
OPEN  ACCESS

Publicat: 1 d'octubre de 2021

https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2021/4).146.01

1

  

A
C

T
IV

IT
A

T
 F

ÍS
IC

A
 I 

S
A

LU
T

NÚMERO 146

Apunts Educació Física i Esports | www.revista-apunts.com 2021, núm. 146. 4t trimestre (octubre-desembre), pàg. 1-10

EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS

146

ED
U

CA
CI

Ó
 F

ÍS
IC

A
 I 

ES
PO

RT
S

  
ED

U
CA

CI
Ó

 F
ÍS

IC
A

 I 
ES

PO
RT

S

IS
SN

: 2
01

4-
09

83
4t

  tr
im

es
tr

e 
(o

ct
ub

re
-d

es
em

br
e)

 2
02

1

146

Exercici físic i funció cognitiva en 
pacients postictus: una revisió 
sistemàtica amb metaanàlisi
Arturo Gallego Hernández1 & Noelia González-Gálvez1*  

1  Grup de Prevenció de Lesions en l’Esport (PRELEDE). Facultat de l’Esport. Universitat Catòlica de Múrcia, 
Múrcia (Espanya).

Citació 
Gallego Hernández, A. & González-Gálvez, N. (2021). Physical Exercise and Cognitive Function in Post-
stroke Patients: A Systematic Review with Meta-Analysis. Apunts Educación Física y Deportes, 146, 1-10. 
https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2021/4).146.01

Editat per:
© Generalitat de Catalunya

Departament de la Presidència
Institut Nacional d’Educació 
Física de Catalunya (INEFC)

ISSN: 2014-0983

*Correspondència:
Noelia González-Gálvez

ngonzalez@ucam.edu

Secció:
Activitat física i salut

 
Idioma de l’original:

Castellà

Rebut: 
20 de gener de 2021

Acceptat: 
12 d'abril de 2021

Publicat:  
1 d’octubre de 2021

Coberta: 
Jocs Olímpics de Tòquio 2020 – 
Taekwondo: Pes mosca femení 

49 kg. Combat per la medalla 
d'or. Adriana Cerezo Iglesias 

(Espanya) contra Panipak 
Wongphatthanakit (Tailàndia).

Makuhari Messe Hall, Chiba 
(Japó) 24.07.2021. 

REUTERS / Murad Sezer 

1

Resum
Fins al 80 % dels supervivents d’ictus presenten disfunció cognitiva, la qual influeix 
sobre la funció motora i la qualitat de vida. És necessari comprendre quina és la 
prescripció d’activitat física més recomanable sobre la funció cognitiva i determinar 
l’efecte de programes d’exercici físic sobre la funció cognitiva en pacients postictus, 
identificant-ne la millor freqüència, durada i tipus de programa. Es van seguir les 
directrius de la guia PRISMA i la metodologia s’ha registrat a PROSPERO (número 
CRD42020183529). Els estudis escollits van ser assajos controlats aleatoritzats. 
La recerca es va dur a terme en quatre bases de dades: PubMed, Cochrane, Sport 
Discus i WOS, i va finalitzar el 12 de juny de 2020. La qualitat metodològica es va 
avaluar mitjançant la puntuació de l’escala PEDro. La metaanàlisi revela que el grup 
experimental va presentar millors guanys en la funció cognitiva que el grup control 
(DEM = 2.26; p .001). Es mostra que existeix un efecte més alt sobre la funció cognitiva 
en els estudis que inclouen població adulta enfront dels que inclouen població 
adulta gran (DEM = 1.82; p = .014). L’entrenament de força presenta un millor guany 
significativament que l’entrenament aeròbic (DEM = –1.88; IC 95 % –3.7, –0.1; p = .040). 
Un programa d’exercici físic millora significativament la funció cognitiva en pacients 
postictus, amb un efecte que pot ser superior al dels programes de rehabilitació. La 
durada del programa ha de ser d'almenys sis setmanes, amb una freqüència de tres 
sessions per setmana i una durada per sessió d’almenys 30 minuts.

