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1. Resum  

 

Antecedents: La rehabilitació és crucial per reduir la discapacitat associada amb 

l’ictus. L’entrevista motivacional (EM), intervenció centrada en la persona amb 

l’objectiu d’apoderar i motivar el pacient, podria millorar la rehabilitació de l’ictus en 

persones grans. 

 

Objectius: L’objectiu principal del projecte IMAGINE era avaluar l’impacte de l’EM, 

associada a la rehabilitació geriàtrica estàndard, sobre la millora funcional a 30 dies 

mesurada amb la mesura d’independència funcional (FIM), comparada amb la 

rehabilitació geriàtrica estàndard sola, en pacients geriàtrics ingressats per a 

rehabilitació postictus. Com a objectius secundaris es va valorar l’impacte en activitat 

física, funció física, autoeficàcia, sentit de coherència, seguretat, cost-utilitat i 

experiència dels participants, cuidadors i professionals implicats. 

 

Metodologia: Es va dur a terme un assaig clínic multicèntric aleatoritzat de tipus 

pragmàtic en tres serveis de rehabilitació geriàtrica de diferents centres de Catalunya. 

En concret, al Consorci Sanitari Integral de l’Hospitalet, a l’Hospital Santa Maria de 

Lleida i al Parc Sanitari Pere Virgili de Barcelona. Les persones incloses a l’estudi van 

ser persones grans ingressades a qualsevol d’aquests tres centres després d’haver 

patit un ictus lleu-moderat, sense demència prèvia, deteriorament cognitiu greu 

postictus o delírium a l’ingrés, i sense discapacitat greu prèvia, afàsia o altres 

limitacions de la comunicació o malaltia terminal. Finalment, entre juliol del 2018 i juny 

del 2021, es van incloure a l’estudi 261 pacients, que es van aleatoritzar entre el grup 

de control (135) i el grup d’intervenció (126), mitjançant una aplicació web 

desenvolupada per a aquest projecte. Els pacients del grup de control van rebre 

informació escrita sobre els beneficis de l’exercici, a més de la rehabilitació estàndard 

que es duu a terme a cada centre hospitalari. Els pacients del grup d’intervenció, a 

més d’aquesta rehabilitació estàndard, van rebre fins a un total de 5 i un mínim de 4 

sessions d’EM estructurada, implementades per personal d’infermeria vinculat al 

projecte, degudament entrenat en l’ús i implementació d’EM en context sanitari i, en 

concret, en població amb ictus. Aquestes sessions van ser supervisades puntualment 

per una professional experta en EM. L’objectiu d’aquestes sessions va ser que 

professional i pacient desenvolupessin un pla compartit de treball i reforç de la 

rehabilitació duta a terme al centre hospitalari de referència, d’acord amb els objectius, 
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necessitats, preferències i capacitats d’aquests pacients. L’activitat física a l’hospital es 

va mesurar amb acceleròmetres (activPAL®) i qüestionaris (BPAAT). També es van 

administrar diferents qüestionaris i escales destinats a avaluar funcionalitat física (FIM, 

Barthel, Lawton, mRS, FAC, test de control de tronc), estat clínic i fragilitat física i 

cognitiva (MNA-SF, Charlson, consum de fàrmacs, SPPB, MOCA), estat emocional 

(EBMWE, Yesavage), suport social (DUKE), autoeficàcia (GSE) i qualitat de vida 

percebuda (EuroQoL-5D). Així mateix, es va avaluar el cost-utilitat de la intervenció 

mitjançant l’indicador costos/QALY. Com a intervenció complexa, també es va realitzar 

una avaluació del procés i de l’experiència de participants, cuidadors i professionals 

mitjançant mètodes qualitatius. 

 

 

2. Resultats  

 

a) Anàlisi estadística de la variable principal i resultats secundaris: 

La millora de l’estat funcional va ser l’objectiu principal de l’estudi IMAGINE, i les dades 

indiquen que l’estat funcional va millorar durant el període d’estudi, però en ambdós 

grups, d’intervenció i de control, sense diferències estadísticament significatives. Es va 

observar una millora clínicament rellevant i estadísticament significativa als 30 dies, de 

16,29 punts de mitjana en l’escala FIM (IC 95%: 14,18 a 19,40). A més, el rendiment 

de l’estat funcional encara va augmentar després de l’alta del centre de rehabilitació, 

amb una millora general observada als 3 mesos de 23,3 punts en l’FIM (IC del 95%: 

20,36 a 26,24). Aquests guanys en l’estat funcional es correlacionen amb altres 

millores físiques en termes de rendiment físic i autonomia funcional. L’autonomia en les 

activitats bàsiques de la vida diària (ABVDs) mesurada amb l’índex de Barthel (BI) 

mostra un clar augment als 30 dies, i va continuar augmentant després de l’alta. Als 3 

mesos, el 50% dels participants tenien un BI de 70 o més. Així mateix, el percentatge 

d’individus independents o mínimament dependents per a les ABVDs va augmentar 

substancialment als 30 dies, d’un 22,4% a més del 50%, i va continuar augmentant als 

3 mesos, fins a més del 60% dels participants. L’autonomia en activitats instrumentals 

de la vida diària (AIVDs) també va millorar durant el període d’estudi, tot i que és 

comprensible que la millora més gran s’observés després de l’alta. 

