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PASSOS PER A
LA PRESCRIPCIÓ
DEL PROGRAMA
D’EXERCICI FÍSIC
1. SELECCIÓ DE DESTINATARI

Poden ser destinatàries del programa d’exercici físic
aquelles persones de 70 anys o més; des d’ara persones
grans. Revisa el llistat de contraindicacions abans de
començar amb la presentació del programa.

2. PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA

Informa a la persona gran sobre la necessitat de realitzar
el programa d’exercici físic. Mostra-li el pòster inicial.

3. TEST VIVIFRAIL

Realitza el test que es troba a la pàgina 5 d’aquesta guia, i
mostra-li el pòster dels components del Test Vivifrail i els
programes d’exercici físic recomanats.

4. PRESCRIPCIÓ

Comunica-li el resultat que ha obtingut en el test.
Entrega-li el passaport corresponent i explica-li.
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CONTRAINDICACIONS
• Infart agut de miocardi, o angina inestable recent.
• Arrítmies auriculars o ventriculars no controlades.
• Aneurisma dissecant d’aorta.
• Estenosi aòrtica severa.
• Endocarditis / pericarditis aguda.
• Hipertensió arterial no controlada.
• Malaltia trombo-embòlica aguda.
• Insuficiència cardíaca aguda severa.
• Insuficiència respiratòria aguda severa.
• Hipotensió ortostàtica no controlada.
• Diabetis mellitus amb descompensació aguda o
hipoglucèmies no controlades.
• Fractura recent en l’últim mes (entrenament de força).
• Qualsevol altra circumstància que consideris que
impedeix la realització d’activitat física.
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PRESENTACIÓ
DEL PROGRAMA
D’EXERCICI FÍSIC
Pots utilitzar el pòster inicial per explicar a la persona
gran el procés que seguireu i el tipus de programa
individualitzat que més s’ajusta a la seva situació inicial.
Comunica a la persona que per la seva edat i
característiques és candidata a realitzar exercici de
manera continuada.
Explica-li que per determinar el programa d’activitat
adequat realitzarà unes proves de valoració de la seva
capacitat funcional.
Comunica-li que una vegada completat el test li
facilitaràs un programa d’activitat amb els exercicis que
ha de realitzar.
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TEST VIVIFRAIL
El test VIVIFRAIL et permet determinar el tipus de
programa físic multicomponent més recomanable per la
capacitat funcional i risc de caigudes de la persona gran.
El test VIVIFRAIL consisteix en valorar la capacitat
funcional mitjançant el SPPB i una bateria de 4 proves
que permeten avaluar el risc de caigudes. En cas de tenir
limitacions per realitzar el SPPB, es recomana mesurar la
velocitat de marxa en 6 metres.
Aquest test es pot aplicar en un temps aproximat de 15
minuts. Es compon de 7 proves. Un cop realitzades les
proves pots seguir l’esquema que es mostra a la pàgina
16 per obtenir un resultat.
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TEST SPPB
FRAGILITAT
El test SPPB per determinar el nivell de fragilitat física es
compon de les següents proves:
1. Test d’Equilibri.
2. Test de Velocitat de la marxa en 4 metres.
3. Test d’Aixecar-se de la cadira.
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TEST D’EQUILIBRI
(SPPB - TEST D’EQUILIBRI)
PROVA 1

UN PEU AL COSTAT DE L’ALTRE
Dret, col·locant els peus junts, un al costat
de l’altre. Mesura el temps que és capaç
d’aguantar.
Puntua 1= 10 segons.
Puntua 0= menys de 10 segons.
Si puntua zero, passa directament a la prova 2.

POSICIÓ SEMI-TÀNDEM
Dret, col·locant el taló d’un peu a l’altura del
dit gros del contrari. Mesura el temps que és
capaç d’aguantar.
Puntua 1= 10 segons.
Punta 0= menys de 10 segons.
Si puntua zero, passa directament a la prova 2.

