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1. Resum del projecte  

 

L’objectiu del projecte Estimulació neurocognitiva precoç en pacients crítics amb dany 

cerebral adquirit, finançat per la fundació La Marató de TV3 (número: 201128-10; IP: 

Lluís Blanch Torra) preveia el desenvolupament d’una plataforma basada en noves 

tecnologies que permetés l’aplicació d’una intervenció d’estimulació neurocognitiva a 

pacients crítics en risc de desenvolupar dèficits neurocognitius a llarg termini. 

L’objectiu secundari del projecte incloïa verificar la seguretat de la plataforma 

d’estimulació neurocognitiva mitjançant la monitorització en línia de les constants vitals 

de cada pacient, de manera que s’assegurés el manteniment de les constants vitals 

durant tota la intervenció. 

 

La mostra de l’estudi la van formar 20 pacients ingressats als boxs de la unitat de 

cures intensives de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell, amb una edat d’entre 30 i 85 

anys, que havien rebut ventilació mecànica durant almenys 24 hores abans de la 

inclusió a l’estudi, que presentaven un nivell de consciència adequat (GCS≥8 i SAS≥3), 

que estiguessin estables hemodinàmicament i que haguessin signat el consentiment 

informat. Per contra, es van excloure tots aquells pacients amb història prèvia de 

patologia neurològica o dany cerebral focal, pacients amb patologia psiquiàtrica greu o 

retard mental i els que presentessin dèficits sensorials que els impedissin interactuar 

amb la plataforma d’estimulació neurocognitiva. 

 

El programa d’estimulació es va aplicar a cada pacient durant la seva estada a l’UCI. La 

dificultat de cada sessió es va augmentar a partir de la tolerabilitat als exercicis 

proposats, així com per l’estabilitat de les constants fisiològiques monitoritzades. El 

feedback del registre fisiològic va determinar la intensitat i durada de l’estimulació 

neurocognitiva. 

 

Una vegada realitzada la fase d’intervenció, es va fer una avaluació neuropsicològica i 

funcional dels pacients en el moment d’alta hospitalària. 
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2. Resultats  

 

La prova pilot de seguretat es va dur a terme en 20 pacients ingressats a la unitat de 

cures intensives de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell, durant el període comprès entre 

abril i desembre del 2014 (podeu veure un resum de les dades sociodemogràfiques i 

clíniques a la taula 1). Els valors estan expressats en mitjanes i desviacions estàndards 

o en nombre de casos i percentatges, segons la naturalesa de les variables. 

 

Taula 1. Característiques sociodemogràfiques i clíniques de la mostra. 

 

Edat, anys (M, DT)  65,44 10,22 

    

Gènere (N, %) Home 14 63,6 

 Dona 6 27,3 

    

Diagnòstic (N, %) Pneumònia 3 15 

 Peritonitis 3 15 

 Xoc sèptic 3 15 

 Politraumatisme 2 10 

 Perforació intestinal 2 10 

 Xoc hemorràgic 1 5 

 Ingesta de tòxics 1 5 

 Pancreatitis 1 5 

 Perforació esofagal 1 5 

 Fallada respiratòria aguda 1 5 

 SDRA 1 5 

 Pneumatoperitoneu 1 5 

    

APACHE-II (M, DT)  24,84 9,04 

SOFA (M, DT)  9,58 4,23 
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RASS (M, DT)  10,33 5,91 

MBS inicial (M, DT)  1,72 2,92 

Durada estada UCI, dies (M, DT)  25,32 28,88 

Durada intubació, dies (M, DT)  18,74 29,29 

Durada sedació, dies (M, DT)  8,16 8,34 

Durada deliri a UCI, dies (M, DT)  0,8 1,4 

Nombre total de sessions (M, DT)  3,8 2,07 

MBS final (M, DT)  0,04 0,14 

Xoc sèptic (N, %)  12 60 

Aturada cardiorespiratòria (N, %)  1 5 

 

 

Durant el període que va durar la prova de seguretat es van realitzar 76 sessions 

d’estimulació neurocognitiva en total, amb una mitjana de ~4 sessions d’estimulació 

per pacient. A causa de la pèrdua de mostra al llarg de les sessions d’intervenció (per 

millora clínica dels pacients), i amb l’objectiu de poder oferir resultats més concloents, 

a continuació es presenten només els resultats de les cinc primeres sessions 

d’estimulació neurocognitiva, que agrupen el màxim nombre de pacients.  

 

L’anàlisi descriptiva dels valors grupals de la freqüència cardíaca, saturació d’oxigen en 

sang i freqüència respiratòria al llarg de les 5 sessions d’intervenció en estimulació 

neurocognitiva es mostra a les figures 1-3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Valors grupals de la freqüència cardíaca en els moments preintervenció, durant la intervenció i 

postintervenció al llarg de les cinc sessions. 
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Figura 2. Valors grupals de la saturació d’O2 en els moments preintervenció, durant la intervenció i 

postintervenció al llarg de les cinc sessions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Valors grupals de la freqüència respiratòria en els moments preintervenció, durant la intervenció 

i postintervenció al llarg de les cinc sessions.  

 

Per valorar la seguretat, es va considerar la no-ocurrència dels següents criteris: (a) 

valors absoluts de qualsevol variable fisiològica monitoritzada fora dels rangs de 

seguretat establerts en la bibliografia científica, i (b) canvi superior a un 20% en 

qualsevol de les variables monitoritzades. L’anàlisi de la seguretat de la intervenció 

d’estimulació neurocognitiva al llarg de les 5 sessions va mostrar els següents 

resultats: 

 

Freqüència cardíaca (FC) 

El 100% de la mostra analitzada va presentar valors de FC dins dels límits de 

seguretat, segons edat i sexe, a la línia base, durant i després de les 5 sessions 

d’estimulació neurocognitiva. 

