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Quin era l’objectiu del projecte? 

Comparar l’efectivitat de dues estratègies de rehabilitació de fisioteràpia en pacients 

adults que han patit un ictus isquèmic durant la fase subaguda. Una de les teràpies és 

la fisioteràpia convencional (la que es realitza de forma habitual a cada centre) i, 

l’altra, la fisioteràpia basada en un programa estructurat d’exercicis d’estabilitat del 

tronc (Core). Secundàriament, es volia avaluar també la viabilitat d’una eina basada en 

les tecnologies de la informació i comunicació (una aplicació mòbil o app) per reforçar la 

rehabilitació domiciliària de forma no supervisada a llarg termini. 

 

Què ha descobert? 

La rehabilitació de fisioteràpia administrada de forma estructurada per un període de 

cinc setmanes en pacients que han patit un ictus proporciona beneficis clínics 

importants. No obstant, la fisioteràpia basada en un programa estructurat d’exercicis 

d’estabilitat del tronc (Core) ha mostrat ser superior a la fisioteràpia convencional en 

algunes variables de resultat rellevants, i amb un efecte sostingut a mitjà termini (tres 

mesos). 



L’ús d’una aplicació tipus app per promoure la rehabilitació domiciliària de forma no 

supervisada a llarg termini després de l’alta, si bé és una eina potencialment 

interessant per complementar i potenciar els recursos assistencials actualment 

disponibles (limitats en el temps), no s’ha demostrat prou eficaç degut a una baixa 

adherència. Cal seguir investigant en aquesta àrea, sobretot en aspectes educacionals 

del pacient que els empoderi i faci responsables de la seva pròpia salut. 

 

Quina aplicació pràctica tindrà aquest resultat? 

Els centres sociosanitaris amb pacients que han patit un ictus podran incorporar la 

rehabilitació basada en exercicis del Core en els seus protocols optimitzant, així, els  

resultats clínics. També, les guies de pràctica clínica de rehabilitació de l’ictus podran 

incloure la recomanació d’aquest tipus d’abordatge en el maneig d’aquests pacients. 

Tot i no haver demostrat l’efectivitat de l’eina tecnològica tipus app, la disponibilitat 

d’una versió completament desenvolupada i validada permetrà poder seguir usant-la 

així com dur a terme una investigació que permeti un canvi de paradigma amb una 

major coresponsabilització dels pacients en la seva pròpia cura a  llarg termini. 


