus que compleixen els criteris d’inclusió.  

3. Es procedirà al disseny i creació del qüestionari en català, castellà i/o anglès, 

del consentiment informat, de la fulla informativa i de la fulla de recollida de 

dades. 

4. Es convocarà una reunió als dirigents del Servei d’Esports de la UdG per tal 

d’acabar d’informar sobre l’estudi i on s’entregaran els qüestionaris, fulls 

informatius i consentiments informats de l’estudi d’investigació per tal que 
aquests siguin distribuïts als participants.  

5. Per tal d’agilitzar el procediment de recollida de dades i facilitar-lo, una 

persona del Servei d’Esports de la UdG serà l’encarregada d’administrar els 

qüestionaris en els esportistes que assisteixin a les seves instal·lacions 

durant varis dies del mes de Febrer del 2019, després de la seva autorització 

expressa de la sol·licitud formal per a la participació com a subjecte d’estudi, 

garantint la confidencialitat i l’anonimat. Per tal que la mostra sigui més 

representativa les enquestes s’aniran administrant matins i tardes 

alternadament.  

6. Es procedirà a la informatització de les dades i el control de qualitat 

d’aquestes. Una vegada enregistrades es guardaran en arxius específics i es 
realitzarà la seva anàlisis estadístic descrit en el següent apartat.  

 

  ANÀLISIS DE LES DADES 

Les dades de l’estudi seran analitzades mitjançant el paquet estadístic Statical 

Package for the Social Sciences (SPSS v20) i l’assessorament d’un estadista. 



	

	 49	

GRAU 	D ’ IMPLEMENTACIÓ	 I 	 CONEI XEMENT	D E 	LA 	PREVENCIÓ	DE 	LA 	MORT	SOBTADA 	CARDÍ ACA 	EN 	ESPORTIS TES 	 	

En totes les proves estadístiques realitzades amb variables de resultats 
s’utilitzarà un nivell de significació estadístic de 0,05.  

Per una banda es realitzarà un anàlisis univariant, en què de les variables 

categòriques o qualitatives se’n calcularan les freqüències i els percentatges, a 

més de la prevalença i/o incidència de la variable d’interès amb el seu interval 

de confiança del 95%. I de les variables quantitatives se n’obtindran les mesures 

de tendència central (mitjana, mediana i moda) i les mesures de dispersió 
(desviació estàndard, variància, quartils).  

També es durà terme una anàlisis descriptiu bivariant i multivariant per tal 

d’estudiar els factors associats a les revisions mèdiques amb avaluació 

cardiovascular sistemàtica. 

 

  ASPECTES ÈTICS I LEGALS 

En l’estudi s’ha tingut en compte la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades 

de caràcter personal (LOPD) que garanteix i protegeix les dades personals, les 

llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i 

especialment la seva intimitat i privadesa personal i familiar. 

Els participants rebran informació sobre els objectius i els mètodes de recollida 

de dades i se’ls informarà del dret de participar o no en l’estudi i de retirar el seu 
consentiment en qualsevol moment sense cap conseqüència. 

 

 LIMITACIONS DE L’ESTUDI  

Pel que fa a la mostra, aquesta podria representar una limitació, ja que donades 

les característiques de la població de demarcació de l’estudi (Servei d’Esports 

de la UdG), els resultats podrien no ser representatius. Per tal d’incrementar la 

significació estadística i poder inferir els resultats a una població més global, 

seria necessari ampliar aquest estudi a tota la població esportista de Girona.  

Una altra limitació a tenir en compte podria ser l’abandonament dels participants 

durant la investigació, fet que afectaria la mida de la mostra inicial.  
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 RESULTATS I APLICABILITAT DELS RESULTATS DE 

L’ESTUDI PER LA PRÀCTICA INFERMERA 

La temàtica de l’estudi exposat és d’actualitat i cada vegada pren més 

importància en la societat en la qual ens trobem pel gran impacte social que 
suposen les morts sobtades cardíaques en esportistes.  

