TÍTOLS ESTRUCTURAL
1

Estudio de los efectos del ajuste vertebral de alta velocidad en la zona cervicodorsal sobre la tensión arterial y el flujo sanguíneo superficial de la extremidad superior

2

Abordaje osteopático neuro-vascular y neurodinámico en el síndrome del tunel del carpo. Revisión bibliográfica a propósito de un caso

3

Influència de la manipulació de T12-L1 sobre la dismenorrea

4

Efectivitat de l'ajustament a L3 en la base de sustentació i en les lumbàlgies de tipus mecànic: posada en pràctica del model teòric de Littlejohn

5

Efecte de la inhibició del múscul obturador intern en el llindar del dolor de l'articulació sacreilíaca

6

Whiplash: fisioteràpia versus osteopatia

7

Eficacia del tratamiento osteopático en el esguince de tobillo

8

Efectivitat de les tècniques d'alta velocitat respecte un tractament mèdic-fisioterapic convencional, en casos de disfunció somàtica aguda

9

Efectos fisiológicos de las técnicas de alta velocidad

10

Valoración eficacia del tratamiento osteopático aplicado en pacientes de la COB

11

Persistencia de la corrección de las vértebras dorsales altas T1-T5 mediante técnica de alta velocidad (DOG TECHNIQUE) o técnica de energía muscular MET

12

Estudi comparatiu de costos per tractament del whiplash, entre tractament rehabilitador i osteopàtic

13

El llenguatge dels teixits i la física quàntica

14

Revisión bibliográfica de la técnica de Jones

15

Afinidad a técnicas directas o indirectas de los estudiantes de osteopatía según su personalidad

16

efectividad a corto y largo plazo de las técnicas osteopáticas en pacinetes con hipertensión arterial. Revisión de literatura

17

lumbàlgia crònica per disfunció de l'astragal. Avaluació del dolor. Estudi baropodomètric i estabilomètric pre i post ajustament

18

efectes del tractament osteopàtic en la disfunció en torsió anterior del sacre

19

La tecnica manipulativa de High Velocity thrust (HVT) del astágalo aumenta la flexión dorsal del tobillo (articulación tibio-peeroneo-astragalina)

20

el efecto de una manipulación de alta velocidad (HTV) en L3, sobre la capacidad de salto, medida con un test de detén vertical

21

neurodinàmica: diagnòstic i tractament

22

efectividad de las técnicas de alta velocidad en el dolor lumbar mecánico

23

Aplicació de les tècniques de Mitchell en la columna lumbar per millorar la lumbàlgia mecànica en jugadors d'hoquei herba

24

Motivos principales por los que los médicos generalistas prescribeno recomiendan tratamientos osteopáticos y por lo qué deciden los pacientes ser tratados

25

Estudi sobre la relació entre el neuronima de morton i la lumbàlgia o ciatàlgia mecànica: possible "double crush syndrome" en l'extremitat inferior

26

Ajuste en T4 y su efecto en la movilidad cervical

27

efecto de la corrección de C1-C2 sobre la rotación activa cervical: comparativa entre SAT y MET

28

Efectos sobre la frecuencia cardíaca aplicando una tensión ligamentosa equilibrada en la cuarta vértebra torácica

29

Posibles beneficios de realizar una técnica de HVT en T4 en cuanto a la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) con medición por Sportlab

30

cambios en la estabilidad postural después de un tratamiento en punto gatillo miofascial

31

eficacia de las técnicas de BLT en hombro congelado

32

estudio bibliográfico de las disfunciones osteopáticas más frecuentes en el pie y rodilla

33

Eficacia de la técnica de inhibición neuromuscular de la musculatura suboccipital sobre el descenso de la tensión arterial y frecuencia cardiaca , en población hipertensa

34

Osteopatía dinámica de pubis en deportistas de élite. A propósito de un caso

35

estudio de validez del test de piedallu como predictor clínico de sacroileítis

36

Efectividad de las técnicas de energía muscular en la potencia de la musculatura aductora y en la amplitud del movimiento coxofemoral

37

Efectividad de la técnica osteopática BLT en el tratamiento conservativo del pie equinovaro infantil