POSICIÓ TÀNDEM
Dret, col·locant el taló d’un peu en contacte
amb la punta de l’altre peu. Mesura el temps
que és capaç d’aguantar.
Temps
10 s
3-9s
<3s

Punts
2
1
0
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VELOCITAT
DE MARXA
(SPPB - TEST VELOCITAT DE MARXA EN 4 METRES)
PROVA 2

Demana-li que camini 4 metres a pas normal, 3 vegades.
Mesura el temps cada vegada. Utilitza el menor dels
temps per assignar-li els punts corresponents:
Temps
< 4,82 s
4,82 - 6,20 s
6,21 - 8,70 s
> 8,7 s
Incapaç
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Punts
4
3
2
1
0

AIXECAR-SE DE LA
CADIRA
(SPPB - TEST D’AIXECAR-SE)
PROVA 3

Demana-li que s’aixequi 5 vegades de la cadira, el més
ràpid possible, amb l’esquena recta i els braços creuats.
El test comença assegut i acaba en la posició de peu.
Mesura el temps que li cal per aixecar-se les 5 vegades.
Consulta la taula per establir la puntuació:
Temps
< 11,19 s
11,20 - 13,69 s
13,70 - 16,69 s
16,7 - 59 s
més de 60 s
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Punts
4
3
2
1
0

TEST RISC DE
CAIGUDES
Per poder detectar el risc elevat de caigudes i poder
prescriure un programa d’entrenament específic per a
aquest tipus de persones es proposa realitzar la següent
valoració:
• Caigudes recents.
• Timed Up and Go.
• Velocitat de Marxa (6m).
• Deteriorament cognitiu moderat.
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CAIGUDES RECENTS
(RISC DE CAIGUDES)
PROVA 4

Fes-li la següent pregunta:
Has tingut 2 o més caigudes en l’últim any o 1 caiguda
que ha requerit atenció mèdica?
Anota si la resposta és afirmativa o negativa.
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TIMED UP AND GO
(RISC DE CAIGUDES)
PROVA 5

Demana-li que s’aixequi de la cadira sense utilitzar els
braços, que camini 3 metres, doni la volta i torni a seure.
Mesura el temps a realitzar l’exercici complet.
El temps és superior a 20 segons?
Anota si la resposta és afirmativa o negativa.
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VELOCITAT DE MARXA
(RISC DE CAIGUDES)
PROVA 6

Demana-li que camini 6 metres a pas normal 2 vegades.
Mesura el temps per caminar els 6 metres i utilitza el
menor dels temps per al registre.
El temps és superior a 7,5 segons?
Anota si la resposta és afirmativa o negativa.
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DETERIORAMENT
COGNITIU MODERAT
(RISC DE CAIGUDES)
PROVA 7

El pacient ha estat diagnosticat de deteriorament
cognitiu?
Anota si la resposta és afirmativa o negativa.
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OBTENIR ELS RESULTAtS
DEL TEST VIVIFRAIL
L’esquema que es mostra a continuació et permet
quantificar el grau de fragilitat física, i si existeix risc de
caigudes.
TEST SPPB-FRAGILITAT FÍSICA
Suma els punts resultants de les proves del test SPPB
(1 a 3) per determinar el grau.
Punts
0-3
4-6
7-9
10-12

VM(6m)*
> 12 s
12 - 7,5 s
7,4 - 6 s
<6s

Tipus
A Persona amb discapacitat
B Persona amb fragilitat
C Persona amb pre- fragilitat
D Persona robusta

* Si per limitacions no has fet el SPPB i has decidit utiliztar el test de
marxa de 6 metres, s’utilitzaran els següents valors per recomanar
el programa d’exercici físic.