Conèixer el nombre d’esportistes i els factors relacionats en quan a la realització 

de revisions mèdiques amb avaluació cardiovascular sistemàtica permetrà 

detectar la necessitat d’establir un seguiment als esportistes de forma 

estandarditzada en tot el territori nacional, i d’aquesta manera reduir el risc de 
patir mort sobtada cardíaca amb una bona prevenció primària.  

Per altra banda, estudiar el nivell de coneixement dels esportistes sobre la MSC, 

la seva prevenció i actuació en cas que se’n produís una, permetrà observar les 

necessitats de caire formatiu d’aquesta població d’estudi. En cas que el resultat 

conclogui que es necessita educació per la salut a la població, es proposarà 

realitzar un programa de promoció de la salut en aquest àmbit per part de la 
infermeria escolar i comunitària. 

Tanmateix, el fet de participar en l’estudi, els participants es creen un raonament 

intern constructiu de la importància de la prevenció i de saber gestionar 
correctament la seva pròpia salut. 

Penso que els resultats d’aquest projecte de recerca poden esdevenir d’interès 

particular per als professionals de la salut i, en general, per a la societat i la 
comunitat científica i esportiva. 

 

6. CRONOGRAMA DEL PROJECTE 

En la Taula 7 es presenta el calendari de treball que inclou la seqüència de les 

activitats que es duran a terme per tal que es realitzi la investigació durant el 

període de temps estimat. Aquest calendari ens ajudarà a organitzar, planificar i 

efectuar el procés del projecte d’una manera més eficient. El cronograma inclou 

les activitats a realitzar en cada mes durant un any (Setembre 2018-Setembre 

2019), que és el període estimat que es necessitaria per finalitzar la investigació. 
Les tasques que es realitzen seran agrupades per 3 fases.  
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Taula 7. Cronograma del projecte 

 TEMPS TASCA 
FA

SE
 P

R
EL

IM
IN

A
R

 

Se
te

m
br

e 
20

18
 a

l 

D
es

em
br

e 
20

19
 

- Plantejament del problema de salut 

- Revisió bibliogràfica 

- Elaboració del projecte d’estudi 

- Demanar autorització al Servei d’Esports de la UdG 

- Selecció d’una mostra d’estudi probabilística 

representativa de la N total 

G
en

er
 2

01
9 - Disseny i creació del qüestionari, consentiment 

informat, fulla informativa i  fulla de recollida de dades 

- Reunions de consens amb el Servei d’Esports de la 

UdG + entrega de qüestionaris i altres documents 

FA
SE

 D
E 

TR
EB

A
LL

 
D

E 
C

A
M

P 

Fe
br

er
 2

01
9 

al
 

M
ar

ç 
20

19
 

- Recollida de dades per part de l’enquestador 

- Informatització i control de qualitat de les dades 

FA
SE

 D
’A

N
À

LI
SI

 I 
IN

TE
R

PR
ET

A
C

IÓ
 D

E 
LE

S 
D

A
D

ES
 

Ab
ril

 2
01

9 
al

 J
un

y 

20
19

 

- Anàlisis estadística de les dades mitjançant SPSS 20 

i un estadista 

- Finalització de la redacció de resultats, discussió i 

conclusions 

Ju
lio

l 

20
19

 - Revisió marc teòric i la metodologia del projecte i 

actualitzar fonts bibliogràfiques 

- Revisió del text 

Ag
os

t 2
01

9 
a 

Se
te

m
br

e 
20

19
 

- Presentació de la recerca i difusió dels resultats. 