38

Impacto del tratamiento general osteopático sobre el estrés en mujeres lactantes. Ensayo clínico

39

Estudio sobre la efectividad de una técnica directa VS indirecta en una disfuncion somática vertebral

40

Estudio piloto sobre el efecto del tratamiento mecánico de la pelvis sobre el apoyo plantar

41

Eficacia del tratamiento del diafragma en lumbalgia inespecífica.estudio piloto

42

Tractament del dolor cervical mecànic subagut comparant una tècnica articular cervical amb una pèlvica. Estudi pilot randomitzat

43

Efectes del tractament osteopàtic de la fasctitis plantar. Protocol de recerca

44

Modelo mecánico de J.M. Littlejohn: una revisión basada en la evidencia.

45

Condromalacia femoro-rotuliana en deportistas: tratamiento cráneo-sacral vs. Tratamiento estructural

46

Efecto del tratamiento articulatorio interarticular lumbar sobre la lumbalgia inespecífica

47

Efecto del tratamiento articulatorio de la cintura escapular sobre la tendinitis del supraespinoso en tenistas jóvenes

48

Tortícolis congénita. Análisis del abordaje osteopático basados en experiencias profesionales

49

Efecto del BLT en un síndrome femoropatelar

50

Evaluación del dolor sacroilíaco post técnica de lift a la charnela toracolumbar

51

Efectividad de total body ajustment a diferentes ritmos en personas que perciben estrés alto: análisis de frecuencia cardíaca y presión arterial

52

Efectividad de la terapia manual i física passiva per intervenir en el metabolisme de l’òxid nítric. Revisió sistemàtica

53

El efecto del tratamiento de la charnela dorsolumbar y fascia toracolumbar en la efectividad y rendimiento inmediato de los nadadores de crol

54

Comparación de los cambios posturales pre y post “total body ajustment” y técnica de tres diafragmas en adultos sanos. Ensayo clínico cuasiexperimental. Estudio piloto

55

Tratamiento de las bases de los polígonos de Littlejohn

56

Estudio comparativo entre un tratamiento de “total body ajustment” y un tratamiento de “balance ligament tension” en dolor lumbar crónico. Estudio piloto

57

Canvis posturals , disfuncionals i alteralcions podals en pacients amb fèrul.la de descàrrega

58

Tratamiento osteopático de la epicondilitis en adultos. Ensayo clínico

59

Ensayo piloto sobre la influencia del tratamiento osteopático en la biomecánica de la carrera de 100 metros en pacientes amputados de extremidad superior

60

Cefalea tensional. Efectividad de una técnica funcional sobre los segmentos cervicales altos

61

Efecto del body ajustment en un paciente con hipertensión arterial esencial

62

Canvi del dolor lumbar en pacientys tractats amb intervenció osteopàtica al peu

63

Estudi comparatiu de l'eficàcia de las técniques funcionals o manipulatives en pacients amb hèrnies discals

64

Prevalencia de disfunción somática en la charnela toracolumbar en pacientes con lumbalgia crónica. Serie de casos

65

Eficàcia entre dos protocols de tractament estructural per gonalgia en pacients de consulta privada d'osteopatia

66

Eficàcia del tractament osteopàtic en la qualitat de vida de pacients geriàtrics amb mobilitat reduïda

67

Efecte del tractament osteopàtic de la cintura pèlvica en els punts de Chapman

68

Eficàcia del protocol osteopàtic per lumbàlgies en pacients de consulta privada d'osteopatia

69

millorar el dolor lumbar en pacients ajustant L5 i articulació sacroiliaca

70

Estudio del efecto de la normalización articular global sobre jugadores de fútbol

71

Resultados del tratamiento osteopático en saltadora de trampolín con espondilolistesis de L4-L5

72

Motivos de consulta de los pacientes de una consulta de osteopatía. Estudio descriptivo retrospectivo

73

Latigazo cervical y tratamiento osteopático (cc)

74

Estudi baropodomètric: influència de l'estirament del psoas en la distribució de càrregues i el centre de gravetat

75

Efecte de l'ajust de T4 en les tendinopaties del manegot dels rotadors

76

Eficacia del tratamiento osteopático lumbosacro sobre la gonalgia en atención primaria. Estudio experimental