Paraules clau: activitat física, entrenament combinat, entrenament de força, 
entrenament de resistència, malaltia cardiovascular, rehabilitació.
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Introducció
L’ictus és una de les principals causes de discapacitat i mort 
al món (Go et al., 2014). En concret, més de 14 milions 
de persones tenen un ictus cada any, de les quals moren 
al voltant d’un 10 % (Carnesoltas et al., 2013). Patir un 
ictus té una repercussió negativa en la posterior qualitat 
de vida dels qui han aconseguit sobreviure, ja que afecta 
tots els àmbits de l’individu: disminueix la salut física i 
l’estat psicològic, es redueix l’autonomia i independència, 
i la funció cognitiva (executiva, atenció i memòria) es 
veu minvada significativament (Mesa et al., 2016). Fins 
al 80 % dels supervivents d’ictus presenten disfunció 
cognitiva, la qual influeix directament sobre la funció 
motora i la qualitat de vida (Sun et al., 2014), i els accidents 
cerebrovasculars són la segona causa de demència a tot 
el món (Alvarez, 2008). Tot i que els pacients postictus 
es poden recuperar de les seqüeles físiques resultants, 
les deficiències cognitives poden limitar l’autonomia i 
independència (Gottesman i Hillis, 2010; Wagle et al., 
2011). Per tant, identificar tractaments efectius per millorar 
la funció cognitiva és primordial (Debreceni-Nagy et 
al., 2019), a més de la necessitat d’un enfocament de 
rehabilitació multidisciplinar per millorar els nivells de 
discapacitat motora i funcional (Go et al., 2014).

Actualment se sap que la inactivitat física és un factor 
predictor per tenir un ictus, ja que el sedentarisme està 
relacionat amb una probabilitat més alta de patir-lo 
(Martínez-Vila i Irimia, 2000). A més, l’exercici pot 
millorar la qualitat de vida en la població en general 
(Solà-Serrabou et al., 2019), a més de beneficiar el 
sistema cardiovascular (Betrán Piracés et al., 2003) 
i la funció cognitiva en individus després de tenir un 
ictus, tant les funcions executives com la memòria 
(Freudenberger et al., 2016; Vanderbeken i Kerckhofs, 
2016; Yeh et al., 2019).

En aquest sentit, alguns autors han fet una revisió 
sistemàtica amb l’objectiu de sintetitzar les investigacions 
sobre l’efecte que l’exercici físic presenta sobre la funció 
cognitiva en persones que han tingut un ictus (Cumming 
et al., 2012; Oberlin et al., 2017). Tot i així, aquests 
treballs inclouen programes d’intervenció que combinen 
fisioteràpia i exercici físic, i no informen sobre quina 
hauria de ser la freqüència, durada o tipus d’exercici que 
presenta més beneficis en la funció cognitiva dels pacients 
després de sofrir un ictus. Per aquest motiu, els objectius 
d’aquesta revisió sistemàtica amb metaanàlisi van ser: a) 
determinar l’efecte que l’exercici físic presenta sobre la 
funció cognitiva en pacients postictus, i b) sintetitzar els 
estudis originals duts a terme sobre l’efecte de programes 
d’exercici físic sobre la funció cognitiva en pacients 
postictus, identificant-ne la millor freqüència, durada i 
tipus de programa.

Metodologia

Disseny d’estudi
Els estudis inclosos en aquesta revisió sistemàtica i metaanàlisi 
examinen l’efecte de diversos programes d’exercici físic 
sobre la funció cognitiva en pacients postictus. Els estudis 
escollits van ser assajos controlats aleatoritzats (randomized 
controlled trial [RCT]). L’estratègia de recerca, amb els 
criteris d’inclusió i informació addicional, es va registrar 
anteriorment al registre prospectiu per a revisions sistemàtiques 
PROSPERO (número CRD42020183529). Aquesta revisió 
sistemàtica amb metaanàlisi segueix els criteris establerts a 
la guia PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic 
Reviews) (Liberati et al., 2009; Moher et al., 2015).

Criteris d’inclusió
Els criteris d’inclusió van ser: a) articles publicats en revistes 
indexades, b) articles publicats només en anglès, espanyol i 
portuguès, c) articles en els quals es tractessin pacients que 
havien sofert un ictus anteriorment, d) RCT, i e) estudis que 
apliquen un programa d’exercici físic. Els criteris d’exclusió 
van ser els següents: a) estudis en desenvolupament actual, 
b) estudis amb persones que tenen amputació/limitació 
de qualsevol membre del cos que contraindiqui caminar/
fer exercici, c) estudis publicats en forma de resum, notes 
o cartes a l’editor o publicació curta, d) estudis publicats 
en congressos, i e) estudis que apliquen programes de 
fisioteràpia, manipulació i/o tècniques de respiració 
conjuntament a l’exercici físic.