Enviar i publicar l’article a les revistes que més 

s’adaptin a la temàtica 
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7. PRESSUPOST ECONÒMIC 

A les següents taules es desglossen les despeses aproximades requerides per 

tal de poder dur a terme el projecte en unes condicions apropiades: 

Taula 8. Despeses de material fungible 

 
Taula 9. Despeses de recursos humans 

 
Taula 10. Despeses per la difusió científica 

	

CONCEPTE PRESENTACIÓ QUANTITAT PREU(€)/UNITAT TOTAL 
(€) 

Fulls de paper Paquet 500 1 3,50 3,50 

Bolígrafs Paquet de 10 1 3,00 3,00 

Portafolis  Unitat 5 4,50 22,50 

USB 16GB Unitat 1 7,00 7,00 

Impressió Unitat 900 0,05 45,00 

SPSS v20 Unitat 1 500,00 500,00 

Total: 581,00€ 

CONCEPTE 
COST (€) PER HORA 

DE TREBALL EN 
EUROS 

NUMERO 
HORES DE 
TREBALL 

TOTAL (€) 

Estadista  20,00 10 200,00 

Enquestador 10,00 55 550,00 

Total: 755,00€ 

CONCEPTE DESGLOSSAMENT 
CONCEPTE 

COST (€) TOTAL 
(€) 

Comunicació científica 
nacional 

Inscripció 300,00 

1.200,00 Dietes 300,00 

Viatge 600,00 

Comunicació científica 
internacional 

Inscripció 300,00 

1.300,00 Dietes 400,00 

Viatge 600,00 

Publicació  2 Revistes científiques 
infermeria 500,00/revista 1.000,00 

Traducció i correcció  400,00/article 800,00 

Total: 4.300€ 

PREU TOTAL DEL PROJECTE: 5.636,00€ 
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ANNEX I: CONSENTIMENT INFORMAT PER A MAJORS 
D’EDAT 

 FULL DE CONSENTIMENT INFORMAT PELS PARTICIPANTS 
D’INVESTIGACIÓ MAJORS D’EDAT 

 

Jo, .............................................................................................. (nom i cognoms) 

He llegit el full d’informació que se m’ha lliurat i he pogut fer preguntes sobre 

l’estudi i els seus objectius. Entenc que la meva participació és voluntària i que 

puc retirar-me del projecte quan vulgui i sense haver de donar explicacions. A 

més, reconec que la informació que proporcioni al llarg de la investigació serà 

totalment confidencial i no serà utilitzada en qualsevol altre propòsit sense el meu 

consentiment. En cap cas es permetrà l’accés a les enquestes, aquest serà 

restringit únicament pels membres del grup de la recerca. En tot moment es 

garantirà la confidencialitat. 

Entenc que se’m lliurarà una còpia del consentiment i que puc demanar 

informació sobre els resultats de l’estudi una vegada conclòs. 

Dono lliurement la meva conformitat per participar en l’estudi.  

 

 

 

Girona, ___________ de ___________________ del 20___. 

Signatura del/la participant:  
 

 

 

Girona, ___________ de ___________________ del 20___. 

Signatura de l’investigador/a: 
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ANNEX II: CONSENTIMENT INFORMAT PER A MENORS 
D’EDAT 

FULL DE CONSENTIMENT INFORMAT PELS PARTICIPANTS 
D’INVESTIGACIÓ MENORS D’EDAT 

Jo, .................................................., amb DNI ...................................................... 

com a mare/pare/tutor-a de ................................................................................... 

 

He llegit el full d’informació que se m’ha lliurat i he pogut fer preguntes sobre 

l’estudi i els seus objectius. Entenc que la participació del meu fill/filla és 

voluntària i que pot  retirar-se del projecte quan vulgui i sense haver de donar 

explicacions. A més, reconec que la informació que proporcioni al llarg de la 

investigació serà totalment confidencial i no serà utilitzada en qualsevol altre 

propòsit sense el meu consentiment. En cap cas es permetrà l’accés a les 

enquestes, aquest serà restringit únicament pels membres del grup de la 

recerca. En tot moment es garantirà la confidencialitat. 

Entenc que sens lliurarà una còpia del consentiment i que podem demanar 

informació sobre els resultats de l’estudi una vegada conclòs. 

Dono lliurement la meva conformitat per què el meu fill/filla participi en l’estudi.  

 

Girona, ___________ de ___________________ del 20___. 