77

Tratamiento de la línea de la gravedad en el tercer trimestre de gestación

78

Efecte del tractament General Osteopàtic (TGO) sobre els swing de golf

79

Estudi comparatiu entre un Tractament Osteopàtic i un Programa d’exercicis en esquiadors amb dolor lumbar

80

Modificaciones en la pisada tras tratamiento en iliaco con técnicas de Mitchell. Ensayo clínico

81

Efectividad de las técnicas directas e indirectas en una disfunción lumbar valorada por osteoópatas del Roe

82

Descompresión de la junción toracolumbar: Cambios en la proyección del centro de gravedad

83

Efectes del tractament osteopàtic en el dolor lumbopèlvic en el postpart. Assaig clínic

84

Efectes de la tècnica osteopàtica de drenatge limfàtic en pacients amb retenció de líquids. Estudi observacional.

85

Impacte de l'introducció del tractament osteopàtic dins del tractament mèdic en el pacient amb depressió. Estudi de sèrie de casos

86

Efecte de les tècniques funcionals miofascials en la recuperació de les lesions musculars del futbol. Estudi experimental

87

Prevalença de Disfunció somàtica de l’hioides en el dolor cervical crònic. Estudi Descriptiu

88

Efecte sobre l'equilibri en el tractament de la subastragalina. Assaig Clínic

89

Canvis en el test neurodinàmic ULNT1 al aplicar la tècnica de lift cervicodorsal. Estudi experimental

90

Efecte del thrust cervicodorsal en al disquinesia escapular. Serie de casos

91

Efecte sobre l’equilibri en el tractament de les cervicals altes (C0-C2). Assaig clínic

92

Estudi de les disfuncions somátiques presents en pacientes diagnosticados de hernia de hiato. Estudi experiméntal o descriptiu

93

Efecto del tratamiento osteopático en pacientes afectados de cefalea cervicogénica.

94

efectes a curt termini de l'aplicació de tècniques d'alta velocitat vs tècniques d'energia muscular

95

efecte de la técnica d’inhibició del diafragma toràcic envers la de pinça rodada en el test de Neer

96

Millora postural TBA vs Exercicis tonificació del Core. Assaig clínic

97

tratamiento osteopático sobre mediastino para pacientes con ansiedad. Ensayo clínico

98

Determinación del impacto del tratamiento osteopático sobre la calidad de vida en el postparto

99

Estudi dels efectes de la tècnica osteopàtica de lift cervicodorsal en pacients amb cervicàlgies mecàniques agudes

100

Efecto del tratamiento con inhibición suboccipital sobre mujeres con fibromialgia

101

Eficacia de la osteopatía integrada en el entrenamiento de tenistas

102

Efecto del tratamiento con TBA en pacientes con tendinosis del supraespinoso

103

Tractament osteopàtic dels símptomes relacionats durant el segon trimestre de l'embaràs. Assaig clínic aleatoritzat controlat.

104

La inhibició diafragmática produeix canvis en la rotació cervical

105

Valoración del dolor en el síndrome subacromial con abordaje cervical osteopático. Estudio experimental

106

Efectos beneficiosos en el tratamiento osteopático del cólico del lactante

107

Incidencia de disfunciones somáticas cervicales como consecuencia de la extracción de un tercer molar

108

Prevalencia de disfunciones somáticas cervicales y mandibulares en pacientes con migraña y bruximos. Estudio descriptivo transversal

109

Técnica de alta velocidad versus técnica de energía muscular. Efectos inmediatos en torsión sacra anterior

110

Associació weber test i disfunció somàtica cervical. Estudi observacional

111

Canvis dolor lumbar ajustant T4. Estudi de casos i controls

112

Nivells de sensibilitació central en pacients d’osteopatia. Sèrie de casos

113

Efectes del tractament osteopàtic de l'úter en el graus de rotació coxofemoral. Assaig clínic

114

Efectes del tractament osteopàtic en pacients amb migranya. Estudi observacional

115

Efecte del tractament osteopàtic comparat amb l'embenat neuromuscular (kinesio tape) en pacients amb dolor cervical. Assaig Clínic

116

Efecte sobre l’equilibri en el tractament de la sacroiliaca.Assaig clínic.

