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RESUM 
 

Introducció. L’afectació dels meniscs del genoll provoca que 61 de cada 

100.000 lesionats de menisc es sotmetin a una meniscectomia per 

artroscòpia. L’estreta relació que existeix entre danys al menisc i la pràctica 

d’esports, els factors intrínsecs de la persona i l’àmplia varietat de tipus de 

lesió fan que estigui considerada una patologia important en l’àmbit de 

l’ortopèdia, la cirurgia en traumatologia i la fisioteràpia.  

Objectiu de l’estudi. Justificar a partir de l’evidència, el procés rehabilitador 

per aconseguir un rang articular estàndard i una força optima de quàdriceps 

en adults intervinguts d’una meniscectomia parcial per artroscòpia. 

Metodologia. Es realitza un estudi descriptiu amb revisió bibliogràfica. La 

cerca d’articles ha estat realitzada en les bases de dades Pubmed/Medline, 

PEDro, Elsevier, ScienceDirect, Enfispo, Scholar Google i la Biblioteca 

Cochrane Plus, entre novembre de 2013 i abril de 2014.  

Resultats. D'un total de 895 articles científics s’han seleccionat disset per 

incloure'ls en aquest treball, sota els següents criteris de selecció: data de 

publicació dels articles entre els anys 2000 i 2014, articles escrits en anglès, 

edat dels participants entre 18 i 65 anys, tractament descrit amb exactitud i  

que pugui estar acompanyat de lesions associades. 

Discussió i conclusió. Hi ha diversitat de tècniques efectives per recuperar 

la força muscular. L’utilització de biofeedback electromiogràfic afavoreix la 

recuperació del múscul quàdriceps. El guany de rang de moviment del genoll 

s’aconsegueix mitjançant la teràpia física (mobilitzacions i exercicis 

funcionals), la utilització d'una bicicleta ergomètrica i/o teràpia aquàtica. 

  

Paraules clau: meniscectomia, parcial, fisioteràpia, rehabilitació, guia de 

pràctica clínica. 
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ABSTRACT  
 

Introduction. 61 injured menisci among 100,000 are subjected to an 

arthroscopic meniscectomy. The most important conditions in the field of 

orthopaedic, surgery and physiotherapy are: sport, intrinsic factors of the 

person and the wide variety of injury.  

Aim of the study. Justify based on the evidence, the rehabilitation process 

to achieve a standard range of joint and an optimal quadriceps strength in 

adults who has undergone a partial meniscectomy by arthroscopy. 

Methodology. It is done a descriptive literature review. The search for 

articles was performed in the databases Pubmed/Medline, PEDro, Elsevier, 

ScienceDirect, Enfispo, Scholar Google and Cochrane Library between 

November 2013 and April 2014.  

Results. 17 articles were included in this study among 895. The selection 

rules were: publication dated between 2000 and 2014, articles written in 

English, age of participants from 18 to 65 years, accurate description of the 

treatment, and may involve treatment of other injuries.  

Discussion and Conclusion. There are a variety of effective techniques to 

recover muscle strength. The use of electromyographic biofeedback 

improves this. The knee range of motion is achieved through: physical 

therapy (mobilization and functional exercises), an ergometer bicycle and / or 

aquatic therapy. 

  

Keywords: meniscectomy, partial, physiotherapy, rehabilitation, clinical 

practice guideline. 
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INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ 
 

La lesió de menisc genera dolor i deteriorament en la funcionalitat del 

genoll. Comporta que aproximadament 61 de cada 100.000 pacients amb 

lesió de menisc es sotmetin a una meniscectomia (1). Segons la Junta 

Americana de Certificació de Cirurgia Ortopèdica, l’artroscòpia en el genoll 

com a procediment quirúrgic és el més habitual. Específicament, la 

meniscectomia és la primera en la llista d’intervencions quirúrgiques en 

aquesta especialització mèdica als Estats Units (2).  

 

Altres aspectes a considerar en aquesta lesió són el binomi cost-

efectivitat de la rehabilitació; així com la incidència d’afectació de meniscs i 

realització de la tècnica d’artroscòpia. La incidència d’esquinçament de 

menisc als Països Baixos és de 2 per cada 1.000 pacients a l’any i a 

Anglaterra, s’estima que les lesions de menisc provoquen 25.000 ingressos 

hospitalaris per any (3). Goodyear-Smith F. et al. (2001) van contrastar la 

despesa mitjana de 850 $ (USD) d’un pla de fisioteràpia amb el cost de 40 $ 

d’un programa d’exercicis per casa (4). No obstant això, si es realitza un 

tractament rehabilitador inadequat, i per exemple s’està de cinc a sis 

setmanes de immobilització després d’una cirurgia, això provoca canvis 

fibril·lars significatius ja que afecta a les fibres musculars slow twitch1 del 

quàdriceps i per tant, redueix la força isomètrica en uns valors de 60% o 

80% (5). Els resultats de l’estudi realitzat per Osteras H. et al. (2012) va 

mostrar que la reducció del dolor i l’augment de la funció global 

incrementaven significativament a partir d’una teràpia repetitiva i 

supervisada. Es caracteritzava per una alta dosis d’exercici en comparació 

amb una rehabilitació no supervisada (6). 

 

                                                 
1
 Les fibres slow twitch són aquell tipus de fibres musculars també denominades tipus I, 

vermelles o aeròbiques. Aquestes fibres es caracteritzen per ser resistents (contracció lenta 
i mantinguda en el temps) i presentar un metabolisme aeròbic (utilització d’oxigen). 



Fisioteràpia en meniscectomia parcial 

Selma Peláez Hervás 

 

Escola Universitària de Ciències de la Salut. FUB                                                4 

 

ANATOMIA I BIOMECÀNICA 

 

El genoll és una articulació de tipus troclear que uneix el fèmur amb la 

tíbia formant un valg fisiològic i ocupa un lloc central en el membre inferior 

(7,8). Les dues funcions generals que compleix són: 1) proporcionar 

estabilitat i resistència al pes que ha de suportar, i 2) donar una mobilitat 

suficient per tal que la persona es pugui traslladar (7). L'articulació està 

sotmesa a un conjunt tal de tensions (sobretot en activitats esportives) que 

fan que aquesta presenti una de les taxes més grans de lesions (8,9). 

  

El genoll es composa de diverses estructures toves, entre les quals es 

troben els meniscs. Els meniscs del genoll són dues peces de teixit 

fibrocartílaginós, que participen en la congruència femorotibial acompanyant 

els còndils femorals en el lliscament sobre el planell tibial (7). 

 

La morfologia i funcionalitat diferent de cadascun dels meniscs fa que 

l’afectació entre ells pugui diferir. El menisc medial es disposa en una forma 

semilunar, on les banyes anteriors i posteriors es troben allunyades i 

cobreixen la porció anterior del planell tibial (7)(9). Aquest menisc es troba 

unit a la perifèria de la càpsula articular del genoll i al lligament col·lateral 

intern (9). El menisc lateral en canvi té una configuració més arrodonida i es 

situa en la part supero-externa del planell tibial. La inserció de la perifèria del 

menisc lateral a la càpsula de l’articulació es realitza mitjançant els 

lligaments meniscotibials (9).  