Signatura del/la pare/mare/tutor-a:  

 

 

 

Girona, ___________ de ___________________ del 20___. 

Signatura de l’investigador/a: 
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ANNEX III: CARTA FORMAL DIRIGIDA A LA DIRECCIÓ 
DEL SERVEI D’ESPORTS DE LA UNIVERSITAT DE 
GIRONA   
 

Servei d’Esports de la Universitat de Girona, 

Avinguda de Montilivi, 143 

17003, Girona 

 

A l’atenció de la Sr/-ra. Director/-ra del Servei d’Esports de la UdG 

 

Senyor-a ............................................. 

Li escric la següent carta amb la finalitat de sol·licitar-li l’autorització per 
desenvolupar un treball d’investigació en les instal·lacions de les quals vostè n’és 
el director. Es tracta d’un projecte de recerca per a finalitzar els estudis del grau 
d’infermeria, sota la direcció del Dr. Josep Olivet i Pujol del Departament 
d’Infermeria de la Universitat de Girona.  

L’estudi està relacionat amb la mort sobtada cardíaca en esportistes i les seves 
mesures de prevenció. Per tant, la intenció de la recerca és estudiar els factors 
relacionats amb la realització de revisions mèdiques cardiovasculars 
sistemàtiques i els coneixements que aquests tenen sobre la mort sobtada 
cardíaca i la seva prevenció, per tal de observar la necessitat de caire formativa 
en aquest àmbit.  

És per aquest motiu que li sol·licito, amb l’objectiu i finalitat de la investigació, la 
facilitació del nombre real de socis actuals al Servei d’Esports de la Universitat 
de Girona.  

Atesa la demanda, m’agradaria fer palès el seu acord en quan a la realització 
d’aquest estudi.  

Aprofito l’ocasió per saludar-vos atentament i resto a l’espera de la seva 
resposta. 

 

Cordialment, 

Erola Bisquert  
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ANNEX IV: QÜESTIONARI SOBRE LA MORT SOBTADA 
CARDÍACA EN ESPORTISTES I LA SEVA PREVENCIÓ  
QÜESTIONARI SOBRE LA MORT SOBTADA EN ESPORTISTES I LA SEVA 

PREVENCIÓ 

 

A. Dades sociodemogràfiques: 

1. Edat: ......... anys 

 

2. Sexe:    Home     Dona 

 

3. Nacionalitat: ................................................. 

 

4. Formació acadèmica  

a. Sense estudis 
b. ESO o equivalent 
c. Batxillerat o equivalent 
d. Cicle formatiu / Formació professional 
e. Graduat universitari / Llicenciatura / Diplomatura 
f. Postgrau / Màster 

Sóc	una	estudiant	del	grau	d’Infermeria	que	estic	realitzant	una	investigació	en	relació	a	la	temàtica	
de	la	mort	sobtada	en	esportistes	i	les	seves	mesures	de	prevenció.	
L’objectiu	d’aquest	document	és	informar	al	participant	sobre	l’estudi	i	quines	són	les	condicions	en	
quan	a	la	seva	col·laboració.	
El	present	estudi	pretén	analitzar	els	factors	relacionats	amb	 la	realització	de	revisions	mèdiques	
amb	avaluació	cardiovascular	sistemàtica,	coneixent	el	grau	d’implementació	d’aquestes	en	els	socis	
del	Servei	d’Esports	de	 la	UdG.	A	més	d’estudiar	el	perfil	sociodemogràfic	 i	el	tipus	d’esport	dels	
participants	de	l’estudi	i	analitzar	la	seva	associació	amb	la	presència	de	realització	de	les	revisions.	
Finalment	també	es	vol	descriure	el	nivell	de	coneixement	que	tenen	els	participants	sobre	la	mort	
sobtada	cardíaca	en	esportistes	i	la	seva	prevenció.	
Es	tracta	d’un	estudi	quantitatiu	amb	un	disseny	descriptiu,	observacional	i	transversal	que	es	durà	
a	terme	del	Setembre	del	2018	al	Setembre	del	2019.	La	instrumentalització	d’aquest	estudi	es	fa	
mitjançant	una	enquesta	totalment	anònima.	En	cap	cas	es	permetrà	l’accés	a	les	enquestes,	aquest	
serà	 restringit	 únicament	 pels	 membres	 del	 grup	 de	 la	 recerca.	 En	 tot	 moment	 es	 garantirà	 la	
confidencialitat.	
S’agraeix	anticipadament	la	participació.	
Per	més	informació	en	relació	amb	l’estudi	i/o	desitja	posar-se	en	contacte	amb	el	grup	de	recerca,	
adrecis	a:	recercamscudg@gmail.com	
	