117

Efecte sobre la qualitat de vida del Total Body Ajustment. Estudi Observacional

118

Prevalença de les disfuncions somàtiques cervicals i dorsals en les tendinopaties epicondílies de tennistes. Sèrie de Casos.

119

Efecte del tractament osteopàtic en el procés rehabilitador d´esguinç de turmell d´esportistes. Assaig Clínic.

120

Disfunciones Somáticas del raquis en corredores no profesionales. Estudio observacional.

121

Disfunciones de ATM y postura en el plano sagital. Estudio observacional

122

Efecto de la manipulación visceral en el rango articular de la columna lumbar. Estudio experimental.

123

Efectes del tractament osteopàtic en pacients amb disfuncions de l’articulació temporo mandibular. Estudi observacional.

124

Efectes del Body Ajustment en pacients diagnosticats de Fibromialgia. Estudi de cas i control.

125

Tratamiento osteopático de la región orbital para personas con dolor cervical que trabajan con ordenador. Estudio experimental

126

Efectes del tractament osteopàtic en pacients amb ortodoncia. Estudi observacional

127

Tratamiento osteopático de la región lumbopélvica y su impacto sobre la marcha y el equilibrio en personas mayores. Estudio experimental.

128

Relación entre dolor de espalda y mala oclusión dental en adolescentes. Estudio transversal

129

Efecte de les tècniques funcionals en pacients amb lumbàlgia aguda. Sèrie de casos

130

Efecte del tractament osteopàtic de la zona lumbar en l'atletisme adult.

131

Efecte del tractament osteopàtic sobre adults amb apnea del son. Assaig clínic

132

Efecte del tractament osteopàtic sobre la qualitat de la son. Estudi observacional

133

Evaluación del TBA mediante el Functional Movment Screening en personas sedentarias

134

Efectes de la inhibició del iliopsoas en la lumbàlgia aguda. Estudi observacional

135

Tractament osteopàtic en la lumbàlgia crònica inespecífica. Estudi de casos i controls

136

Relació de la durada amb la satisfacció de les sessions d'osteopatia en consulta privada. Estudi observacional

137

Motiu de consulta osteopàtica d'esportistes que practiquen crossfit. Estudi observacional

138

Efectes del Body Adjustment en pacients amb limfoedema d'extremitat superior. Assaig clínic

139

Efecte de la osteopatia en dones que pateixen cefalea tensional segons el HIT-6.

140

Efectes del tractament osteopàtic en pacients diagnosticats de túnel carpià. Assaig clínic

141

Efecto de una técnica de toogle sacro en pacientes con dolor lumbosacro de orígen mecánico.

142

Efectes del tractament osteopàtic en els índexs de qualitat de vida. Estudi observacional

143

Efecte del tractament osteopàtic en els nivells de sensibilització central en el dolor cervical crònic

144

Prevalença de disfuncions somàtiques d'extremitat inferior en corredors amb fascitis plantar. Estudi transversal

145

Prevalença de les disfuncions somàtiques cervicals altes en pacients amb cefalea tensional. Sèrie de casos

146

Prevalença de disfunció somàtica de la regió toracolumbar en pacients obesos

147

Efecte de la manipulació osteopàtica lumbar en els tests neurodinàmics de l'extremitat inferior. Sèrie de casos

148

Efecte de la manipulació osteopàtica d''inducció miofascial en la línia posteriro miofascial.

149

Satisfacció dels pacients amb el tractament osteopàtic rebut

150

Nivells de dolor neuropàtic en els pacients d'osteopatia. Estudi transversal

151

Efecte del Body Adjustment en l’índex de discapacitat cervical. Sèrie de casos

152

Efecte del Body Adjustment sobre els nivells de catastrofització en el dolor lumbar crònic. Estudi Pilot

153

efecte del tractament manual osteopàtic sobre el dolor crònic cervicalo. Estudi pilot

154

Prevalença de les disfuncions somàtiques en la cintura escapular en pacients amb tendinopatia del supraespinós. Estudi observacional

155

Efecte del tractament osteopàtic sobre el dolor cervical crònic en casos de bruxisme. Sèrie de casos