TEST RISC DE CAIGUDES
La persona gran té risc de caigudes si ha respost
afirmativament a alguna de les preguntes realitzades a
les proves 4 a 7.
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TIPOLOGIA DE
PASSAPORT
Com veuràs existeix un passaport adequat per a
cada persona gran segons el nivell de funcionalitat.
Els passaports amb el símbol “+” són per a aquelles
persones amb risc de caigudes. Consulta els consells i
recomanacions per a aquestes persones a las pàgines 23
i 24.
Tipus A
Tipus B
Tipus B+
Tipus C
Tipus C+
Tipus D

Persona amb discapacitat
Persona amb fragilitat
Persona amb fragilitat i risc de caigudes
Persona amb pre- fragilitat
Persona amb pre- fragilitat i risc de caigudes
Persona robusta

17

ESTABLIR EL PES PER
LES AMPOLLES
L’exercici Aixecar una ampolla és un exercici de força per
al qual és necessari establir un pes adequat per a cada
persona:
• Omple 2 ampolles d’aigua de 500 ml.
• Comprova si la persona és capaç de realitzar unes 30
repeticions amb l’ampolla de 500 ml.
• Ajusta l’aigua que conté l’ampolla fins que la persona
sigui capaç de fer unes 30 repeticions notant cert
esforç.
• Anota la quantitat d’aigua a la pàgina 4 i a la pàgina del
passaport corresponent a aquest exercici.
• És recomanable que passades 6 setmanes es torni a
calcular de nou aquest pes i s’ajusti la nova quantitat
d’aigua de l’ampolla.
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PRESCRIPCIÓ DEL
PASSAPORT TIPUS A
ENTREGA DE PASSAPORT
Comunica-li que el Tipus A correspon a una persona gran
que no es pot aixecar de la cadira o que està enllitada.
Fes-li saber que realitzant el programa potser podrà
tornar a aixecar-se o, al menys, guanyar seguretat i
autonomia i disminuir el seu risc de caigudes. Comunicali que el programa té una durada de 12 setmanes i que
ha de realitzar una roda diària d’aproximadament 30-45
minuts.
L’exercici de caminar només s’iniciarà quan la persona gran
hagi millorat la seva força muscular.
Revisa amb la persona gran el passaport, secció per
secció, i completa la secció de dades personals.
Mostra-li el teu interès perquè s’esforci a completar el
programa fins al final, i concreta una cita per aquest
moment.
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PRESCRIPCIÓ
DEL PASSAPORT
TIPUS B I B+
ENTREGA DE PASSAPORT
Explica-li que el tipus B (Fràgil) es refereix a aquelles
persones grans que caminen amb dificultat o amb
ajuda. Fes-li saber que realitzant el programa potser
podrà tornar a caminar sense ajuda o al menys guanyar
autonomia i equilibri. Comunica-li que el programa té una
durada de 12 setmanes i que ha de realitzar una roda
diària d’aproximadament 45-60 minuts.
Tipus B+ es recomana revisar les recomanacions per a
persones amb risc de caigudes (pàgines 22 i 23).
Revisa amb cada persona el passaport, secció per
secció, i completa la secció de dades personals.
Mostra-li el teu interés perquè s’esforci a completar el
programa fins al final, i concreta una cita per aquest
moment.
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PRESCRIPCIÓ
DEL PASSAPORT
TIPUS C I C+
ENTREGA DE PASSAPORT
Explica-li que el tipus C (Pre-fràgil) es refereix a aquelles
persones que tenen lleugeres dificultats quan caminen
i/o tenen dificultats per aixecar-se o amb l’equilibri.
És molt important que realitzi exercici físic per seguir
disfrutant dels passejos. Comunica-li que el programa té
una durada de 12 setmanes i que ha de realitzar una roda
diària d’aproximadament 45-60 minuts.
Tipus C+ es recomana revisar les recomanacions per a
persones amb risc de caigudes. (pàginas 22 i 23).
Revisa amb cada persona gran el passaport, secció per
secció, i completa la secció de dades personals.
Mostra-li el teu interés perquè s’esforci a completar el
programa fins al final, i concreta una cita per aquest
moment.
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PRESCRIPCIÓ
DEL PASSAPORT
TIPUS D
ENTREGA DE PASSAPORT
Explica-li que el tipusi D (Robust) es refereix a aquelles
