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1. Introducció. 
 
Hi ha una abrusadora evidència científica, que l’exercici físic adequat, la 
correcció dels factors de risc cardiovascular i els programes de recolzament 
psicològic, no sols millora la qualitat de vida dels malalts que han patit una 
malaltia cardíaca aguda, sinó que millora la supervivència a mig i llarg termini i 
disminueix el nombre de reingressos hospitalaris. Encara que la literatura 
científica és majoritària en el camp de la cardiopatia isquèmica, en els últims 
anys, las guies de pràctica clínica europees i nord-americanes han ampliat les 
seves recomanacions a altres malalties cardiovasculars com la insuficiència 
cardíaca, el postoperatori de la cirurgia valvular, de les malalties congènites 
cardíaques o del trasplantament cardíac, o les malalties vasculars perifèriques. 
 
L’evidència en el camp dels individus amb molts factors de risc, però sense 
cardiopatia demostrada (prevenció primària), encara que existent, és menys 
important. Si bé els consensos els inclouen en les seves recomanacions, no ha 
estat acceptat com indicació de pagament per les principals asseguradores 
mèdiques americanes. 
 
Malgrat tot això, a Europa es calcula que menys del 30% dels individus que han 
patit una malaltia coronària aguda, es beneficien dels programes integrats de 
rehabilitació cardíaca, amb un clar biaix que deixa fora d’aquest benefici les 
dones i els pacients ancians, poblacions no sols susceptibles de millora, sinó 
de les que s’espera una reducció més gran de la morbimortalitat. Encara és 
més baix el percentatge de pacients amb malalties cardiovasculars diferents de 
la cardiopatia isquèmica, que es beneficien d’un programa estandarditzat de 
rehabilitació cardíaca 
 

2. Definició. 
 
Programes d’actuació multifactorial que inclouen exercici físic, control de 
factors de risc i suport psicològic, dissenyats per millorar la qualitat de vida i la 
supervivència dels malalts amb cardiopatia. Poden aplicar-se també a individus 
sense cardiopatia coneguda però amb importants factors de risc 
cardiovascular. 
 

3. Objectius. 
 
Disminuir la discapacitat i millorar la qualitat de vida. 
Disminuir la mortalitat cardiovascular i total. 
Disminuir la morbilitat cardiovascular. 
Reduir el nombre de reingressos hospitalaris. 
Integració familiar, social i laboral. 
 

4. Àmbit d’aplicació. 

Cardiopatia isquèmica, després d’una Síndrome Coronària Aguda (SCA). 
Cardiopatia isquèmica, després de cirurgia cardíaca. 
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Cardiopatia isquèmica, després d’una angioplàstia coronària (ACTP). 
Cardiopatia isquèmica amb angina estable. 
Trasplantament cardíac. 
Cirurgia cardíaca (abans i després). 
Insuficiència cardíaca crònica simptomàtica. 
Malaltia vascular perifèrica. 
 

5. Contraindicacions per la Rehabilitació Cardiovas cular. 
 
Absolutes 
 
Patologia aguda de l’aorta. 
Obstrucció important al flux de sortida del ventricle esquerre. 
Hipertensió arterial pulmonar de grau sever. 
 
Relatives (temporals, durant el procés, amb monitorització estricta). 
 
Arítmies greus. 
Angina inestable. 
Insuficiència cardíaca descompensada. 
Fibril·lació auricular no frenada. 
Cardiopaties valvulars o congènites importants  abans de la cirurgia. 
Cardiopaties congènites cianòtiques amb hipertensió arterial pulmonar. 
 

6. Limitacions per la Rehabilitació Cardiovascular.  

Patologia osteoarticular que limiti severament l’exercici. 
Malalts amb alteracions psiquiàtriques que impedeixen col·laboració. 
Problemes d’interculturalitat que impedeixin un seguiment. 
 