156

Efecte del tractament osteopàtic en els nivells plaquetaris en casos de trombocitopènia. Estudi quasiexperimental

157

Efecte del tractament osteopàtic en els índexs de qualitat de vida. Estudi observacional

158

Efecte del tractament osteopàtic en la regió cervicotoràcica en pacients amb upper crossed síndrome. Estudi pilot

159

Efecto del tratamiento osteopático sobre el dolor en pacientes con pinzamiento femoroacetabular. Sèrie de casos

160

Influència del tractament osteopàtic en la prevencio de lesions en un equip de futbol. Casos i controls o estudi de prevalença

161

Motiu de consulta osteopàtica de pacients amb alt nivell d'estrès. Estudi de prevalença

162

Efecte del tractament osteopàtic sobre el sacre en pacients amb dolor lumbosacre. Sèrie de casos

163

Efecte del tractament osteopàtic en pacients diagnosticats de fuetada cervical. Estudi experimental

164

Efecte de la manipulació de la regió cervicodorsal sobre la mobilitat cervical. Sèrie de casos

165

Efecte del body adjustment sobre l’escoliosi idiopàtica en l’adolescent. Estudi experimental

166

Efecte del tractament osteopàtic sobre la fàscia toracolumbar en pacients amb dolor lumbar. Estudi experimental

167

Disfuncions somàtiques del raquis en nens o adolescents amb dolor lumbar inespecífic. Estudi observacional

168

Efectes el tractament osteopàtic amb tècniques d’energia muscular en la tendinosi del manegot rotador. Estudi pilot

169

Teràpia manipulativa osteopàtica i postura en el pla sagital. Sèrie de casos

170

Efectes de la tècnica manipulativa osteopàtica del raquis sobre el rang articular de l’espatlla. Estudi experimental

171

Prevalença del dolor cervical agut després del tractament osteopàtic. Sèrie de casos

172

Comparació del tractament osteopàtic funcional versus estructural en el dolor lumbar crònic. Estudi experimental

173

Efecte del tractament osteopàtic en casos d’escoliosis de l’adult. Sèrie de casos o estudi pilot

174

Efectes del tractament osteopàtic amb tècniques d’energia muscular en la tendinosi del manegot rotador. Estudi Pilot

175

Evolució del pacient amb lumbàlgia segons tractament osteopàtico visceral, estructural o ambdós. Estudi Observacional.

176

Efecte tractament manual osteopàtic en pacients amb tendinopatia epicondília crònica. Estudi pilot

177

Prevalença del grau de tenderness per regions en l’exploració osteopàtica. Estudi Observacional.

178

Efecto de la manipulación osteopática miofascial en la línea posterior superficial en pacientes sanos. Estudio piloto

179

Canvis del Lassegue Test després d'una manipulació osteopàtica en dolor lumbar i hèrnia discal. Sèrie de casos

189

Niveles de dolor neuropático en pacientes de osteopatía. Estudio transversal

190

Efecto de la manipulación osteopática cervical en adultos con dolor cervical crónico. Estudio piloto

191

Efecto del Body Adjustment sobre el índice de discapacidad cervical. Serie de casos

192

Satisfacción del tratamiento osteopático recibido de los pacientes con lumbalgia y cervicalgia inespecífica. Estudio transversal

193

Prevalencia de disfunciones somáticas en la cintura escapular en pacientes con tendinopatía del supraespinoso. Estudio observacional

194

Efecto del Dog Technique en la cuarta vértebra torácia en pacientes con síndrome subacromial. Estudio Piloto

195

Calidad de vida en los pacientes con dolor cervical crónico tras tratamiento del diafragma. Serie de casos

196

Prevalencia de disfunciones cervicotorácicas en pacientes con bruxismo. Estudio de prevalencia

197

Efecto del tratamiento osteopatico de la articulación temporomandibular en pacientes con latigazo cervical crónico. Estudio experimental

198

Efectos del tratamiento osteopático sobre el músculo diafragma en pacientes con dolor lumbar crónico. Estudio piloto

199

Tratamiento manual osteopático y calidad de vida. Resultados en pacientes sedentarios sanos de clínica privada Estudio observacional