Estratègies de recerca
Els cercadors utilitzats per a la recerca d’informació van ser els 
següents: PubMed, Cochrane, Sport Discus i WOS. L’estratègia 
de recerca es va centrar a utilitzar les paraules clau i operadors 
booleans, incloent-hi: stroke AND physical activity, stroke AND 
sport, stroke AND strength training, stroke AND endurance 
training, stroke AND resistance training, stroke AND physical 
therapy, stroke AND aerobic training, stroke AND endurance 
exercise, stroke AND aerobic exercise, stroke AND strength 
exercise i stroke AND resistance exercise. La recerca es va 
acabar el 12 de juny de 2020. El diagrama de flux es mostra 
a la Figura 1.

Extracció de dades
L’extracció de dades i l’avaluació de qualitat les van dur 
a terme dos revisors (AGH i NGG) independentment. El 
desacord sobre la informació es va solucionar mitjançant la 
repetició de l’extracció de dades o avaluació sense observació 
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de les informacions de les revisions dutes a terme prèviament. 
En aquest sentit, es va calcular l’índex Kappa de Cohen, 
que mostrava una fiabilitat alta entre revisors (Kappa = .810) 
(McHugh, 2012).

Avaluació de la qualitat metodològica
Es va utilitzar l’escala Physiotherapy Evidence Database 
(PEDro) per avaluar la qualitat metodològica dels estudis 
inclosos (Maher et al., 2003). La Taula 1 mostra les 
puntuacions de l’escala PEDro per a cada estudi, suposant 
valors de 8, considerat com a acceptable.

Anàlisi de dades
L’anàlisi estadística i la metaanàlisi es van dur a terme 
amb el programa Comprehensive Meta-Analysis (versió 3, 
Englewood, Estats Units). Per a l’anàlisi del present estudi 

es van tenir en compte les dades quantitatives mitjana i 
desviació estàndard del pretest i posttest, així com la mida 
mostral, per al grup control i el grup experimental. Es van 
calcular els canvis pre/post test per procedir a l’anàlisi. 
Quan un mateix estudi incloïa diverses subvariables de la 
funció cognitiva, es van incloure com a diferents casos en 
l’anàlisi. Si els estudis no mostraven les dades necessàries, 
es van calcular. Per calcular la DS es va utilitzar SEs i el 
Cis. Es va fer servir el mètode de DerSimoniain-Laird 
(Cohen). L’heterogeneïtat es va avaluar amb la prova Q 
de Cochran (khi2), l’estadístic I2 de Higgins i significació 
(p), per determinar l’anàlisi més apropiada: efectes fixos 
o aleatoris (Ioannidis, 2008). DerSimonian-Laird (Cohen) 
es va interpretar com a petit (0 a 0.2), moderat (0.3 a 0.7) 
o gran (≥ 0.8) (Cohen, 1988). L’estadístic d’Egger (Egger 
et al., 1997) i Fail Safe N (Rosenthal, 1979) es va calcular 
per determinar el biaix de publicació. Es va crear gràfic 
d’embut. La significació es va determinar a nivell de p < .05.

Figura 1
Diagrama de flux PRISMA.
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(n = 1207)
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(n = 16)

Exclosos per títol 
(n = 1003)

Exclosos per resum 
(n = 273) 

No programa d’activitat física 
(n = 54), no programa 

supervisat (n = 10), disseny 
inadequat (n = 112), cartes a 

l’editor (n = 2), no accés a 
resum (n = 15), no funció 

cognitiva com a variable (n = 80)

Eliminats per text 
complet (n = 13) 

No RCT (n = 4), disseny 
inadequat (n = 9)

Registres després d’eliminar duplicats 
(n =1314)

Títols seleccionats 
(n = 1298)

Resums seleccionats 
(n = 295)

Text complet seleccionat 
(n = 22)

Articles inclosos en la revisió sistemàtica 
amb metaanàlisi (n = 9)

Registres identificats a través de les bases de dades 
(N = 2521) 

PubMed (n = 521), Cochrane (n = 710), 
Sport Discus (n = 261) i WOS (n = 1029)
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Resultats 

Característiques dels estudis
L’estratègia i recerca de selecció d’articles utilitzada en 
aquesta revisió sistemàtica amb metaanàlisi va donar lloc 
a un total de nou articles.

Els articles inclosos van ser RCT, que incloïen un total de 
355 participants al grup experimental i 362 al grup control. Els 
articles analitzats es van publicar entre 2001 i 2020.

Les característiques dels estudis inclosos es descriuen a 
la Taula 2.

Efecte de l’exercici físic sobre pacients 
postictus
La metaanàlisi revela que l’efecte dels programes d’exercici 
físic sobre la funció cognitiva en pacients postictus és 
significativament més favorable que l’efecte de qualsevol 
altre programa o la no aplicació de programa (Figura 2) 
(OR = 2.26; IC 95 % = 1.0 a 3.5; Z = 3.63; p = < .001).