7. Nivells de risc en Rehabilitació Cardiovascular.  

 

Baix Risc Curs hospitalari sense complicacions 
  Absència d’isquèmia 
  Capacitat funcional > 7 mets 
  Fracció d’ejecció del ventricle esquerre > 50% 
  Absència d’aritmies ventriculars severes 
 
Risc mitjà En presència de qualsevol dels següents items: 

Aparició d’angina després d’una SCA 
  Defectes reversibles en gammagrafia isotòpica d’esforç 
  Capacitat funcional entre 5 i 7 Mets 
  Fracció d’ejecció del ventricle esquerre entre 35 i 49% 
 
Alt risc En presència de qualsevol dels següents items: 
  Reinfart. ICC post SCA 

Depressió de ST > 2mm amb FC < 135 batecs/min 
  Capacitat funcional inferior a 5 Mets 
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  Fracció d’ejecció del ventricle esquerre < 35% 
  Arítmies ventriculars malignes. 
 
8. Components dels Programes de Rehabilitació 
Cardiovascular . 
 
El programa de RCV, té un marcat caràcter multifactorial, i l’actuació sobre els 
diferents components correspon a diferents nivells sanitaris, però amb una 
interrelació entre ells que afavoreixi la consecució dels objectius marcats. La 
responsabilitat a mig i llarg termini del control dels factors de risc cardiovascular 
recau en l’assistència primària, però el coneixement  dels objectius 
personalitzats i la comunicació entre els diferents professionals que formen part 
del programa permet assolir millors resultats en la RCV del pacient. 
 
Requeriments a l’entrada en el programa 
 
Resum de dades mèdiques i d’exploració física. Informes d’alta incloent funció 
ventricular i anatomia coronària si es coneix. 
Mesura i identificació personalitzada dels factors de risc. 
Electrocardiograma de repòs. 
Prova ergomètrica limitada per símptomes per descartar isquèmia. 
Estratificació del risc per la RCV 
Avaluació sociolaboral. 
Avaluació psicològica. 
Obtenció del consentiment informat. 
 
Control dels nivells dels lípids 
 
Avaluació i modificació de la dieta, activitat física i tractament farmacològic 
Objectiu primari: colesterol LDL < 100 mg/dL 
Objectius secundaris: colesterol HDL > 45 mg/dL, triglicèrids < 200 mg/dL 
 
Control de la hipertensió arterial  
 
Mesura de la TA en > 2 visites, instrucció en la mesura de TA domiciliaria 
Control del tractament farmacològic en col·laboració amb atenció primària 
Objectiu primari: TA < 140/90 mmHg (< 130/85 mmHg si el pacient és diabètic, 
té insuficiència cardíaca crònica o té insuficiència renal) 
 
Deixar de fumar 
 
Avaluació del grau de tabaquisme 
Introducció i recolzament amb teràpies i grups per deixar de fumar. programes 
d’ajuda intrahospitalària per deixar de fumar 
Oferiment i control de tractament substitutiu de nicotina o amb bupropion 
Objectiu primari: abstinència tabàquica a llarg termini 
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Control del pes 
 
Avaluació del grau de sobrepès per IMC > 25, o per cintura > 100 cm en homes 
o > 90 cm en dones (especialment si s’associa a diabetis, dislipèmia o 
hipertensió) 
Consell dietètic. Dietes adequades i personalitzades. Monitorització 
Objectiu primari: disminució del pes (si s’escau) en 5-10%, i canvi d’hàbits 
alimentaris 
 
Control de la diabetis 
 
Identificació de malalts i del grau d’hiperglicèmia. Col·laboració amb assistència 
primària en nous casos i en casos amb mal control 
Control de glucèmia, si s’escau, prèvia a l’exercici (i comunicació al metge de 
primària) 
Consell dietètic i grau d’exercici. Dietes personalitzades. Control del pes.  
Objectiu primari: normalització de la glucèmia en dejú (80-110 mg) o 
hemoglobina glicada < 7%.  
 
Avaluació i actuació psicològica 
 

Identificació de quadres psicològics que dificultin l’integració del malalt 
(negació, depressió, ansietat) 
Suport a la incorporació a les activitats familiars, sexuals, socials i laborals 
Objectiu: identificació i tractament d’alteracions psicològiques que impedeixin la 
RCV 
 