 

Així doncs, la forma anatòmica és la responsable de la diferent 

incidència en lesions entre els dos meniscs. El menisc medial es lesiona tres 

vegades més que l’extern. En cada menisc les banyes anteriors són més 

mòbils que les posteriors, però les insercions més dèbils del menisc extern el 

doten de més mobilitat, podent esquivar els pinçaments entre fèmur i tíbia, 

que són la forma més freqüent de lesió en els meniscs. Per contra, el menisc 

intern presenta una disminució en la seva mobilitat causada per l’adhesió de 
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les fibres profundes al lligament lateral intern, fet que explica la predisposició 

a més lesions (9-11). 

 

Els elements que composen majoritàriament els meniscs són l’aigua (en 

un 74%) i la matriu extracel·lular formada per col·lagen, proteoglicans i 

elastina. La interacció entre els diversos elements que composen aquests 

fibrocartílags proporciona propietats fisicoquímiques i viscoelàstiques. 

Aquestes propietats confereixen resistència als meniscs per poder suportar 

forces de compressió, tensió i cisalla (11,12).  

 

La biologia del menisc s’atribueix a l’acció dels diferents elements 

cel·lulars que es troben en ell. Els fibrocondròcits, en la part interna del 

menisc, tenen la funció de produir matriu extracel·lular i els fibroblasts de 

sintetitzar col·lagen i proteoglicans en la porció externa. Aquestes cèl·lules 

influeixen en la capacitat reparadora del menisc, que segueix dos vies (12): 

 

- Via intrínseca: la presència d’un coàgul de fibrina i de factors 

estimuladors de creixement exciten els fibrocondròcits i condròcits per 

generar teixit matriu. 

 

- Via extrínseca: es produeix quan hi ha lesions en la zona vascular 

perifèrica del menisc. Les cèl·lules mesenquimals desenvolupen la 

neovascularització per reparar la lesió. 

 

La nutrició de la part perifèrica és major que la de la part central. En 

processos degeneratius, la perifèria no es veu afectada i conserva el seu 

gruix. La part interna, que es nodreix mitjançant el bombeig i difusió 

mecànica del líquid sinovial de l’articulació, presenta major incidència de 

processos d’aquest tipus (13,14). 

 

La característica histològica més significativa del menisc de l’adult és que 

es tracta d’un teixit avascular, alimfàtic i aneural en un 75- 90% de l’extensió 
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central del menisc, mentre que en l’infant es troba vascularitzat en tota la 

seva extensió (10)(12). Al voltant dels 30 anys, la nutrició del conjunt del 

cartílag, tendeix a descompondre’s i, en edat més avançada, els meniscs 

pateixen un procés d’envelliment, en el qual perden les propietats 

viscoelàstiques i es tornen estructures rígides i fràgils (12,13). La irrigació és 

limitada als dos terços centrals del menisc, mentre que la perifèria és la part 

que rep més vascularització. Els meniscs reben irrigació de l’artèria poplítia i 

artèria genicular mitja: els vasos sanguinis accedeixen a través de la càpsula 

i dels plecs de la membrana sinovial. Un plexe de capil·lars penetra un 10-

30% en el menisc medial i un 10-25% en el menisc lateral (11)(13). D’acord 

amb la irrigació, Frizziero A. et al. (2012) van dividir els menisc en tres zones 

(11): 

  

- La zona vermella: representa la zona més vascularitzada i correspon 

el terç perifèric del cos meniscal. 

 

- La zona vermella-blanca: situada en el terç central del cos meniscal. 

 

- La zona blanca: no hi ha vascularització en el terç intern del cos 

meniscal. 

 
Les lesions que esdevenen a la zona vermella del menisc (com  

l’esquinçament longitudinal) tenen major possibilitat de curació que no les 

lesions radials, les quals es produeixen en la zona interna del cos del menisc 

(zona blanca) (11). 

 

Les funcions del menisc estan relacionades amb la protecció del cartílag 

articular (7-10) per diferents raons: 

 

 Controlen i eviten moviments excessius del genoll. A més, 

proporcionen informació propioceptiva. “En el genoll, els 

mecanorreceptors com els corpuscles de Ruffini, Pacini i òrgans 
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tendinosos de Golgi es troben en el lligament encreuat anterior, 

posterior i meniscs” Malliou P. et al. (2012:2) (8). 

 Augmenten la superfície de contacte i congruència entre el fèmur i la 

tíbia. Això produeix una disminució de la càrrega en les superfícies 

articulars i també una estabilització en l’articulació. 

 Absorbeixen i transmeten les càrregues cap a la perifèria de la seva 

estructura, disminuint encara més la càrrega suportada en 

l’articulació. 

 Ajuden en la lubrificació articular, expandint el líquid sinovial sobre els 

còndils articulars.  

 

L’àrea d’extensió de cada menisc en el planell tibial té una funció en 

l’adaptació dels elements ossis sobre els cartílags articulars del genoll. El  

menisc lateral ocupa el 80% del planell tibial, mentre que el medial n’ocupa 

al voltant d’un 60%. Per tant, un genoll en càrrega, el 70% i 50% de les 

forces dels respectius costats es transmeten a través dels corresponents 

meniscs (11). Tot això s’esdevé si els meniscs es troben fixes a les 

superfícies; si no és així, les sobrecàrregues agressives a les que es pot 

veure sotmesa l’articulació del genoll afecten a la integritat del teixit 

cartilaginós (7). 

 

Els aspectes morfològics expressats anteriorment porten a relacionar el 

mecanisme lesional amb la biomecànica. En tots els moviments angulars, els 

meniscs a la vegada que es desplacen pateixen deformacions degut al 

contacte amb les superfícies articulars i a les adhesions al planell tibial i amb 

l’objectiu d’augmentar l’àrea de contacte per transmetre les càrregues. Donat 

això, l’amplitud de desplaçament total del menisc extern és doble que la del 

intern. Els meniscs resten en una posició anormal i queden pinçats per les 

estructures òssies, com a conseqüència de que no poden seguir desplaçant-

se amb els còndils sobre el planell tibial (7).  
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La lesió en els meniscs es produeix a partir de dos mecanismes. “Un fort 

gir acompanyat d’una càrrega desequilibrada (de tipus torsió) o una alta 

força de compressió entre les superfícies articulars femorals i tibials (càrrega 

axial) causen freqüentment dany als meniscs”. Frizziero et al. (2012:2) (11). 

 

Més d’un terç de les ruptures dels meniscs s’associa amb lesió del 

lligament encreuat anterior (LCA) (15)(16)(17). Aquesta relació succeeix 

quan hi ha una combinació de moviments de valg, flexió i rotació externa. El 

conjunt d’aquests produeix una ruptura del lligament medial col·lateral, la 

càpsula dorso-medial incloent-hi la banya posterior del menisc medial i el 

lligament encreuat anterior (18). 

 

CLASSIFICACIÓ DE LES LESIONS MENISCALS 

 

Les lesions al menisc es produeixen pel fet d'infligir-hi forces de 

compressió o bé de rotació. El mecanisme més freqüent de lesió esdevé 

quan l’extremitat inferior es troba recolzada, amb el genoll en flexió o en 

extensió, i rep una força de tipus rotacional (9). 

 

Segons el patró d'esquinçament, les lesions de menisc poden ser radials, 

longitudinals, horitzontals, circunferencials i de l’arrel (20). D'acord amb 

l'origen de la lesió, els tipus de patologia meniscal tractada en cirurgia 

ortopèdica es classifiquen en traumàtica (ruptura meniscal aguda), congènita 

o degenerativa  (Veure Taula 1- Classificació de les lesions meniscals.) 