Moltes	gràcies	per	la	seva	participació!	
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g. Doctorat 
h. Altres .......................................................................................................... 

 

5. Situació laboral (es pot marcar més d’una opció): 

a. Treballo a temps complert 
b. Treballo a temps parcial 
c. Treballo només durant les vacances d’estiu i/o hivern 
d. Estudio a temps complert 
e. Estudio a temps parcial 
f. Ni treballo ni estudio 

 

6. Hores de feina/estudis a la setmana: 

a. De 0 a 5 
b. De 6 a 11 
c. De 12 a 17 
d. De 18 a 23 
e. De 24 a 29  
f. 30 o més 

 

7. Quina de les següents situacions et permeten ser soci/a del Servei d’Esports 
de la UdG? 

a. Estudiant de la UdG 
b. Personal d’administració i serveis 
c. Personal acadèmic 
d. Ex-estudiant soci de Post-Scriptum 
e. Familiar directe de soci 
f. Ex-estudiant de la Universitat de Girona 
g. Estudiant d'altres universitats catalanes    
h. Altres .......................................................................................................... 

 

B. Qüestionari – Coneixement sobre la mort sobtada cardíaca durant 
l’exercici físic i la seva prevenció 

1. Marca amb una X el teu grau de percepció de coneixement sobre la mort 
sobtada cardíaca en esportistes. 

1. Molt baix 2. Baix 3. Intermedi 4. Alt 5. Molt alt 
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2. Escull la opció que creus que defineix millor la mort sobtada cardíaca en 
esportistes.  

a. Aparició inesperada d’una parada cardíaca en una persona durant la 
practica esportiva o en la següent hora que presenta simptomatologia 
cardíaca des de fa mínim 24 hores. La principal causa és una arítmia 
cardíaca anomenada fibril·lació ventricular.  

b. També es pot anomenar atac de cor en l’esportista, i es produeix quan el 
flux de sang al cor es bloqueja de forma sobtada. Si no es tracta 
ràpidament el múscul cardíac comença a morir.  

c. Mort natural que succeeix durant la pràctica esportiva o en la següent hora 
deguda a causes cardíaques en una persona que pot o no haver patit 
prèviament una malaltia del cor, però en què el temps i la manera de morir 
és inesperada. No pot passar més d’una hora entre l’inici dels símptomes 
fins la mort de la persona aparentment sana. 

d. Aturada cardíaca que succeeix en esportistes en qualsevol moment de la 
seva vida. Aquesta és de forma sobtada, és secundaria a arítmies 
cardíaques i provoca que la sang deixi de fluir al cervell i a tot l’organisme 
i causa la mort si no es tracta dintre de pocs minuts. 

 

3. Has sentit mai a parlar d’algun cas d’aquest tipus?  

Sí                           No 

Si la resposta és afirmativa, explica’l breument: .................................................... 

............................................................................................................................... 

 

4. Creus que hi ha alguna manera de prevenir aquest fet? 

Sí                           No 

Si la resposta és afirmativa, explica-la: .................................................................. 

............................................................................................................................... 

5. Com a esportista, has rebut mai alguna formació especifica sobre la mort 
sobtada cardíaca, com prevenir-la i com actuar en el cas que se’n produís una 
al teu voltant? 