Per analitzar si existien diferències segons les possibles 
variables contaminadores, es van establir subgrups segons 
l’edat, durada de la intervenció en setmanes, freqüència 
de les sessions per setmana, durada de les sessions, tipus 

de programa d’exercici físic i edat dels participants. 
La variable edat es va dividir entre adults (< 65 anys) 
i adults grans (≥ 65 anys). Per confeccionar els grups 
per a freqüència i durada del programa, es van analitzar 
les medianes de les variables setmanes d’intervenció, 
freqüència setmanal i durada de les sessions, i en van 
resultar 12 setmanes, tres sessions per setmana i 60 minuts 
per sessió respectivament. La variable tipus d’exercici físic 
es va dividir en entrenament aeròbic, força o combinat. 
Perquè la comparació fos possible es van transformar els 
canvis a percentatges. A la Taula 3 es mostra l’anàlisi de 
l’efecte dels programes d’exercici físic inclosos en aquesta 
revisió sistemàtica sobre la funció cognitiva segons les 
classificacions mencionades. Es mostra que existeix un 
efecte més gran sobre la funció cognitiva en els estudis que 
inclouen població adulta enfront dels que inclouen població 
adulta gran. Quan s’elimina el subgrup que va reportar 
un guany extrem en la variable (Ozdemir et al., 2001), 
els resultats continuen sent significatius (DEM = 1.96; 
IC 95 % 0.4, 3.6; p = .016). S’observa una diferència en 
relació amb el tipus de programa implementat a favor de 
manera significativa de l’entrenament de força enfront 
de l’entrenament aeròbic. Tot i això, en extreure el grup 
que presenta un canvi extern en la variable (Ozdemir et 
al., 2001), aquesta diferència ja no s’aprecia significativa.

Taula 1 
Avaluació de la qualitat metodològica (escala de PEDro) dels articles inclosos.

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 Total

Bateman et al. (2001) 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 8

Tang et al. (2016) 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 8

Khattab et al. (2020) 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 8

Studenski et al. (2005) 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 8

Kim i Yim (2017) 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 8

Ozdemir et al. (2001) 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 8

Quaney et al. (2009) 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 8

Immink et al. (2014) 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 8

Bo et al. (2019) 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 8

Nota. C1: els criteris d’elecció van ser especificats; C2: els subjectes van ser assignats a l’atzar als grups (en un estudi creuat, els 
subjectes es van distribuir aleatòriament a mesura que rebien els tractaments); C3: l’assignació va ser oculta; C4: els grups van ser 
similars a l’inici amb relació als indicadors de pronòstic més importants; C5: tots els subjectes van ser cegats; C6: tots els terapeutes 
que van administrar la teràpia van ser cegats; C7: tots els avaluadors que van mesurar almenys un resultat clau van ser cegats; C8: les 
mesures d’almenys un dels resultats clau es van obtenir de més del 85 % dels subjectes inicialment assignats als grups; C9: es van 
presentar resultats de tots els subjectes que van rebre tractament o els van assignar al grup control, o, quan això no va poder ser, les 
dades per a almenys un resultat clau es van analitzar per intenció de tractar; C10: els resultats de comparacions estadístiques entre 
grups es van informar per a almenys un resultat clau; C11: l’estudi proporciona mesures puntuals i de variabilitat per a almenys un 
resultat clau.
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Taula 2 
Característiques dels estudis inclosos.

Autor Mostra Edat Criteris d’inclusió
Instrument de 
mesurament de la 
funció cognitiva

Programa GC Programa GE
Temps 
Freqüència
Durada

Bateman et al. (2001) 
GE = 70
GC = 72

16-65 anys;
GE = 41.7 ± 14.3;  
GC = 44.7 ± 13.3

Lesió cerebral
Trail Making Part B 
(segons)

Relaxament
EA (cicloergòmetre)  
(60-80 % FCMàx)

 30 min
 3 dies
 12 sem

Tang et al. (2016)
GE = 25
GC = 20

50-80 anys;  
GE = 66 (62-71);  
GC = 64 (62-75)

> 1 any IC; sense 
aneurisma, tumors o 
infeccions

Trail Making Part B 
(segons)

FL i equilibri  
(< 40 % Fcres)

EA (cicloergòmetre)  
(40-80 % Fcres) 

 60 min 
 3 dies 
 24 sem

Khattab et al. (2020) 
GE = 25
GC = 25

50-80 anys;
GEM = 66.2; GEF = 65.6; 
GCM = 64.8; GCF = 70.1

> 1 any IC; hab C;  
50-80 anys 

FL i equilibri  
(< 40 % Fcres)