(9)(12)(19-22): 
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Taula 1- Classificació de les lesions meniscals. 
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El procés de curació pot ser diferent segons el tipus de ruptura. Les 

ruptures longitudinals es restableixen millor que les radials. Els patrons 

simples tenen més potencial de curació que els complexes. Les ruptures 

traumàtiques curen millor que les degeneratives, i les agudes millor que les 

cròniques (10). Relacionant les àrees de vascularització en les diferents 

parts del menisc, la zona blanca té menys potencial curatiu que les altres 

dues zones, sobretot la vermella, on hi ha més vascularització (24). Segons 

Álvarez López A. et al. (2011), el 80% de les lesions meniscals és de tipus 

oblic o vertical. D’aquesta manera el cirurgià pot buscar primer aquest tipus 

de lesions i si no les troba, procedeix a cercar la resta de tipus (25). 

 

Un terç de les ruptures meniscals (d’ origen traumàtic i ocasionades 

per la pràctica esportiva) s’associa a ruptures del LCA, sobretot en homes d’ 

entre 20 i 30 anys. El mecanisme de lesió que produeix una ruptura d’aquest 

lligament és l’obstrucció al moviment de rotació externa de la tíbia en fer 

l’extensió de genoll, o realitzar una rotació interna quan flexiona el genoll. 

Això ocasiona un estrès que modifica la disposició natural del menisc, tot 

superant la seva resistència i trencant-lo junt al lligament (12). 

 

La pràctica d’esport és una causa freqüent de ruptures de menisc. El 

mecanisme lesional es centra en l’esportista amb el peu fixat a terra, 

bloquejant qualsevol rotació de tíbia i realitzant bruscament l’extensió o la 

flexió de genoll (12).  

 

El mecanisme lesional comú dels meniscs combinat amb un valg 

forçat resulta en una afectació del lligament lateral intern, menisc intern i 

lligament encreuat anterior, acompanyat d’un vessament intraarticular. 

Aquesta lesió es denomina triada de O'Donoghue i repercuteix en una 

inestabilitat antero-medial del genoll (9). 
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EPIDEMIOLOGIA 

 

La meniscectomia parcial mitjançant la tècnica d’artroscòpia és una de 

les intervencions quirúrgiques més practicades als Estats Units (3). La 

incidència que presenten les lesions dels meniscs és del 12% al 14%, i la 

lesió d’aquests junt a la del lligament encreuat anterior és entre el 22% i el 

86% (17). 

 

L’afectació dels meniscs representa la segona lesió més comú en el 

genoll (11)(14,15)(17). L’estudi de Baker BE. et al. (1985) va fer una revisió 

de les meniscectomies realitzades a Syracuse, (Nova York, EEUU) entre els 

anys 1973 i 1982. Van arribar a la conclusió que la incidència de lesions de 

menisc, que resulten en una meniscectomia, és de 61 per 100.000 habitants 

(17)(26). Aquests mateixos autors estimen que, només en els Estats Units, 

entre el 10% i 20% de totes les cirurgies ortopèdiques inclouen la cirurgia pel 

menisc en una xifra al voltant dels 850.000 pacients per any, el doble que a 

la resta del món (8)(14)(17)(26).  

 

Els factors epidemiològics involucrats en la lesió dels meniscs són: la 

pràctica d’esport, el sexe, l’edat i el tipus de menisc (intern o extern). 

  

La lesió de menisc és altament incapacitant i la pràctica d’esport és 

considerada una de les causes més freqüents (26). Baker va establir que la 

proporció que existeix entre sexes és que els homes es lesionen tres 

vegades més que les dones. Aquest autor va estudiar quin menisc era 

l’afectat en cada meniscectomia realitzada. El 81% del total de lesions que 

es van estudiar s’havien produït en el menisc medial, mentre que el 19% 

restant es localitzava en el lateral. També van relacionar quins esports 

podien ser responsables de la lesió de cada menisc. Els resultats van 

mostrar que (26):  

- El futbol causava el 75% de les meniscectomies medials.  



Fisioteràpia en meniscectomia parcial 

Selma Peláez Hervás 

 

Escola Universitària de Ciències de la Salut. FUB                                                12 

 

- La lluita lliure era causa freqüent, tant de meniscectomies laterals com 

de meniscectomies medials. 

- Durant la pràctica del bàsquet, si la cama dreta era la dominant, el 

genoll dret patia major perill de lesió de menisc en comparació amb 

altres esports. 

- A l’esquí es diferenciava la incidència per sexes: el sexe femení tenia 

el mateix o major risc de lesió meniscal, comparat amb el sexe 

masculí. 

 

Matheson GO. et al. (1988) de l’Universitat British Columbia (Vancouver, 

Canadà) van realitzar un estudi retrospectiu aleatoritzat, amb una mostra de 

1.407 casos separats en dos grups, segons l’edat (722 casos en població 

jove i 685 casos en població gran). D’aquests dos grups, es va tenir en 

compte el sexe dels pacients; per tant van constar dos subgrups de cada 

grup. L’objectiu de l’estudi era determinar quins esports produïen més 

lesions i de quin tipus en cada grup. Els resultats que es van obtenir en el 

moment de la lesió van mostrar que (27): 

- El running era la causa més comuna de lesió en els dos grups. 

- Els més practicats pel grup de persones grans, eren els esports de 

raqueta i caminar. 

 

L’estudi epidemiològic de Majewski M. et al. (2006) realitzat sobre 17.397 

pacients en Alemanya i Suïssa, va revelar que el menisc lateral es lesionava 

amb més freqüència en esports de gimnàstica i dansa, mentre que el menisc 

medial presentava incidència de lesió amb els esports de córrer i el tennis 

(17)(28). 

 

L’edat representa un factor important en el tipus de lesió de menisc i en la 

incidència d’afectació d’aquesta estructura. Poehling GG. et al. (1990) van 

realitzar un estudi multicèntric de 6.039 ruptures de meniscs per identificar 

els factors dels pacients que podien influir. Aquests factors van ser: el 

gènere, l’edat, el patró d’esquinçament, les lesions associades i el 
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tractament (29). Els resultats van mostrar que la relació home-dona va ser 

de 2,5 / 1. Els esquinçaments de menisc que es presentaven en la perifèria 

es van observar en pacients joves, menors de 30 anys, a diferència dels 

esquinçaments més complexes amb presència de patrons degeneratius que 

es presentaven amb més freqüència en els pacients majors de 30 anys 

(14,15). Per tant, el mecanisme lesional en una persona jove sol ser de tipus 

agut per traumatisme, mentre que en pacients d’edat avançada solen 

presentar-se amb canvis degeneratius (15). 

 

El dany dels meniscs i d’estructures del genoll sovint es troben 

relacionats. La ruptura de menisc acompanyada d’una lesió del lligament 

encreuat anterior presenta una incidència del 22% al 86%, concretament, 

amb un pic d’incidència en el sexe masculí de 21 a 30 anys i en el sexe 

femení entre els 11 i 20 anys d’edat (17)(30). Les lesions dels meniscs estan 

molt relacionades amb les del cartílag articular del genoll amb una incidència 

del 37% (17). 