 

Els participants han millorat molt el seu rendiment físic avaluat amb l’escala SPPB, amb 

augments clínicament rellevants als 30 dies (d’una mitjana de 2 punts a una mitjana 
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de 3,9 punts) i als 3 mesos (aconseguint una mitjana de 5 punts). Així mateix, el 

percentatge de participants amb bon rendiment físic va passar del 8,8% a l’ingrés al 

22,5% als 30 dies i al 33,7% als 3 mesos. El percentatge de participants amb baix 

rendiment físic va disminuir del 81,2% a l’ingrés al 58,4% als 30 dies i al 48,4% als 3 

mesos. La deambulació i la velocitat de marxa, que formen part del rendiment físic, 

van millorar constantment durant el període d’estudi. El percentatge de persones no 

ambulatòries (FAC = 3) va disminuir del 41,5% al 21,4% als 30 dies i del 12,8% als 30 

mesos. No obstant això, la velocitat de marxa dels participants ambulatoris era de 

mitjana força baixa, fins i tot als 3 mesos. Per contra, no es van detectar canvis en 

l’autoeficàcia durant el període d’estudi, ni en la qualitat de vida ni en l’estat d’ànim. 

 

EFECTE DE LA INTERVENCIÓ (EM) EN EL PROCÉS DE REHABILITACIÓ 

Els guanys en l’estat funcional observats durant el període d’estudi van ser similars en 

ambdós grups. La realització d’una intervenció mitjançant entrevistes motivacionals no 

va demostrar una millora clínicament rellevant en l’estat funcional mesurat amb FIM, ni 

als 30 dies ni als 3 mesos, en comparació amb la rehabilitació geriàtrica estàndard 

sola.  

 

ALTRES MESURES D’IMPACTE  

El grau d’activitat física dels participants, avaluat als 30 dies, no va variar entre els dos 

grups d’intervenció pel que fa al percentatge de temps diari dedicat caminant, dret o 

assegut. El rendiment físic es va avaluar en termes de velocitat de marxa i SPPB. Els 

participants van millorar la seva velocitat de marxa durant el seguiment i aquesta 

millora va ser més alta en el grup d’intervenció. No obstant això, no es van observar 

diferències estadístiques o clíniques entre els dos grups d’intervenció en el moment de 

l’estudi principal de 30 dies. De la mateixa manera, no es van observar diferències 

estadístiques o clíniques en el rendiment físic mesurat amb l’escala SPPB entre els dos 

grups d’intervenció en el punt de temps principal de l’estudi de 30 dies. Els participants 

no van mostrar un augment de la seva autoeficàcia durant el període d’estudi. 

L’autoeficàcia es va mantenir constant en els dos punts finals (30 dies i 3 mesos) per 

als dos grups.  

 

SEGURETAT  

La intervenció va ser segura per als supervivents de l’ictus. Els esdeveniments 

adversos greus (nous esdeveniments cerebrovasculars o esdeveniments que van 
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requerir el trasllat a un hospital d’aguts o a un servei d’urgències) van ser poc 

freqüents i es van distribuir de manera similar entre els grups d’intervenció i de 

control. L’esdeveniment advers més freqüent va ser la incidència de caigudes, però 

aquestes també es van observar de manera similar en ambdós grups. 

 

b) Resultats d’anàlisi econòmica 

Aquesta anàlisi tenia com a objectiu avaluar el cost-utilitat d’una intervenció no 

farmacològica consistent en un conjunt d’entrevistes motivacionals realitzades per les 

professionals d’infermeria. Abans que res, s’ha comprovat que no hi ha diferències en 

les característiques de la mostra entre grups de control i d’intervenció. En relació amb 

el cost, les dades suggereixen que no hi ha diferències en l’ús de recursos, entre els 

grups de control i d’intervenció, com a conseqüència de la intervenció. Els costos 

directes s’aproximen a 12.688 € en total, o 98,35 €/pacient. En relació amb la mesura 

d’utilitat, tot i que els pacients sí que van variar la puntuació del seu índex EUROQOL 

en els diferents punts temporals, no hi va haver una diferència significativa pel que fa a 

la intervenció. De manera que no es pot atribuir a la intervenció una millora en la 

variable objectiu. S’observa que hi ha un impacte significatiu del sexe a l’hora d’obtenir 

la puntuació de l’índex EUROQOL, però aquest impacte tampoc pot ser atribuït a la 

intervenció que s’ha realitzat als pacients. Així doncs, es conclou que la intervenció té 

un cost incremental positiu, mentre que no s’observa cap impacte en la variable 

resultat.  