EA (caminar, ergonòmetre, pujar i 
baixar de l’step, etc.) (40-80 % Fcres)

 60 min
 3 dies
 24 sem

Studenski et al. (2005) 
GE = 44
GC = 49

GE = 68.5 ±   9.0  
GC = 70.4 ± 11.3

30-150 dies post IC;  
hab A 25 passos

FIM
Cures usuals: fisioteràpia i 
recomanacions de salut

EF amb bandes elàstiques, equilibri i 
EA (ergonòmetre)

 60 min
 3 dies
 12 sem

Kim i Yim (2017)
GE = 14
GC = 15

GE = 50.71 ± 14.81; 
GC = 51.87 ± 17.42

3 mesos post IC, hab 
cognitives en bon estat, 
hab C 10 m

KMOCA Teràpia física convencional
Teràpia física convencional + exercici 
físic (EF de les extremitats superiors i 
EA amb ergonòmetre)

 60 min
 3 dies
 6 sem

Ozdemir et al. (2001) 
GE = 30
GC = 30

43-80 anys;
GE = 50.71 ± 14.81;  
GC = 51.87 ± 17.42

Pacients amb IC MMSE Recomanacions per a la llar EF i FL
 120 min
 5 dies
 8 sem

Quaney et al. (2009) 
GE = 19
GC = 19

GE = 64.10 ± 12.30;  
GC= 58.96 ± 14.68

> mesos post IC; 
mobilitat ambdós H

Trail Making Tests Parts 
A and B

FL a la llar EA (cicloergòmetre) (70 % FC màx)
 45 min
 3 dies
 8 sem

Immink et al. (2014) 
GE = 11
GC = 11

GE = 56.1;  
GC = 63.2

> 1 any IC
Stroke Impact Scale 
domains

Cap Ioga
 90 min
 6 dies
 10 sem

Bo et al. (2019)
GE = 42
GC = 47

GE = 65.12 ± 2.56;  
GC = 64.36 ± 2.31

> 6 mesos IC; conscient 
per entendre instruccions 
verbals, sense malalties 
greus

Trail Making Part B Entrenament cognitiu
EA, EF i equilibri  
(Escala de Borg 13-15)

 50 min
 3 dies
 12 sem

Nota. GE: grup experimental; GC: grup control; GEM: grup experimental masculí; GEF: grup experimental femení; GCM: grup control masculí; GCF: grup control femení; H: hemisferis; hab: habilitat; EA: 
entrenament aeròbic; EF: entrenament de força; FL: flexibilitat; IC: ictus; C: caminar; min: minuts; sem: setmanes.
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Grup experimental Grup control DEM IC 95% p

N M DE N M DE

Bateman et al. 70  4.20 0.44 72 3.20 0.42 2.33 1.9; 2.8 <.001

Tang et al. 25  2.70 3.53 25 2.50 3.93 0.05 -0.5; 0.6 .850

Khattab et al.-1 11  19.50 5.67 15 36.30 4.77 -3.25 -4.5; -2.1 <.001

Khattab et al.-2 8  10.80 4.15 10 0.60 3.66 2.63 1.3; 3.9 <.001

Studenski et al. 44  0.40 0.24 49 0.40 0.25 0.00 -0.4; 0.4 1.000

Kim i Yim 14  2.64 1.00 15 0.84 0.81 1.99 1.1; 2.9 <.001

Ozdemir et al. (MMSE) 30  4.83 5.03 30 2.03 2.12 0.73 0.2; 1.3 .007

Ozdemir et al. (FIM) 30  59.63 14.19 30 12.30 12.30 3.56 2.7; 4.4 <.001

Quaney et al. 19 7.95 2.31 19 0.90 2.18 3.14 2.2; 4.1 <.001

Immink et al. 11  11.50 1.74 11 -2.50 1.93 7.62 5.1; 10.1 <.001

Bo et al. 42  11.95 1.09 47 3.36 1.15 7.66 6.4; 8.9 <.001

Total 2.26 1.0; 3.5 <.001

I2=97% (IC 95%=96& a 98%); Índex de tolerància de Rosenthal=1336
Prova d'efecte global Z=3.63 (p= .00028)

Figura 2
Efectes de programes d’exercici físic sobre la funció cognitiva enfront d’altres programes control en pacients postictus.
Nota. N: mida de la mostra; M: mitjana; DE: desviació estàndard; DEM: diferència estandarditzada de mitjanes; IC 95 %: interval de confiança 95 %; p: p valor significació.
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Taula 3 
Anàlisi de l’efecte dels programes d’exercici físic sobre la funció cognitiva segons durada en setmanes, freqüència setmanal, durada de les sessions i tipus de programa d’exercici físic implementat. 