 

DIAGNÒSTIC DE LESIONS MENISCALS 

 
El diagnòstic de ruptura meniscal es pot establir en el 90% dels 

pacients a partir de la informació recollida en l’historia clínica i en l’exploració 

realitzada (31). Per tal que el diagnòstic sigui fiable i complert aquest es 

basarà en tres aspectes: anamnesi, exploració física i proves 

complementàries. 

 

L’ anamnesi. Els quatre punts més importants són: 1) el mecanisme 

de lesió, 2) els símptomes i signes experimentats pel pacient en el moment 

del dany, 3) el temps transcorregut des de la lesió i 4) els símptomes que 

resten al cap del temps (12). Els mecanismes de lesió de major incidència 

solen ser: i) la torsió del genoll amb el peu en contacte amb el terra, ii) un 

cop a l’extremitat flexionada o rotada, iii) un moviment en hiperflexió en 

bipedestació o iv) un canvi de direcció amb dolor subseqüent, i en un terç del 
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casos es desenvolupen en actes esportius (9)(12). Els símptomes i signes 

que refereix el pacient en un primer moment poden consistir en una sensació 

d’esquinçament o cruixit, dolor en la interlínia articular, vessament i 

hemartrosis moderades (31). El "signe del desplaçament de Stienmann" és 

característic en aquest patologia. Es basa en la presència de dolor al llarg de 

la línia articular, a mesura que es realitza la flexió o extensió de genoll. 

Aquesta situació s’associa a meniscs esquinçats que es desplacen cap 

endavant o cap endarrere (9). Els moviments de la vida diària com són les 

rotacions de cama per sortir del llit, creuar una cama o entrebancar-se, 

produeixen dolor si hi ha afectació de meniscs (31). La inestabilitat és 

present en aquest context, provocant la sensació de doblegar-se els genolls 

sense raó i sent causa de caigudes (9).  

 

El signe més comú després de l’afectació de meniscs és l’aparició de 

vessament articular al dia següent del traumatisme; en el cas que esdevingui 

al moment, suggereix una lesió vascular per afectació del cartílag o de la 

perifèria del menisc (32). Pel que fa al temps transcorregut des de la lesió, si 

han passat hores des del moment de la lesió, pot haver-hi una lesió del LCA 

ja que les estructures lligamentoses poden veure’s afectades directament pel 

mecanisme lesional i per tota la inflamació i vessament que es produeix. 

Respecte a l’antiguitat de la lesió, el bloqueig de genoll associat a un 

esquinçament meniscal és resultat d’un desplaçament de la part esquinçada 

meniscal, que mecànicament bloqueja el moviment (9). El bloqueig complert 

de genoll indica una ruptura en nansa de galleda (12). 

 

Els símptomes residuals que hi poden haver són: el dolor, que en 

aquests casos pot no permetre la càrrega de l’extremitat, el vessament 

recurrent, la restricció del moviment podent arribar a bloqueig de genoll, les 

fallides en el genoll o síncopes articulars i la impotència funcional (9)(12)(32).  

 

L’exploració física. És el mètode més eficaç i ràpid per obtenir un 

diagnòstic, degut a que existeixen una sèrie de signes i símptomes 
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representatius d’una lesió en el menisc. En la inspecció de l’hàbit corporal i 

l’estat muscular s’haurà de comparar les dues extremitats a la cerca d’atròfia 

de quàdriceps, vessament articular, canvis en la coloració, temperatura de la 

pell i diferències en la mobilitat articular activa i passiva. A més es palparà la 

interlínia articular en flexió i extensió de genoll i es realitzaran les proves 

diagnòstiques oportunes (8)(32).  

 

El símptoma més característic de la lesió de menisc és el bloqueig 

articular. El pacient el percep en la flexió de genoll i ocorre després d’un 

moviment de rotació en què el genoll queda fixat bruscament en semiflexió 

(de 20º a 50º) sense possibilitat d’extensió (32). La causa és la  interposició 

d’una part del menisc malmès entre les superfícies articulars, influint en el 

moviment mecànic fisiològic del genoll, de tal manera que al forçar 

l’articulació es nota una resistència elàstica dolorosa (32,33). El dolor 

acostuma a presentar-se de forma immediata i dificulta la deambulació en 

càrrega. Quatre de cada cinc casos cursen amb dolor en la interlínia 

articular, el que suggereix una lesió en el terç posterior dels meniscs. 

L’edema es presenta per lesió del terç extern del menisc que està 

vascularitzat, el que indica on s’ha pogut produir la lesió (33). Si la lesió és 

antiga es pot evidenciar atrofia de quàdriceps i en la meitat dels casos hi ha 

presència de vessament articular. Les proves més fiables per detectar 

aquesta lesió són: - test de Steinmann, - test de compressió de Apley i - test 

de McMurray (12)(34). 

 

La baixa sensibilitat i especificitat de tots els signes d’exploració fa 

que no hi hagi un signe pertanyent i característic de la lesió meniscal. Les 

lesions associades són encara més difícils de diagnosticar mitjançant 

l’exploració física (12). La limitació de moviments es pot donar quan no es 

poden realitzar els actes passius de (12)(34): 

 

o Rotació externa amb extensió final: per valorar la integritat de 

les banyes anteriors dels meniscs,  
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o Rotació externa amb extensió complerta. 

o Rotació amb flexió complerta. 

 

Proves complementàries. Les proves d’imatge són utilitzades per 

diagnosticar una lesió en els meniscs. Les exploracions radiogràfiques 

simples o en càrrega articular (projeccions postero-anteriors en bipedestació) 

ofereixen l’avantatge, sense ser invasives, de poder descartar altres lesions 

tant intra com extraarticulars. A més de ser la prova més econòmica i no 

provocar radiació ionitzant, és més sensible pel menisc intern que per 

l’extern (12)(31). La prova amb major índex de fiabilitat és la ressonància 

magnètica (RM), degut a que presenta una precisió diagnòstica entre el 90 i 

el 98% (12)(18). El diagnòstic diferencial té una rellevància especial i 

l’artroscòpia suposa la confirmació de la ruptura de menisc, encara que la 

indicació principal d’aquesta és terapèutica (35). 

 

La guia de pràctica clínica de la Secció Ortopèdica de l'Associació 

Americana de Teràpia Física de 2010 basa el diagnòstic de lesió meniscal a 

partir de la recollida  d’estudis amb diferents graus d’evidència científica. El 

diagnòstic d’esquinçament meniscal, realitzat per part de “La Classificació 

Estadística Internacional de Malalties i Problemes Relacionats amb la Salut 

(ICD)” i el diagnòstic de dolor a les articulacions i la deficiència en la 

mobilitat, segons la “Classificació Internacional del Funcionament, de la 

Discapacitat i de la Salut (ICF)” es realitzen amb un nivell II de certesa (el 

nivell d’evidència II pertany a l’escala descrita pel centre for Evidence Based 

Medicine d'Òxford, en què el nivell I representa la màxima evidència 

científica i la mínima evidència la representa el nivell V), quan el pacient 

manifesta les següents característiques (17):  

 

o Torçada. 

o Sensació d'esquinçament en el moment de la lesió. 

o Vessament diferit (6-24 hores post- lesió). 

o L’historia de bloqueig. 
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o Dolor amb hiperextensió forçada i flexió màxima. 

o Dolor o espetec amb la maniobra de McMurray. 

o Dolor en la línia comuna. 

o Molèstia o una sensació de bloqueig o la captura al genoll ja sigui en 

la línia articular medial o lateral als 5 ° o 20 ° de flexió del genoll. 