 

Entre les fortaleses de l’anàlisi, en destaquem l’aleatorització correcta de la mostra i la 

notable diversitat de variables. Entre les limitacions, el molt curt horitzó temporal de la 

base de dades econòmica (3 mesos), la variació en les variables recollides al llarg del 

temps (variables rellevants com l’ús de cadira de rodes es registren en el primer 

moment temporal, però no en el segon) i l’elevat nombre de valors perduts, fet que va 

restringir la validesa i utilitat dels tests estadístics. 

 

c) Resultats de l’anàlisi qualitativa 

Pel que fa al context global, la pandèmia ha afectat el context de la intervenció 

mateixa, sobretot degut a les restriccions de les visites de familiars durant les estades 

hospitalàries.  
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"Después va vindre el coronavirus, i.... després vai tornar, van tornar a obrir i vai estar 

20 dies que vai anar, però també s’ha tornat a complicar i van... van restringir la 

quantitat de gent que hi anava..." (Pacient, home de 74 anys). 

 

La situació personal i social dels pacients prèvia a la intervenció ha influenciat en com 

han pogut rebre-la, pel que fa al suport familiar, al nivell educatiu, a la severitat de 

l’ictus i a les afectacions que havia provocat (especialment en cas d’afàsia i d’afectació 

cognitiva).  

 

“No es el mateix un malalt que començaves amb un problema de afàsia o de disàrtria 

que al final havia recuperat molt més tot el que era el llenguatge, no?” (Infermera 

d’entrevista motivacional). 

 

Per part dels professionals que realitzaven la intervenció en EM, va ser clau la formació 

inicial i la supervisió de com implementaven l’EM.  

 

“Les infermeres van valorar molt aquest temps d’estar amb els pacients i van valorar 

molt, es van sorprendre a si mateixes com aquest tipus de tracte al pacient era un... 

les permetia molt arribar al pacient, comprender-lo més, estar més... ser més 

empàtiques.” (Formadora en entrevista motivacional). 

 

“Jo almenys vaig sentir-me amb suport. [...] Que en qualsevol moment jo podia 

preguntar o dir o explicar, no? Que tenia algú allí per poder-ho fer.” (Infermera 

d’entrevista motivacional). 

 

Respecte a la implementació de la intervenció mateixa, van emergir clarament dos 

components diferenciats: el component relacional entre pacient i infermera-facilitadora 

de l’EM i el component de personalització de les activitats entre sessions com a reforç 

del pla rehabilitador (p. ex., exercicis complementaris a les sessions de fisioteràpia i 

rehabilitació del centre). 

 

“[Els professionals de planta] poden aportar, però no tan específicament quan tu vas ja 

expressament a fer aquesta entrevista, que tu estàs mitja hora, tres quarts, un hora... 

el que necessiti el malat, no?” (Infermera d’entrevista motivacional). 
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“Aquel pabellón, bueno, todos los pabellones son, esos son un anillo. Y yo le daba 

cuatro vueltas a todo el edificio.” (Pacient, home de 92 anys). 

 

L’equip de professionals va percebre com a limitació la falta d’integració entre la 

professional d’EM i l’equip interdisciplinari.  

 

“He trobat a faltar el feedback, saps? Ha quedat com… […] És com que… s’ha fet la 

intervenció al pacient, el pacient ha rebut una sèrie de inputs, no? Ha vingut aquí, ha 

fet la seva teràpia i tal, no? Però… nosaltres no hem tingut el feedback, que potser ens 

podríem regir, no? A la hora de fer la intervenció amb el pacient. Sí, això sí que ho he 

trobat a faltar. [...] és per horaris, també, eh! Les infermeres [motivacionals] venen 

per la tarda i no hem pogut… no ha set pas culpa d’elles, no, al contrari. Si hem pogut 

agafar alguna, ho hem parlat, eh? Això també t’ho dic, eh? Però clar, per horaris… per 

dinàmiques… per moltes coses no hem tingut aquesta co-acció, i sí que és veritat que 

alguna vegada hem pogut fer-ho. Alguna vegada sí, i així què tal, eh? Com ho veus? 

Però ha set una cosa com més espontània, no com una cosa reglada. No sé.” 

(Fisioterapeuta de planta). 