persones que tenen limitacions físiques mínimes o
sense limitació. És molt important que realitzi exercici
físic perquè sigui capaç de conservar la seva autonomia
durant molts anys. Comunica-li que el programa té una
durada de 12 setmanes i que ha de realitzar una roda
diària d’aproximadament 45-60 minuts.
Revisa amb cada persona gran el passaport, secció per
secció, i completa la secció de dades personals.
Mostra-li el teu interés perquè s’esforci a completar el
programa fins al final, i concreta una cita per aquest
moment.
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CONSELLS I
RECOMANACIONS PER
LES PERSONES AMB
RISC DE CAIGUDES
• Si existeix dèficit de vitamina D (< 20 ng/ml) cal
valorar la seva suplementació amb al menys 800 UI en
absència de contraindicacions. Assegurar una ingesta
adequada de calci.
• En pacients amb diabetis serà necesari reajustar el
tractament hipoglucemiant.
• Si existeixen símptomes compatibles amb hipotensió
ortostàtica cal revisar el número i dosi d’hipotensors.
• S’ha de revisar i minimitzar la polifarmàcia parant
especial atenció als psicofàrmacs. En aquest sentit la
utilització d’eines com els criteris de START/STOPP pot
ser d’utilitat.
• En els pacients fràgils cal realitzar una valoració
nutricional. Una eina de cribratge útil és el MNA. Si hi
ha malnutrició cal intervenir i assegurar una ingesta
proteica de 1.2-1.5 gr/kg/dia.
• Quan s’utilitzen suplements proteico-calòrics cal
tenir en compte que el major benefici s’obté quan es
combina amb un programa individualitzat d’exercici
físic multicomponent. La presa d’aquests suplements
s’ha de realitzar després de la sessió d’entrenament per
optimitzar el benefici.
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CONSELLS I
RECOMANACIONS PER
LES PERSONES AMB
RISC DE CAIGUDES
• En els pacients amb problemes cognitius és fonamental
valorar el risc de caigudes.
• El pacient amb demència té un elevat risc de caiguda
i fractures per la qual cosa cal intervenir des d’estadis
precoços per prevenir-les.
• L’osteoporosi, les caigudes i les fractures s’han
de gestionar de forma conjunta. Al pacient amb
osteoporosi cal realitzar-li una valoració del risc de
caiguda i fractura. Així mateix, el pacient amb fractura
prèvia ha de realitzar un tractament per l’osteoporosi.
• Els principals objectius en un pacient amb una fractura
prèvia han de ser la prevenció del deteriorament de la
capacitat funcional i la prevenció de noves caigudes i
fractures.
• En els pacients amb caigudes de repetició és
fonamental avaluar i intervenir sobre els riscos
ambientals al domicili (adaptació de lavabos, catifes,
calçat, etc).
• La valoració geriàtrica integral s’ha de realitzar a tota la
gent gran, especialment als fràgils, ja que és la principal
eina per detectar problemes i prendre decisions.
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MÉS VIVIFRAIL
Si ho desitges, disposes de més informació i noves eines a:
http://vivifrail.com/es/documentacion
També hem posat a la teva disposició una App per
realitzar el Test Vivifrail i seguir el programa d’exercicis
corresponent al teu grau de fragilitat i risc de caigudes.
Per descarregar-te l’App només has de buscar Vivifrail
App a Google Play o a l’App Store i instalar-la al teu
dispositiu Android o iPhone, segons correspongui.
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El projecte ha estat cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra
(POCTEFA 2014-2020). L’objectiu del POCTEFA és reforçar la integració
econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. La seva
ajuda es concentra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i
medioambientals transfrontereres a través d’estratègies conjuntes a favor del
desenvolupament territorial sostenible.
Programa multicomponent d’exercici físic per la prevenció de la fragilitat i el risc
de caigudes. @Mikel Izquierdo
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