 

L’associació de lesió de meniscs amb la del LCA és àmpliament 

coneguda (17,18). Per tant, individus que han patit una lesió meniscal 

evidencien haver tingut la sensació d’un “pop” en canviar bruscament de 

direcció amb o sense contacte de l’extremitat inferior al terra (17,18). La lesió 

del LCA provoca que la taxa de ruptures del menisc augmenti en comparació 

amb la del menisc lateral, que es manté. Malgrat que hi ha una discordança 

entre els experts, moltes vegades les lesions queden asimptomàtiques i no 

són progressives. Alguns creuen que petites lesions que no causen 

simptomatologia en un principi, quan augmenten de mida o progressen, 

arriben a ser doloroses, si no han rebut un tractament previ (17). Davant la 

necessitat de realitzar una intervenció quirúrgica, l’artroscòpia és una de les 

tècniques que més ha revolucionat el món de la cirurgia en les dues últimes 

dècades, ja que permet tant diagnosticar com tractar una àmplia gamma de 

lesions, entre elles, les lesions de meniscs, minimitzant els riscos que 

comporta passar per un quiròfan (35). 

 

 

INTERVENCIÓ QUIRÚRGICA REPARADORA: ARTROSCÒPIA 

 

El procediment quirúrgic d’artroscòpia en l’articulació del genoll, és el 

més comú i concretament, la meniscectomia és la primera elecció de la 

Junta Americana de Certificació de Cirurgia Ortopèdica (2). La 

meniscectomia parcial es considera un procediment segur i fiable, ja que 

ofereix avantatges com són (35):  

- Disminució de l’hospitalització,  

- Rehabilitacions més curtes, 
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- Reducció dels costos sanitaris.  

 

Burks RT. et al. (1997) van fer un seguiment durant 15 anys a pacients 

intervinguts de meniscs, a partir d’una meniscectomia parcial, i les troballes 

tant clíniques com radiològiques obtingudes van reportar un 88% de resultats 

excel·lents, amb uns mínims canvis degeneratius en comparació amb l’altre 

genoll (36). L’estudi de Fraga M. et al. (1990) recolza l'afirmació anterior. Hi 

van estudiar 83 pacients amb lesions de menisc tractades amb la tècnica 

d’artroscòpia parcial. Aquest tipus de cirurgia va resoldre pràcticament el 

100% del casos, amb uns resultats que reflectien recuperacions i 

hospitalitzacions més curtes i una ràpida reintroducció a la vida laboral i 

esportiva (37). 

 

L’artroscòpia parcial o qualsevol intervenció quirúrgica, presenta risc de 

complicacions com ara hemartrosis i infecció (complicacions generals de 

l’artroscòpia de genoll), lesions nervioses i vasculars, sinovitis, lesions 

lligamentoses o neurovasculars que ocasionen entre d’altres, dolor persistent 

i dèficits propioceptius o musculars immediats o a llarg termini (12)(35).  

 

Malliou P. et al. (2012) van estudiar vint-i-sis pacients de 20 a 40 anys, 

operats del menisc mitjançant aquesta tècnica. Els pacients van rebre guies 

de rehabilitació per realitzar a casa durant un any. Passat aquest temps van 

trobar dèficits propioceptius i musculars en el quàdriceps, en comparació 

amb la cama sana (8). L’afectació del quàdriceps és degut possiblement a la 

inhibició dels receptors articulars de la càpsula i els lligaments. L’associació 

entre les estructures articulars i les musculars explica que qualsevol alteració 

del genoll, afecti directament a la funcionalitat muscular proporcionalment a 

la severitat de la lesió (35). Goodwin PC. et al. (2003), afirmen que, encara 

que la meniscectomia parcial sembla ser eficaç, els pacients experimenten 

inflamació de genoll, dolor i pèrdua de l’amplitud de moviment (ROM), així 

com també una major laxitud articular i osteoartritis a llarg termini si no es 

restableix la fisiologia articular i de moviment de l’articulació (38). 
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Un estudi va realitzar proves de resistència i anàlisis de marxa a 102 

pacients intervinguts d’una meniscectomia parcial medial per artroscòpia i a 

42 pacients no operats (grup control). L’objectiu de l’estudi era investigar la 

relació entre la força muscular del genoll i les diferents fases de la marxa 

dels pacients sotmesos a una meniscectomia parcial (39). Els resultats van 

ser significatius i aclaridors. Si existeix debilitat de l’aparell extensor de 

genoll, es produeixen moments de força més grans de genoll en el pla frontal 

en pacients intervinguts d’una meniscectomia parcial. També es va observar 

que tenien una major adducció de genoll quan estaven en bipedestació 

estàtica. Per tant, els pacients intervinguts d’una meniscectomia parcial i que 

pateixen debilitat muscular d’extensors de genoll, en bipedestació presenten 

un augment de força en el compartiment medial de l’articulació femorotibial. 

Això explica el risc que existeix de patir osteoartritis desprès d’una 

meniscectomia, tant total com parcial (39). 

 

Les indicacions dels diferents procediments quirúrgics artroscòpics estan 

íntimament relacionades amb el tipus de lesió i amb l’objectiu que es vol 

aconseguir amb la cirurgia: 

 

- La meniscectomia parcial es realitza quan s’han d’extirpar els 

fragments lliures o inestables de meniscs, com succeeix a les lesions 

en nansa de galleda i a les lesions en penjoll. En aquesta intervenció 

quirúrgica es conserva una vora estable i equilibrada del teixit sà, 

contribuint a conservar l’estabilitat i protecció de les superfícies 

articulars (22). Aquesta tècnica persegueix eliminar el teixit anormal 

sense deixar canvis bruscs en la vora residual, ni malmetre la unió 

meniscosinovial (12). La meniscectomia parcial es porta a terme quan 

existeixen els següents tipus de lesions (12): 

 

o Ruptures longitudinals centrals. 

o Nanses de galleda llargues o centrals amb deformitat o 

degeneració de la nansa. 
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o Ruptura radial u obliqua. 

o Ruptura pediculada o en penjoll. 

o Ruptures en pic de lloro del menisc extern. 

o Ruptures horitzontals degeneratives. 

 

La meniscectomia parcial, practicada en la majoria dels casos al 

menisc medial, per ser aquest el que més vegades s’afecta, ofereix 

diferents avantatges vers la meniscectomia total (35)(1). Encara que 

l’eliminació parcial del menisc és un procediment que ocasiona canvis 

biomecànics anormals en l’articulació del genoll i com a conseqüència 

canvis degeneratius del cartílag articular, les millores que ofereix són: 

la preservació de la vora perifèrica del menisc, responsable d’una 

correcta biomecànica del genoll, a més del fet d’extreure una part del 

menisc que facilita la ràpida recuperació funcional amb un baix risc de 

morbiditat (33)(1). La meniscectomia parcial medial produeix millors 

resultats postoperatoris (80%), en comparació amb la meniscectomia 

parcial lateral (47%). El 85% dels pacients pot reprendre les activitats 

esportives (al mateix nivell anterior a la lesió) als dos anys de la 

intervenció (1). Aquesta tècnica intenta conservar el màxim de 

superfície meniscal per no disminuir l’àrea de contacte tibio-femoral i 

per tant, no augmentar la tensió de contacte entre les superfícies 

òssies (1). Una meniscectomia parcial medial amb una tècnica 

realitzada correctament resulta en un alleugeriment del dolor en el 

genoll, una millora de la funció d’aquesta articulació i una bona 

satisfacció del pacient (33). 