Autors G DEM IC 95 % DEM IC 95 % p

Edat

< 65 anys Bateman et al. 2001; Kim i Yim, 2017; Ozdemir et al. 2001; Immink et al. 2014 5 23.47 7.3; 39.6
1.82 0.4; 3.3 .014

≥ 65 anys Tang et al. 2016; Khattab et al. 2020; Studenski et al. 2005; Quaney et al. 2009; Bo et al. 2019 6 4.47 –2.8; 12.3

Setmanes 

< 12 sem Kim i Yim, 2017; Ozdemir et al. 2001; Quaney et al. 2009; Immink et al. 2014 5 21.97 4.4; 39.6
1.33 0.0; 2.7 .051

≥ 12 sem Bateman et al. 2001; Tang et al. 2016; Khattab et al. 2020; Studenski et al. 2005; Bo et al. 2019 6 6.02 –3.3; 15.3

Freqüència

3 ses/sem Bateman et al. 2001; Tang et al. 2016; Khattab et al. 2020; Quaney et al. 2009; Bo et al. 2019 7 6.66 –1.0; 14.3
–1.16 –2.5; 0.2 .091

> ses/sem Kim i Yim, 2017; Ozdemir et al. 2001; Immink et al. 2014 4 24.83 1.6; 48.1

Durada sessions

< 60 minuts Bateman et al. 2001; Quaney et al. 2009; Immink et al. 2014; Bo et al. 2019 4 9.35 –7.9; 26.6
–0.44 –1.7; 0.8 .492

≥ 60 minuts Tang et al. 2016; Khattab et al. 2020; Studenski et al. 2005; Ozdemir et al. 2001; Kim i Yim, 2017 7 15.51 1.9; 29.8

Tipus exercici EA vs. EF (grups)

EA Bateman et al. 2001; Tang et al. 2016; Khattab et al. 2020; Quaney et al. 2009 5 10.46 3.3; 17.6
–1.88 –3.7; –0.1 .039

EF Ozdemir et al. 2001; Immink et al. 2014 3 28.87 –8.1; 65.9

Tipus d’EA vs. EA+EF (grups)

EA Bateman et al. 2001; Tang et al. 2016; Khattab et al. 2020; Quaney et al. 2009 5 10.46 3.3; 17.6
1.11 –0.5; 2.7 .163

EA+EF Studenski et al. 2005; Kim i Yim, 2017; Bo et al. 2019 3 2.34 –21.5; 26.2

Tipus d’EF vs. EA+EF (grups)

EF Ozdemir et al. 2001; Immink et al. 2014 3 28.87 –8.1; 65.9
2.12 –0.1; 4.3 .056

EA+EF Studenski et al. 2005; Kim i Yim, 2017; Bo et al. 2019 3 2.34 –21.5; 26.2

Nota. G: grups; EA: entrenament aeròbic; EF: entrenament de força; ses: sessions; sem: setmana.
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Discussió
El primer objectiu de la present revisió sistemàtica amb 
metaanàlisi va ser determinar l’efecte que l’exercici físic 
presenta sobre la funció cognitiva en pacients postictus.

La metaanàlisi va revelar que l’exercici físic mostra 
un efecte positiu significatiu sobre la funció cognitiva en 
comparació amb el grup control. Aquests resultats estan en 
línia amb altres autors (Cumming et al., 2012; Oberlin et al., 
2017). Cumming et al. (2012) fan una revisió sistemàtica amb 
12 estudis. La seva metaanàlisi, duta a terme amb nou dels 
estudis, va mostrar una millora a favor del grup experimental, 
tot i que no significativa (SMD = 0.20; p = .719). Oberlin et 
al. (2017) van dur a terme la seva metaanàlisi amb un total 
de 14 RCT. Aquests autors també van mostrar una millora 
de manera significativa (SMD = 0.304; p < .001).

S’ha de tenir en compte que tant el treball de Cumming 
et al. (2012) com el d’Oberlin et al. (2017) van indicar 
dins dels criteris d’inclusió programes d’intervenció amb 
fisioteràpia, a més de programes amb exercici físic. En 
aquest sentit, la present metaanàlisi presenta una mida 
més gran de l’efecte sobre la funció cognitiva que aquestes 
investigacions. En aquest sentit, dos dels estudis inclosos a la 
present revisió sistemàtica (Kim i Yim, 2017; Studenski et al., 
2005) apliquen al grup control un programa de fisioteràpia. 
Studenski et al. (2005) mostren els mateixos resultats després 
d’aplicar tots dos programes, mentre que Kim i Yim (2017) 
van obtenir millors resultats en el grup d’exercici físic de 
manera significativa. Aquestes troballes suggereixen que 
un programa d’exercici físic pot reduir el declivi cognitiu 
produït per l’ictus, i el seu efecte podria ser més gran que 
l’aconseguit amb un programa de fisioteràpia.