200

Avaluació dels pacients amb dolor lumbar crònic després de l'abordatge osteopàtic del diafragma. Estudi quasiexperimental

201

Prevalencia de la Osteopatía como terapia complementaria en pacientes afectados de patología neurológica. Estudio Transversal

202

Efecte de la manipulació cervical en la síndrome subacromial. Estudi experimental

203

Disfunciones somàticas del paciente con hernia discal entre cuarta y quinta vértebra lumbar. Estudio observacional

204

Efecto del tratamiento osteopático sobre el dolor cervical crónico en casos de bruxismo. Estudio cuasiexperimental

205

Efecto del tratamiento osteopático en pacientes con disfonia. Estudio piloto

206

Efecto de la manipulación de la región cervicodorsal sobre la movilidads cervical. Serie de casos

207

Efecte del Balanced Ligamentous tension versus l’infraroig per la variació de la percepció dolorosa en cervicàlgies mecàniques. Estudi pilot.

208

Efectos de los pivotes osteopáticos sobre la plataforma podobarométrica. Estudio piloto

209

Variación de la frecuencia respiratoria en individuos sanos después de OMT sobre el diafragma torácico. Estudio piloto
Valoración de la mecánica lumbopélvica en mujeres embarazadas como método de predicción del parto. Estudio piloto
TÍTOLS CRANIAL

1

Eficacia de la técnica-CV4 en la disminución del estrés percibido por el paciente mediante el test PSS 10 de Cohen

2

Influència de la tècnica de compressió del 4art ventricle al sistema propioceptiu segons el test de Romberg

3

Síndrome de fibromiàlgia i osteopatia: beneficis de la osteopatia per a persones amb fibromiàlgia

4

Enfocament de l'osteopatia cranial en l'escoliosi infantil

5

Osteopatia e insomnio

6

Efecte de la tècnica de drenatge dels sinus venosos cranials en els paràmetres cardiovasculars

7

Efectivitat i beneficis del tractament osteopàtic en persones amb malaltia de Parkinson

8

Enfocament osteopàtic de la disfunció temporo-mandibular (RL)

9

Osteopatía y bruxismo

10

Cas clínic d'un pacient amb distròfia muscular facio-escapulo-humeral

11

Efectes del tractament craneo-sacral en nens amb TDAH

12

Efectividad del tratamiento osteopático de la tienda del cerebelo en cefaleas tensionales

13

efecte de la tracció bilateral intraoral de les manippulacions temporomandibulars en l'obertura de la boca en dones asimptomàtiques

14

efectos de la inducción del del movimiento de flexión craneal en pacientes con miopatia

15

dolor cervical i disfunció de l'articulació temporo-mandibular

16

efecto del tratamiento osteopen el campo craneal en un apaciente con escoliosis idiopática adolescente. Estudio de un caso.

17

tecnica cranial en la tenda del cerebel. Anàlisi del seu efecte en l'equilibri ortostàtic

18

efectos inmediatos sobre la frecuencia cardíaca y tensión arterial de la técnica craneal del "lift" o elevación de los parietales

19

estudio de los efectos de la técnica de compresión del cuarto ventículo (CV4) en la flexión del complejo lumbopélvico femoral en sujetos sanos y asintomáticos

20

esclerosis múltiple e insuficiencia venosa cerebro espinal tratada con la técnica osteopática de drenaje de los senos venosos. Estudio de un caso

21

Efecte del tractament osteopàtic de la base del crani en la reducció de l'ansietat en adults

22

burnout y osteopatia en catalunya

23

enfoque osteopático del estrabismo en niños:revisión bibliográfica

24

enfoque osteopático del síndrome de fatiga crónica. Revisión bibliográfica

25

Augment de la mobilitat de la columna vertebral després del tractament de la base del crani. Estudi d'un cas

26

Como mejorar el mareo de la embarazada con técnicas osteopáticas

27

efecte de l'abordatge osteopàtic cranial en el trastorn d'ansietat generalitzada

28

Utilización de métodos craneales en la práctica clínica

29

Impacto en el interval de tiempo e intensidad de las crisis de migraña sin aura mediante un tratamiento osteopático craneal del hueso temporal

30
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