 

- La meniscectomia subtotal es realitza en ruptures complexes o 

degeneratives de la banya posterior de qualsevol dels dos meniscs i 

es requereix l’extirpació de part de la vora perifèrica del menisc. 

Aquest tipus es denomina subtotal, ja que a la majoria dels casos es 

conserva la major part de la banya anterior i terç mig del menisc (22).  
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- La meniscectomia total pràcticament no té indicació per aplicar-la en 

l’actualitat, tret que es faci com a mesura prèvia al trasplantament 

meniscal (22). Aquesta tècnica agressiva provocava un empitjorament 

progressiu del pacient, fracàs de la rehabilitació i acabava per 

desenvolupar en poc temps canvis degeneratius en l’articulació. 

Existia un alt risc de patir osteoartritis, a més de no recuperar la 

funcionalitat en la persona (11)(25)(40). Es realitzava una extirpació 

total del menisc quan aquest quedava separat de la seva inserció 

meniscosinovial (22). 

 

- El transplantament meniscal al·logènic es realitza amb l’objectiu de 

recuperar l’anatomia i funció del menisc destruït o extirpat prèviament, 

mitjançant la implantació d’un altre procedent d’un donant amb forma i 

mida semblants. Aquesta tècnica està indicada per a pacients joves, 

amb grans requeriments esportius que pateixen dolor constant. Les 

exigències per la pràctica d’aquest tipus d’intervenció són (12): 

o Evidència de meniscectomia complerta. 

o Estabilitat lligamentosa. 

o Canvis degeneratius mínims comprovats per radiografia o 

artroscòpia. 

o Alineament normal de l’extremitat. 

o Absència de incongruència articular comprovada per 

artroscòpia. 

 

Els resultats d’èxit es situen entre el 40 i el 75% i existeix una estreta 

relació entre els resultats satisfactoris i l’absència de lesions de tipus 

artrosis i anomalies d’alineament (12). 

 

-  L’ implant meniscal de col·lagen està indicat en els mateixos casos 

que el transplantament, però amb l’existència d’un romanent meniscal 

perifèric del menisc intern (12). 
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Els resultats d’èxit depenen de molts elements. Existeixen diferents 

factors que poden ser predictius d’un pronòstic determinat de tot aquest 

procés (Veure Taula 2- Factors pronòstics) (11,12)(31): 

 

   Taula 2- Factors pronòstics. 

 

 

ABORDATGE FISIOTERAPÈUTIC D’UNA MENISCECTOMIA PARCIAL 

 

Les indicacions terapèutiques poden variar segons el tipus de ruptura i la 

localització d’aquesta. Les ruptures agudes en zones molt perifèriques poden 

tractar-se de manera conservadora, ja que poden guarir-se espontàniament 

degut a la vascularització de la zona i capacitat de cicatrització del menisc. 

Per afavorir aquest procés, es recomana la descàrrega o immobilització de 

l’extremitat afectada (12). 

 

Quan existeixen contraindicacions per la cirurgia (embaràs, risc vital,...) o 

circumstàncies especials del malalt com gran incapacitat o dolor, es pot 

realitzar una reducció manual d’una ruptura en nansa de galleda luxada que 

provoca un bloqueig de genoll. La reducció es pot practicar amb o sense 

presència d’anestèsia local o sedació. S’efectua forçant la flexió bloquejada 

del genoll, rotant la tíbia cap enfora i endins fins aconseguir la flexió total, per 

seguidament portar cap a una extensió brusca de genoll (12).  
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Si la intervenció quirúrgica practicada ha estat una meniscectomia parcial 

interna (extirpació parcial del menisc medial) poden existir diferents 

tractaments rehabilitadors els quals comparteixen punts en comú (Veure a 

continuació la Taula 3- Comparativa de tractaments rehabilitadors post-

meniscectomia parcial): 

 

Taula 3- Comparativa de tractaments rehabilitadors post- meniscectomia parcial 
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OBJECTIUS DE L’ESTUDI 
 

El present estudi té com a objectiu justificar, a partir de l’evidència de 

la guia de pràctica clínica de referència i articles científics, el procés 

rehabilitador per aconseguir un rang articular estàndard i una força òptima de 

quàdriceps en adults intervinguts d’una meniscectomia parcial de genoll per 

artroscòpia. 

 

Per a la consecució d’aquest objectiu, s’hauran de complir els següents 

objectius específics: 

1) Definir quin és el tipus de treball muscular més efectiu, per restablir la 

força muscular de quàdriceps. 

2) Reconèixer quines tècniques s’han d’utilitzar per augmentar el rang 

articular de genoll i adquirir els valors de normalitat.  

 

METODOLOGIA 
 

La metodologia emprada ha estat la descriptiva i s’ha realitzat 

mitjançant una revisió bibliogràfica sobre el tema a tractar. La cerca d’articles 

ha estat realitzada en les bases de dades Pubmed/Medline, PEDro, Enfispo, 

Elsevier, ScienceDirect, Scholar Google i la Biblioteca Cochrane Plus 

(Cochrane Library) entre Novembre de 2013 i Abril de 2014.  

Les paraules clau utilitzades han estat: meniscectomia, parcial, 

fisioteràpia, rehabilitació, guia de pràctica clínica. 

 

Per la cerca de mots i traducció a l’anglès s’han fet servir les pàgines 

Decs, Termcat i Thesaurus. Les paraules de cerca (search words) utilitzades 

han estat: menisci, tibial, meniscectomy, partial, physiotherapy, rehabilitation, 

treatment, practice guideline, guideline, quàdriceps, strenght, exercise, range 

of motion, ROM. En les diferents bases de dades s’han combinat les 
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paraules clau amb la incorporació de booleans (and, or) de la forma més 

encertada possible.  

 

Els criteris d’inclusió han estat els següents: la data de publicació dels 

articles ha de ser entre els anys 2000 i 2014, articles escrits en anglès i 

l’edat dels participants dels estudis ha d’oscil·lar entre els 18 i els 65 anys. 

També el tractament que presentin els articles ha d’estar descrit amb 

exactitud, és a dir, articles que en el seu contingut poguessin relacionar les 

seves aportacions amb una explicació científica. Han quedat inclosos articles 

en que el tractament de meniscs estigues acompanyat de lesions associades 

i aquells que expliquessin les repercussions de no realitzar un bon 

tractament fisioterapèutic. 

 

Els criteris d’exclusió han estat els articles on el tractament es dirigia a 

un tipus de població concreta o esportistes, o amb una mostra de població 

inferior a 20 persones. Tampoc s'ha escollit cap article que no es pugui 

obtenir la versió complerta o només estigui disponible el resum. 

 

El procés de cerca d’articles s’ha efectuat en diferents institucions 

públiques (biblioteques), on es podia tenir accés a la versió complerta 

d’estudis científics. Inicialment, els criteris per la selecció d’articles rellevants 

es van aplicar en l’any de publicació, el títol i el resum. Posteriorment, el 

conjunt de criteris d’inclusió i exclusió es van analitzar en el text complert de 

cada article. 