 

Es van identificar diverses barreres i facilitadors i a continuació n’enumerem els més 

rellevants. Cal destacar la rellevància de rebre suport d’un cuidador que estigui 

disponible, que se senti preparat i capaç per cuidar i que s’hauria pogut implicar durant 

la rehabilitació i en l’EM (essent present a les entrevistes o bé donant suport en la 

realització dels exercicis acordats). “Ella [la infermera d’EM] va donar la idea, jo l’hi 

vaig dir a la meva dona, i tots tres pues s’ha fet.” (Pacient, home de 75 anys). A més, 

era un element clau per a la implementació la visió i experiència pròpies dels pacients 

pel que fa al seu rol en el seu entorn quotidià i com afronten el retorn al domicili.  

Els mecanismes d’impacte, que expliquen per què la intervenció podria tenir uns 

efectes, són: la satisfacció i acceptació dels components i característiques de la 

intervenció; la satisfacció i vinculació amb el professional motivador; el suport dels 

professionals habituals de la rehabilitació; la implicació dels familiars durant la 

rehabilitació i el compliment del procés de rehabilitació i de l’EM.  

 

“Penso que tot lo que aportava jo era una mica més tot lo que és emocional, no?” 

(Infermera d’entrevista motivacional). 



 8 

"La gent ve molt perduda, amb més família i més suport familiar està més motivada 

encara." (Infermera d’entrevista motivacional). 

 

Els impactes percebuts per pacients, familiars i professionals en els pacients mateixos 

han estat de tipus mental (p. ex., millora de la motivació i apoderament) i social, de 

canvis d’estil de vida i de facilitació de la transició a l’alta.  

 

Pel que fa a la visió de la continuïtat de la intervenció que tenien els professionals, 

s’han identificat propostes tant de tenir un sol professional format amb aquest rol 

(identificant sobretot la infermeria com a perfil) com la idoneïtat de formar tot l’equip 

de planta i que cadascú incorpori aquesta mirada de l’EM en les seves interaccions amb 

els pacients. La integració de la figura de l’EM amb l’equip interdisciplinari va ser 

unànime. Els professionals van apuntar a l’adequació i necessitat de l’EM també per a 

altres perfils de pacients més enllà de l’ictus.  

 

"Es que jo crec que lo bàsic seria això, formar a tot l’equip. És a dir, infermers i 

auxiliars. Els que estan allà dia a dia amb els pacients." (Infermera de planta). 

 

 

3. Rellevància i possibles implicacions futures  

 

Tot i que en la literatura l’entrevista motivacional ha demostrat eficiència en la 

promoció de l’activitat física i la millora dels resultats de la rehabilitació , en la nostra 

mostra no n’hem pogut observar un impacte sobre la millora funcional. Calen més 

investigacions per trobar millors maneres d’implementar l’entrevista motivacional als 

centres de rehabilitació i saber quins tipus de persones grans supervivents d’ictus 

poden beneficiar-se més de les intervencions no farmacològiques, com l’entrevista 

motivacional, per reduir la discapacitat associada. De tota manera, mitjançant l’estudi 

qualitatiu l’eina es va valorar molt positivament com a instrument de formació de les 

infermeres, per tenir més recursos i més seguretat en la presa de decisions compartida 

amb els pacients, i els mateixos pacients també ho van valorar positivament. Aquest 

instrument, doncs, es podria plantejar com una eina útil per a la formació de base, tot i 

que no sigui eficaç com a intervenció única i individualitzada.  
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Atès el seu disseny longitudinal, l’estudi realitzat aporta molta informació sobre 

l’evolució de persones d’edat avançada després d’un accident cerebrovascular, tant des 

d’un punt de vista físic com cognitiu i afectiu. Aquesta informació tan detallada pot 

tenir implicacions en la pràctica clínica a l’hora de valorar factors pronòstics i 

trajectòries funcionals/cognitives/afectives postictus i de personalitzar la rehabilitació i 

convalescència després d’un ictus per tal d’optimitzar al màxim els recursos i obtenir 

millors resultats. Calen, però, més estudis en aquesta població geriàtrica, històricament 

poc estudiada.  

 

Així doncs, tot i no poder defensar l’aplicació de l’EM com a eina d’intervenció per si 

sola, en aquests pacients pot ser un bon instrument formatiu per a les professionals 

sanitàries, amb l’objectiu de millorar la presa de decisions compartides. L’anàlisi 

qualitativa també ens ha permès veure quins són els elements que poden haver fallat a 

l’hora de realitzar la intervenció i, per tant, permetrà millorar el disseny de futures 

intervencions no farmacològiques en aquest tipus de persones. 

 

El projecte també ha permès ampliar el coneixement i formar professionals sobre 

l’entrevista motivacional. Aquesta mateixa eina s’ha pogut traslladar a altres tipus 

d’intervencions complexes, com per exemple el programa +ÀGIL Barcelona, que va 

dirigit a prevenir la discapacitat en persones fràgils i està implementat com un 

programa estable i continuat en una àrea bàsica de salut de Barcelona. 
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