El segon objectiu de la present revisió sistemàtica amb 
metaanàlisi va ser sintetitzar els estudis originals duts a 
terme sobre l’efecte de programes d’exercici físic sobre la 
funció cognitiva en pacients postictus, identificant-ne la 
millor freqüència, durada i tipus de programa.

Amb relació a l’edat dels participants en les investigacions 
presents, quatre estudis implementen els programes d’exercici 
físic en adults (< 65 anys) (Bateman et al., 2001; Immink 
et al., 2014; Kim i Yim, 2017; Ozdemir et al., 2001) i cinc 
estudis van utilitzar programes en adults grans (≥ 65 anys) 
(Bo et al., 2019; Khattab et al., 2020; Quaney et al., 2009; 
Studenski et al., 2005; Tang et al., 2016). En l’anàlisi de 
diferències en l’efecte del programa d’exercici físic sobre la 
funció cognitiva segons l’edat, l’anàlisi mostra que els adults 
van millorar significativament més que els adults grans. Això 
es podria deure a la relació existent entre l’edat i el declivi 
cognitiu. Aquest declivi es considera com una part inevitable 
de l’envelliment, que pot anar des d’un lleu deteriorament 
cognitiu fins a una malaltia neurodegenerativa crònica 
(Karantzoulis i Galvin, 2011). És probable que els programes 
dirigits a pacients postictus de més edat hagin d’incloure altres 

aspectes. Una revisió sistemàtica amb adults grans sans va 
mostrar millores en la funció cognitiva després de programes 
que combinaven exercici físic i entrenament cognitiu enfront 
dels que només incloïen exercici físic (Gheysen et al., 2018). 
L’article de Bo et al. (2019) va comparar un programa 
d’entrenament combinat amb un programa d’entrenament 
cognitiu, en el qual s’obtenien més beneficis de la funció 
cognitiva amb el programa d’entrenament combinat que amb 
el d’entrenament cognitiu. Per aquest motiu, es recomanen 
programes que incloguin un enfocament multicomponent i 
entrenament cognitiu.

La mitjana de durada dels programes va ser de 13.6 
setmanes amb una freqüència mitjana de 3.8 sessions per 
setmana i 55.5 minuts per sessió. En aquest sentit, l’anàlisi va 
mostrar que no van existir diferències entre aplicar un programa 
de més de 12 setmanes o un programa de durada inferior, i 
que una freqüència de més de tres sessions per setmana o una 
durada de sessió superior no aporta més millores en la funció 
cognitiva. Aquests resultats estan en línia amb una metaanàlisi 
recent sobre l’efecte de l’exercici físic en la funció cognitiva 
en adults grans sans (Gheysen et al., 2018). La metaanàlisi 
d’Oberlin et al. (2017) va indicar més millores en els estudis 
que van aplicar una intervenció de menys de tres mesos. Tot 
i que no de manera significativa, els nostres resultats mostren 
la mateixa tendència. Aquests  resultats es podrien deure al no 
compliment dels principis d’entrenament aplicats als programes 
d’exercici dirigits a pacients postictus, en concret, el principi 
de progressió. Una revisió sistemàtica recent va mostrar que 
els principis d’entrenament aplicats als programes d’exercici 
físic en aquesta població són inconsistents (Ammann et al., 
2014). Per tant, es recomana que un programa d’exercici físic en 
pacients postictus amb l’objectiu de millorar la funció cognitiva 
posi especial atenció als principis d’entrenament, mostri com 
a mínim sis setmanes de durada, amb una freqüència de tres 
sessions setmanals i una durada per sessió d’almenys 30 minuts.