 

Per fer l’avaluació de la qualitat metodològica dels articles es va fer servir 

els criteris PICO. Articles de gran evidència i rellevants són els que 

compleixin les següents característiques:  

 

- P (Població): una mostra al voltant de 200 pacients. 

- I (Intervenció): pugui ser mesurada amb escales validades 

científicament i descrita exhaustivament. 
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- C (Comparació): amb altres tècniques. 

- O (Outcomes- Resultats): expliquin amb exactitud quina tècnica ha 

estat la més efectiva.  

 

Els nivells d’evidència d’articles científics, descrits pel Centre for 

Evidence Based Medicine, Òxford, són els següents (17): 

 

- I: Evidència obtinguda d’estudis d’alta qualitat, estudis prospectius o 

assajos controlats aleatoritzats. Articles qualificats amb el nivell I són 

estudis que presenten el major grau d’evidència científica. 

- II: Evidència obtinguda d’estudis diagnòstics de menys qualitat, 

estudis prospectius o assajos controlats aleatoritzats (per exemple, 

criteris de diagnòstic més dèbils i normes de referència, inadequada 

assignació al atzar, cegament, <80% de seguiment).  

- III: Estudis de cas control o estudis retrospectius. 

- IV: Sèries de casos. 

- V: Opinió experta. És el nivell que menys evidència científica ofereix. 
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RESULTATS 
 

Els resultats s’articulen en funció de la cerca feta i l’anàlisi dels articles 

seleccionats. La cerca d’articles s’ha realitzat en les diferents bases de 

dades científiques, on existeixen els últims articles publicats en el món 

científic, i en revistes de referència. La cerca s’ha efectuat a partir de 

diferents combinacions de paraules clau (keywords) per trobar els articles 

relacionats amb els objectius d’estudi d’aquest treball (Figura 1- Procés i 

resultats de la cerca d’articles). Dels resultats totals de cada cerca, s’ha fet 

una primera selecció a partir de la data de publicació dels articles, la 

informació del títol i la del resum. Més endavant, amb la versió complerta 

dels articles, s’ha analitzat el total de cada estudi (Figura 2- Diagrama dels 

resultats de la cerca). 

 

 La Fig. 1 mostra les bases de dades amb les diferents combinacions 

de paraules de cerca. Aquelles bases de dades com Enfispo, Elsevier i 

ScienceDirect, en les quals s’ha fet cerca d’articles però no s’ha inclòs cap 

en aquest estudi, no s’han plasmat en l’esquema. 
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Figura 1- Procés i resultats de la cerca d’articles
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En el diagrama de la Figura 2 els resultats totals de les diferents 

cerques han estat 895. Degut a que un primer filtre va ser la data de 

publicació, una gran part dels estudis totals s’han descartat directament. 

Seguidament, en aquells que estaven entre les dates de publicació dels 

anys 2000 i 2014, a partir del títol es va fer una primera selecció per 

posteriorment revisar el resum. A partir d’aquí es va intentar trobar la 

versió complerta dels articles seleccionats per analitzar en el text complert 

els criteris d’inclusió i exclusió més exhaustius. Finalment, han estat 

inclosos 17 estudis de diferents tipologies. 

 
 
Figura 2- Diagrama dels resultats de la cerca. 
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Els resultats de la lectura han estat precedits per un procés de selecció 

definitiva d’articles trobats a partir de la lectura de la versió complerta, pel 

compliment dels criteris d’inclusió i la no presència de criteris d’exclusió 

(Veure Taula 4- Resultats de lectura.).  
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Taula 4- Resultats de lectura. 
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DISCUSSIÓ I CONCLUSIONS 
 

Segons la literatura, l’abordatge fisioterapèutic es basa en general, en 

realitzar exercicis isomètrics de quàdriceps en una fase immediata, per 

passar a l’ús de la bicicleta ergomètrica per treballar la musculatura contra 

resistència de manera segura. En una tercera fase, s’incidirà en treballar la 

coordinació neuromuscular mitjançant exercicis d’agilitat, pliomètrics i de 

propiocepció, a més d’introduir al pacient en les activitats esportives que feia 

anteriorment. Pel que fa a la recuperació del rang articular, es realitzaran 

mobilitzacions progressives i constants al llarg de la rehabilitació. Des del 

principi, s’efectuaran exercicis d’extensió per recuperar-la totalment i la flexió 

es realitzarà a favor de gravetat i arribant als 90º. Els exercicis passius o 

actiu-assistits aniran des de 0 als 120º en la primera setmana. En la segona 

setmana, la bicicleta ergomètrica tindrà un paper important en la funcionalitat 

i augment dels graus articulars del genoll. La hidroteràpia i el treball amb 

politges també ajudaran a controlar la càrrega en l’articulació i que aquesta 

treballi contra-resistència. En aquesta fase, la flexo- extensió ha d’estar 

totalment recuperada per tal que en la fase final o de resolució, la 

propiocepció i reintroducció a l’activitat acabin de finalitzar el procés 

terapèutic i el treball sigui de control articular i d’estabilitat (1)(10,11)(33) 

(Veure Taula 3- Comparativa de tractaments rehabilitadors post-

meniscectomia parcial).  

 

La recuperació de la força de quàdriceps, després de qualsevol 

cirurgia ha de construir-se a partir d’exercicis isomètrics, ja que aquests no 

impliquen mobilitzar activament el genoll i es treballa en extensió, que és la 

posició a guanyar. Els exercicis de quàdriceps també s’acompanyen 

d’electroestimulació muscular durant la fase aguda, i en fases següents, 

caminant i fent exercicis més intensos. L’evidència mostra que hi ha diferents 

tècniques que poden ser efectives (11)(17)(38)(44,45)(47-50).  
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Existeixen diversos estudis que confirmen la necessitat de realitzar de 

manera immediata, posterior a la cirurgia, una rehabilitació adequada per a 

cada pacient, composta per una àmplia gamma de tècniques i maniobres 

fisioterapèutiques. La meniscectomia parcial pot deixar seqüeles com 

disfuncions biomecàniques i posteriors patologies, si no ve seguida d’un bon 

pla fisioterapèutic on es rehabiliti i es normalitzi tot allò afectat per la cirurgia. 

Sis estudis investiguen els efectes que provoca aquest tipus d’intervenció 

quirúrgica en el genoll. Desprès d’una meniscectomia parcial, el genoll pateix 

de moments d’adducció durant les fases de recolzament i oscil·lació de la 

marxa. Aquesta fallada d’estabilització, degut a l’atrofia de quàdriceps, 

provoca que les càrregues no es distribueixen uniformement per tota l’àrea 

meniscal i es concentrin en la part medial del genoll. El resultat d’aquesta 

disfunció provoca el desenvolupament d’osteoartritis en el genoll 

(6)(11)(39)(41-43). 

 

Frizziero A. et al. (2012) manifesten l’existència de protocols de 

tractament després d’una meniscectomia parcial de genoll. En un primer 

moment, el tractament fisioterapèutic estarà enfocat a protegir l’articulació, a 

més de fixar uns objectius després de la intervenció quirúrgica que són (11): 

 

- El control del dolor i la inflamació. 

- La recuperació d’un rang complert i lliure de moviment del genoll.  

- El restabliment de la força de quàdriceps. 

- Una càrrega completa en la marxa.  