Activitat física i programa d’entrenament físic 
 
Avaluació del nivell d’activitat física i del nivell de tolerància a l’exercici 
mitjançant una prova ergomètrica monitoritzada (en cas d’insuficiència 
cardíaca, preferentment amb consum O2) 
Identifica impediments per l’activitat física. 
Fisioteràpia respiratòria abans de cirurgia i en el postoperatori. 
Aconsellar activitat física incremental i ensenyar senyals d’alarma: control de 
freqüència cardíaca, percepció d’esforç... Escala de Borg. 
Desenvolupar un programa individualitzat d’exercici físic aeròbic indicant 
freqüència, intensitat, duració i tipus d’exercici 
En mitjà medicalitzat, sessions d’exercici de resistència creixent, amb 
disminució progressiva de la monitorització. 
Objectiu: Increment de l’activitat física regular fins a un mínim de 30 min diaris 
de treball aeròbic. Es poden obtenir nivells de benefici més alts amb increments 
posteriors de l’activitat física. 
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9. Fases del programa. 

 

9.1. Fase de inclusió (durant ingrés hospitalari). 

 
Inclusió dels malalts des de la fase inicial del seu ingrés. 
Responsabilitat dels Serveis de Cardiologia o equivalents de cada hospital. 
Integració d’infermeria i de l’equip rehabilitador. 
Selecció de candidats (tots excepte criteris d’exclusió). 
Educació pre-alta. 
Estratificació de risc. 
Necessitat d’ecocardiograma (o un altre prova) per conèixer la fracció d’ejecció 
del ventricle esquerre a l’alta. 
Informe d’alta. Prescripció de fàrmacs a l’alta. 
Citació al Servei de Rehabilitació 
Nota: En els pacients amb cirurgia cardíaca electiva, s’aconsella iniciar el 
programa de RCV abans de l’ingrès per millorar les condicions del malalt i 
reduir el risc de complicacions de la cirurgia. 
 

9..2. Fase post alta. 

 

Duració aproximada de 2 a 3 mesos. 
Responsabilitat del facultatiu rehabilitador 
Programes progressius i estandarditzats segons nivells de risc del malalt.  
Ergometria basal limitada per símptomes per avaluació funcional 
Control de factors de risc i educació sanitària individualitzada i grupal en 
coordinació amb l’equip d’atenció primària. 
Visita de control amb prescripció de programa d’exercici progressiu, 
recomanacions de control de factors de risc i ajust de fàrmacs. 
Valoració psicològica del pacient. 
Criteris establerts per passar a la fase de manteniment 
Informe d’alta d’aquesta fase del programa, amb descripció dels nivells 
d’exercici assolibles pel pacient. 
 
 
9.3.  Fase de manteniment. 
 
Responsabilitat de l’equip d’assistència primària. 
Educació a nivell d’equips específics en cada CAP. 
Manteniment de l’activitat física segons prescripció individualitzada 
Seguiment del pla d’exercici i observació del compliment 
Col·laboració amb recursos locals: gimnasos, centres de barri,.. 
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10. Marc d’actuació del Programa de Rehabilitació 
Cardiovascular a Catalunya. 
 
Amb els antecedents previs, i segons els experts components del Grup de Treball de 
Rehabilitació Cardiovascular (GTRCV), es contempla la necessitat d’estructurar la 
Rehabilitació Cardiovascular  (RCV) a Catalunya, amb les següents característiques: 
 

1) Multidisciplinar . No limitada a cardiòlegs, o a infermeres, o a fisioterapeutes, o 
a rehabilitadors. La participació dels diferents professionals sanitaris dependrà 
dels nivell d’actuació i dels recursos disponibles 

 
2) Integral , actuant tant a nivell de prevenció secundària, factors de risc, hàbits de 

vida i inserció social, laboral i familiar. No pot quedar limitada a un programa 
d’exercici físic post hospital 

 
3) Transversal . No pot quedar limitada a una actuació hospitalària, sinó que ha 

de continuar mitjançant un programa de transició vers l’atenció continuada en 
l’assistència primària. 

 
4) Global . Ha d’assolir-se la rehabilitació de tots els malalts afectes d’una 

cardiopatia, i no sols dels malalts amb malaltia coronària. 
 

5) Equitativa . La distribució de la rehabilitació no pot quedar circumscrita, ni a 
Barcelona ciutat, ni a les capitals de província. És necessari crear complicitat 
entre els hospitals comarcals i les seves àrees de referència per poder donar 
continuïtat als programes de rehabilitació. 

 
No es contempla en aquesta fase del programa la RCV com eina de prevenció 
primària, inclús en població amb importants factors de risc. 
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