Sí                           No 

 

6. Creus que seria necessari realitzar alguna sessió formativa sobre aquest tema 
en esportistes com tu? 

Sí                           No 
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C. Qüestionari – Revisions mèdiques amb avaluació cardiovascular 
sistemàtica 

1. Quin/s esport/s practiques? (es pot marcar més d’una opció) 

a. Futbol 
b. Basquet 
c. Tennis / Pàdel 
d. Running 
e. Ciclisme / BTT 

f. Hockey 
g. Natació 
h. Patinatge 
i. Atletisme 
j. Esquí 

k. Arts marcials 
l. Gimnàs 
m. Altres .............. 

 

 

2. Quantes hores a la setmana practiques esport? 

a. De 0 a 3 
b. De 4 a 7 
c. De 8 a 11 
d. De 12 a 15 
e. Més de 15 

 

3. Quin nivell d’exercici físic creus que et defineix millor? 

a. Inactiu (no duus a terme cap activitat que mobilitzi el teu cos) 
b. Lleugerament actiu (et desplaces en bicicleta o caminat de casa a la 

feina/universitat, puges i baixes escales i durant el teu temps lliure 
realitzes activitats de bixa intensitat) 

c. Moderadament actiu (normalment et desplaces a la feina/universitat 
caminant o en bicicleta, la jornada laboral implica activitat regular i utilitzes 
habitualment el teu temps lliure per dur a terme exercici físic de moderada 
intensitat) 

d. Molt actiu (et desplaces regularment a la feina de forma activa i durant el 
seu temps lliure practiquen exercici físic de vigorosa intensitat amb 
regularitat) 

e. Extremadament actiu (realitzes alts volums d'entrenaments intensos per 
competir) 

 

4. T’has realitzat mai una revisió mèdica per la teva pràctica esportiva? 

Sí                           No 

 

      4.1 Si la teva resposta a la pregunta 4 és SÍ: 

4.1.1 Quines activitats se’t van realitzar? (es pot marcar més d’una opció)  

a. Anamnesis (preguntes sobre antecedents personals, antecedents 
familiars, historia esportiva i simptomatologia que presentes) 
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b. Exploració física (tensió arterial, talla i pes, auscultació 
cardiopulmonar) 

c. Electrocardiograma en repòs 
d. Prova d’esforç (córrer en cinta o bicicleta estàtica) 
e. Prova d’esforç amb anàlisis de gasos espirats (PEAGE) o 

ergoespirometria  
f. Ecocardiograma 
g. Espirometria  
h. Analítica sanguínia  
i. Altres ..................................................................................................... 

 

4.1.2 Per quina raó vas decidir fer-te la revisió mèdica d’aquest tipus? 

a. Pròpia decisió per prevenció 
b. Obligació per part d’una federació esportiva 
c. Malestar o simptomatologia durant la pràctica esportiva 
d. Altres 

............................................................................................................... 

 

4.1.3 Quantes revisions t’has realitzat al llarg de la teva vida com a 
esportista? 

a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. Més de 3 

 

4.1.4 Amb quina periodicitat les realitzes?  

a. Cada 1-2 anys 
b. Cada 3-4 anys 
c. Cada 5-7 anys 
d. Cada 8-10 anys 
e. Superior a 10 anys 

    

4.2 Si la teva resposta a la pregunta 4 és NO: 

4.2.1 Per quina raó no has realitzat mai una revisió mèdica d’aquest tipus? 

a. Desconeixença de la seva importància  
b. Cost massa car  
c. Desconeixença del lloc on es fan 
d. Altres ..................................................................................................... 
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D. Opinió – Comprensibilitat i claredat enquesta  

1. Marca amb una X el grau de comprensibilitat i claredat que creus que té 
aquesta enquesta. 

1. Gens 
comprensible 

ni clara  

2. Poc 
comprensible 

i clara 

3. Bastant 
comprensible 

i clara 

4. 
Comprensible 

i clara 

5. Molt 
comprensible 

i clara  

     

 

2. Redacta breument les possible errades que has trobat o canvis que realitzaries 
a l‘enquesta per tal de millorar-la, si és el cas.  