 

També argumenten que les mobilitzacions, els exercicis d’extensió i la 

bicicleta ergomètrica seran fonamentals en el procés de recuperació. Fins 

que no es recuperi un 80% de la força de la cama operada respecte a la 

sana, no es començarà a reintroduir al pacient en les activitats esportives 

(11). 
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Logerstedt DS. et al. (2010) són els autors de la guia de pràctica clínica 

de referència en patologies de genoll. Consideren que és tant important, en 

un programa rehabilitador supervisat per una post-meniscectomia, la 

recuperació de la força de quàdriceps a partir d’exercicis terapèutics 

acompanyats de l’electroestimulació neuromuscular com el guany de rang 

articular a partir de mobilitzacions progressives (17). 

 

La necessitat de recuperar la força muscular de quàdriceps, no només ve 

donada per la possibilitat que esdevingui una degeneració de l’articulació 

tibio-femoral i osteoartritis en el genoll. L’atrofia pot perllongar-se en el 

temps, arribant als 4 anys i per tant, afectant directament a la perpetuació del 

dolor i el funcionament del genoll i significativament a la qualitat de vida (40-

43). Els resultats de l’article de Osteras H. et al. (2012) mostren la 

importància de recuperar la força de quàdriceps, ja que afecta directament al 

augment de dolor i qualitat de vida, a més que pot prevenir l’artrosi 

femorotibial (6). L’aparell extensor de genoll està íntimament relacionat amb 

l’articulació. La immobilització, el dolor i el vessament articular perjudiquen, 

de manera directa, a aquest múscul provocant un estat d’atròfia. L’article de 

Gapeyeva H. et al. (2000) avalua la força isocinètica del múscul quàdriceps, 

en diferents períodes de temps després de l’operació. La cama operada 

presenta valors més baixos d’esforç de torsió (torque) fins a 3 i 6 mesos 

després de l’operació (43). 

 

El ràpid i correcte guany de força de quàdriceps s’aconsegueix combinant 

exercicis específics amb la tècnica de biofeedback electromiogràfic (45-47). 

El desús i la intervenció quirúrgica provoquen canvis importants en la 

funcionalitat del múscul i una disminució de la contracció màxima voluntària 

d’aquest, tal i com demostra Akima H. et al. (2008). Aquest estudi examina 

els canvis que es produeixen a la cama intervinguda a través d’obtenir la 

imatge muscular funcional per ressonància magnètica (mfMRI). La imatge és 

captada quan els pacients realitzaven exercicis basats en extensions 
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repetitives de la cama afectada, acompanyats de biofeedback 

electromiogràfic (44).  

 

Els exercicis funcionals són un dels recursos més adients per la bona 

tolerància que presenta per part del pacient, i compten amb l’avantatge que 

s’apliquen clínicament. En aquesta modalitat d’entrenament, no només es 

treballa aquella musculatura que estabilitza el genoll sinó també es treballa 

l’equilibri i la postura.  Hall M. et al. (2012) i Ericsson Y. B. et al (2009) 

evidencien que la recuperació de la força muscular mitjançant la realització 

d’exercicis funcionals o exercicis neuromusculars resulta efectiva 

(38)(48,49). No obstant això, Hall M. et al. (2012) afirmen que no està 

plenament demostrat si aquesta via de rehabilitació augmenta l’estabilització 

del genoll, és a dir, si disminueix aquesta tendència a l’adducció de 

l’articulació i el risc d’osteoartritis (47). 

 

Koutras G. et al. (2008, 2012) han comparat i estudiat els exercicis 

isocinètics, isotònics i els programes a casa. En un primer estudi, investiguen 

quins són els efectes d’aquests tres tipus de tècniques de recuperació 

muscular, i no troben diferències entre elles. Alhora que mostren un major 

augment de força de la musculatura flexora de genoll, que de la cadena 

extensora (49). En un segon estudi qualificat amb un nivell d’evidència 1b, 

van estudiar els programes de rehabilitació isotònics i isocinètics, arribant a 

la conclusió que no existeixen diferències significatives entre ambdós 

programes de reforçament (50).  

 

La teràpia aquàtica està present en el procés de rehabilitació, segons 

Frizziero et al. (2012) ja que es treballa contra- resistència de manera segura 

si l’articulació del genoll no està del tot recuperada i encara presenta dolor 

(11).  

 

L’electroestimulació és la tècnica que més es fa servir, a nivell pràctic, en 

el programa de rehabilitació d’una post-meniscectomia parcial de genoll. 
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Aquesta tècnica junt amb exercicis terapèutics és efectiva inclús dos mesos 

desprès de la intervenció quirúrgica, en casos on el pacient no hagi tingut 

una rehabilitació optima i presenti atrofia (17).  

 

Per a aquest tipus de pacients, el restabliment del rang de moviment 

de genoll és un altre dels objectius més importants a aconseguir en un 

programa de fisioteràpia. En fase immediata, les tècniques que més es 

realitzen són mobilitzacions passives i activo-assistides incidint en 

aconseguir l’extensió complerta. En fases avançades, serà important 

guanyar flexió de genoll. Posteriorment, per aconseguir més mobilitat i també 

mantenir el rang guanyat, la bicicleta  estàtica i la piscina són dos recursos 

útils. També els exercicis i mobilitzacions actives seran rellevants en un 

tractament rehabilitador. La teràpia aquàtica és un bon aliat per la 

recuperació de rang articular, ja que permet controlar el pes corporal i per 

tant, treballar amb menys dolor, segons Frizziero et al. (2012) (11).  

 

La bicicleta és una altra forma de rehabilitació per aconseguir 

mobilitzar de manera controlada el genoll i poder treballar amb resistència. 

Kelln B. M. et al. (2009) aposten per utilitzar una bicicleta ergomètrica 

ajustable, en fases recents post-quirúrgiques, ja que és efectiva per 

recuperar els angles de moviment articular (52). La revisió sistemàtica amb 

metanàlisis de Marcelino Dias J. et al. (2013), qualificada amb un nivell 

d’evidència 1a, mostra que la teràpia física acompanyada d’exercicis a casa 

és el tractament més complert i efectiu per millorar el rang articular de genoll 

(51). 

 

Per tot l’expressat fins ara es pot concloure que hi ha una diversitat de 

tècniques fisioterapèutiques per recuperar la força muscular. Totes són igual 

d’efectives en la rehabilitació d’un pacient intervingut d’una meniscectomia 

parcial per artroscòpia. La combinació d’aquestes amb biofeedback 

electromiogràfic afavoreix una recuperació efectiva i ràpida del múscul 

quàdriceps. El guany i restabliment del rang de moviment de genoll 
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s’aconsegueix mitjançant teràpia física, ja siguin mobilitzacions i exercicis 

funcionals, utilització d’una bicicleta ergomètrica i/o teràpia aquàtica. 

 

 

LIMITACIONS DE L’ESTUDI 
 

Les limitacions de l’estudi han estat diverses. El tamany reduït de les 

mostres dels articles analitzats impliquen que hi hagi una mancança 

d’evidència que posa en dubte si es poden afirmar amb contundència els 

resultats obtinguts en cada article. L’artroscòpia és una tècnica innovadora 

que minimitza la incapacitat que pot tenir el pacient després de la intervenció 

quirúrgica. El gran resultat post quirúrgic que s’obté no incita a la investigació 

d’un tractament fisioterapèutic més efectiu. 
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