En relació amb el tipus de programa d’exercici físic, cinc 
subgrups apliquen programes d’exercici aeròbic (Bateman et 
al., 2001; Khattab et al., 2020; Quaney et al., 2009; Tang et al., 
2016), tres subgrups apliquen programes de força (Immink 
et al., 2014; Ozdemir et al., 2001) i tres apliquen programes 
combinats (Bo et al., 2019; Kim i Yim, 2017; Studenski et al., 
2005). L’anàlisi va mostrar que les sessions que implementaven 
exercicis de força van ser més beneficioses que les que incloïen 
exercicis de treball aeròbic. Tot i això, en eliminar el grup 
que va presentar un canvi extrem en la variable de la funció 
cognitiva (Ozdemir et al., 2001), aquesta diferència ja no és 
significativa. D’altra banda, el grup d’estudis que apliquen 
programes de força no inclou adults grans, enfront del grup 
d’entrenament aeròbic, que inclou quatre estudis amb adults 
grans (Bateman et al., 2001; Khattab et al., 2020; Quaney et 
al., 2009; Tang et al., 2016), i el grup d’entrenament combinat, 
que n’inclou un (Studenski et al., 2005). Aquests resultats 

http://www.revista-apunts.com


A. Gallego-Hernández i N. González-Gálvez Exercici físic i funció cognitiva en pacients postictus: una revisió sistemàtica amb metaanàlisi   

A
C

T
IV

IT
A

T
 F

ÍS
IC

A
 I 

S
A

LU
T

9Apunts Educació Física i Esports | www.revista-apunts.com 2021, núm. 146. 4t trimestre (octubre-desembre), pàg. 1-10

estan en consonància amb els aportats per la metaanàlisi duta 
a terme per Oberlin et al. (2017). Aquests autors mostren que 
l’entrenament exclusivament aeròbic no va presentar resultats 
positius sobre la funció cognitiva; tot i així, l’entrenament de 
força sí que en va mostrar. No obstant això, no indica si les 
diferències mencionades entre grups van ser significatives. 
En aquest sentit, l’entrenament aeròbic augmenta el volum 
sanguini cerebral (Pereira et al., 2007) i l’entrenament de 
força promou una vascularització més gran i millora el 
subministrament essencial per al cervell, de manera que 
tots dos milloren la funció cognitiva (Tsai et al., 2015). Així 
mateix, en la millora de la funció cognitiva s’ha relacionat un 
augment de la proteïna factor neurotròfic derivat del cervell 
(BDNF) amb l’exercici (Winter et al., 2007). Amb l’objectiu 
de poder indicar quin és el tipus d’exercici més recomanat 
per a la millora de la funció cognitiva en pacients que han 
sofert un ictus és necessari augmentar el nombre d’RCT.

Aplicació pràctica
La present revisió sistemàtica amb metaanàlisi mostra 
que un programa exclusivament d’exercici físic aporta 
resultats positius significatius en la funció cognitiva en 
pacients postictus. Tot i així, és necessari tenir en compte 
altres variables com l’edat del participant i els principis 
d’entrenament per poder maximitzar-ne els beneficis. Aquests 
resultats suposen una nova troballa per a metges i preparadors 
físics amb l’objectiu de disminuir el declivi cognitiu en 
aquests pacients i millorar així la seva qualitat de vida. 
Es recomana que un programa d’exercici físic en pacients 
postictus amb l’objectiu de millorar la funció cognitiva 
posi especial atenció als principis d’entrenament, es basi 
principalment en exercicis de força, mostri com a mínim 
sis setmanes de durada, amb una freqüència de tres sessions 
per setmana i una durada per sessió d’almenys 30 minuts.

Limitacions
La principal limitació de la present revisió sistemàtica 
amb metaanàlisi és l’escàs nombre d’RCT existents fins 
a la data. Aquest aspecte limita les comparacions entre 
grups i fa necessari augmentar el nombre d’investigacions 
originals d’RCT. Una altra limitació és que no tots els estudis 
utilitzen la mateixa eina per valorar la capacitat cognitiva i 
els resultats s’han hagut de traduir a percentatges per poder 
establir-hi comparacions.

Conclusions
Un programa d’exercici físic millora la funció cognitiva de 
manera significativa en pacients postictus, i el seu efecte pot 
ser superior al dels programes de rehabilitació.

És probable que en els adults grans que tinguin un ictus, 
en comparació amb adults joves i de mitjana edat, a causa 
del deteriorament cognitiu associat a l’edat, siguin necessaris 
programes combinats d’exercici físic amb entrenament 
cognitiu.

Es recomana que un programa d’exercici físic en pacients 
postictus amb l’objectiu de millorar la funció cognitiva posi 
especial atenció als principis d’entrenament, mostri almenys 
sis setmanes de durada, amb una freqüència de tres sessions 
per setmana i una durada per sessió d’almenys 30 minuts.

Se suggereix una moderada evidència que els programes 
d’entrenament de força són els més beneficiosos per a la 
millora de la funció cognitiva en aquesta població. Tot i 
així, és necessari un nombre més alt d’investigacions per 
poder indicar quin tipus de programa d’exercici físic és 
el més beneficiós per als pacients postictus.
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