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 

 

MOLTES GRÀCIES PER LA SEVA PARTICIPACIÓ! 
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ANNEX V: FORMAT ESQUEMÀTIC DEL CRONOGRAMA 
DEL PROJECTE 
	

Taula 11. Cronograma del projecte 
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	ANNEX VI: EXEMPLE DE REVISIÓ MÈDICA AMB 
AVALUACIÓ CARDIOVASCULAR DE TIPUS AVANÇAT 

	
	
	

m Generalitat de Catalunya
Secretaria General de l'EsPort
RepresentaciÓ Territorial Girona
Centre de Medicina EsPortiva

Edax: 2l
Data: 2211212017

Esport: ESQUI MUNTANYA

D a de s c á rdi o- re sPi ratÓ ri es :

Freqüéncia cardíaca:
Tensié arterial de rePds:

Electrocardiograma:
Capacitat vital:
Volum Esp. lerseg.:
lndex Tiffeneau:

Parc Hospitalari Martí i Juliá
Hospital Santa Caterina
Carrer Dr. CastanY s/n
17190 SALT
Teléfon 972 182600 ext. 1246

D ICTAM EN MED ICOESPORTIU

54 b/min
122172 mmHg
Dins de la normalitat.

4330,00 ml
3730,00 ml/seg.

86,14 %

BISQUERT PARÉS, EROLA
c/ Francesc Pla el Viguetá,8 4t2'
08500. vIC

Antecedents familiars i personals:
Refereix antecedents familiars d'hipertrófia ventricular cardiaca. Segueix control ecocardiográf,rc'

Exploració clinica de base:

Hipermetropia i astigmatisme. Lleugera asimetria de malucs'

páginat,

Anamnesi 

Espirometria 

ECG en repòs 

Exploració física 
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m Generalitat de Catalunya
Secretaria General de l'EsPort
Representac¡ó Territorial Girona
Centre de Medicina Esportiva

Parc Hospitalari
Hospital Santa caterina
Carrer Dr. Castany sin
17190 SALT
Teléfon 972 182600 ext. 1246

ESTUDI DE LA GOMPOSICIO CORPORAL
Nom: BISQUERTPARES,EROLA

Pes.
AlEada:
Envergadura:
IMC:

Diámetres:
Biestiloideo:
Biepic. Humeral:
Biepic. Femoral:
Perimetres:
Braq contracció:
Bessons:

Pes Gras (Yuhasz):
Pes magre:
Pes muscular:
Pes ossi.'
Pes residual:

Plecs cutanis:
Tríceps: 11 ,6 mm

Subescapular: 7,6 mm
Supraespinal: 66 mm
Abdominal: 12,0 mm
Cuixa anterior: 11,2 mm
Bessons: 06 mm
Sumatori Plecs 55,6 mm

53,3 Kg
167,0 cm
174,8 cm
19,1 1

4,8 cm

§3 cm
8,3 cm

26,3 cm
32,0 cm

6,67 xg
46,6 Kg
26,8 xg
8,73 xg

11,14 Kg

12,51 %

87,49 %

50,20 %

16,39 %

20,90 %

I 
u e uusc.

lneóseo
lEr xi! l

SOMATOTIPUS

Endomórfia (greix relati u) :

M e somó r-f i a (co m po ne nt m ú scu lo-e sq u e leti c) :

Ecto mó r'f i a (l i ne a ritat re I ativa) :

Coordenades Somatocarta:

Mesomórf¡a

2,65
2,79
3,90

)(= 1,26
f= -0,97

16

14

12
l0
I
6

2
0

-2

4
-8

l0

-10-s 4 -7 -6 -5 -4 -3 -2 I 0 1

Endomórfia
2 3 4 5 6 7I910

Ectomórf¡a

páginall

Exploració física 
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Prova d’esforç 
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Analítica sanguínia  



	

	
	
	
	
	
	