 

Tot i que els valors de FC es van mantenir dins dels límits de seguretat, es va observar 

un canvi superior al 20% respecte als valors de FC de la línia base, durant i després de 
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la sessió 1 en un pacient de 16 (6,3%) i després de la sessió 4 en un pacient de 8 

(12,5%). 

 

Saturació d’oxigen en sang (SpO2) 

El 100% de la mostra analitzada va presentar valors de SpO2 dins dels límits de 

seguretat, considerant un mínim del 90% de SpO2, a la línia base, durant i després de 

totes les sessions d’estimulació. En cap pacient es van observar canvis superiors a un 

20% respecte dels valors inicials. 

 

Freqüència respiratòria (FR) 

8 pacients (50%) van presentar valors de FR fora dels límits de seguretat a la línia 

base (M=27,36; mínim-màxim: 21,44-34,03) i durant (M=26,86; 22,12-34,32) a la 

sessió 1, mentre que a la postsessió es van observar valors fora de la normalitat 

(27,57; 20,82-33,99) en 10 pacients (62,5%). En la postsessió, només 1 dels 10 

pacients va presentar un canvi superior a un 20%. 

 

6 pacients (42,86%) van presentar valors de FR fora dels límits de seguretat a la línia 

base (26,29; 20,75-30,48) de la sessió 2, 4 pacients (28,57%) durant la sessió (21,8; 

14,11-26,48) i 7 pacients (50%) a la postsessió (25,36; 20,91-30,38). A la postsessió, 

només 1 dels 7 pacients va presentar un canvi superior a un 20%. 

 

A la sessió 3, 6 pacients (60%) van presentar valors de FR fora dels límits de la 

normalitat a la línia base (28,35; 22,56-30,62), 5 pacients (50%) durant la sessió 

(26,79; 21,75-31,26) i 6 (60%) a la postsessió (26,79; 20,8-33,28). A la postsessió, 

només es va observar un canvi superior a un 20% en 1 pacient, tot i que les taxes de 

FR es trobaven dins dels límits de seguretat. 

 

4 pacients (50%) van presentar valors de FR fora dels límits de seguretat a la línia 

base (26,99; 20,65-31,5) de la sessió 4, 3 pacients (37,5%) durant la sessió (26,97; 

20,64-31,5) i 5 pacients (62,5%) a la postsessió (28,55; 20,23-33,6). A la postsessió, 

2 dels 5 pacients van presentar un canvi superior a un 20%. 

 

A la sessió 5, 4 pacients (57,14%) van presentar valors de FR fora dels límits de la 

seguretat a la línia base (25,06; 20,29-30,58), 4 pacients (57,14%) durant la sessió 
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(26,39; 21,39-32,55) i 3 (42,86%) a la postsessió (28,06; 23-31,38). No es van 

observar canvis superiors al 20% en cap dels pacients analitzats. 

 

Resultats de l’anàlisi d’incidències 

L’anàlisi d’incidències global va mostrar que el 12,51% de les sessions es van haver 

d‘interrompre (10 sessions sobre un total de 76 sessions). Els motius d’interrupció van 

ser: cansament (60%), somnolència en el pacient i dificultat per mantenir-se despert 

per poder realitzar l’estimulació neurocognitiva (20%), realització de proves i 

procediments mèdics que requerien mobilització i trasllat del pacient fora de l’UCI 

(10%) i estat de desorientació i confusió que no permetia al pacient interactuar amb la 

plataforma d’estimulació neurocognitiva. 

 

Respecte a l’anàlisi d’incidències per sessions, durant la primera sessió d’intervenció, 

un 35% de les sessions es van haver d’interrompre abans de la finalització: un 71,43% 

per cansament del pacient, un 14,28% per somnolència i dificultat per mantenir-se 

despert i un 14,28% per realització de proves i procediments mèdics que requerien 

mobilització i trasllat del pacient fora de l’UCI. La segona sessió d’estimulació es va 

haver d’interrompre en un 11,76% dels casos per somnolència del pacient i dificultat 

per mantenir-se despert (100%). La tercera sessió de tractament es va interrompre en 

un 7,70% dels casos per problemes de cansament en el pacient (100%). Durant la 

quarta i cinquena sessió no es va registrar cap tipus d’incidència, però és necessari 

destacar que les anàlisis d’aquestes dues sessions només estan fetes sobre 7 pacients 

dels 8 que van arribar fins a la cinquena sessió d’estimulació neurocognitiva. 

 

Resultats de la valoració neurocognitiva a l’alta hospitalària 

A l’alta hospitalària, es va realitzar la valoració neuropsicològica en 10 pacients dels 20 

que van rebre la intervenció en estimulació neurocognitiva. L’anàlisi dels índexs, 

calculats en puntuacions Z normalitzades (0±1) en base a barems per edat i anys 

d’educació, va mostrar el següents resultats: 
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Figura 4. Rendiment cognitiu dels pacients crítics. VPI: velocitat del processament de la informació. 

 

En general, malgrat certa heterogeneïtat, la majoria dels pacients va presentar 

puntuacions per sota de la normalitat en tots els dominis cognitius valorats, i en alguns 

casos van arribar a puntuar menys de dos desviacions per sota de la població general. 

Las funcions executives (inhibició, fluència i flexibilitat cognitiva), juntament amb la 

velocitat del processament de la informació, van resultar els dominis cognitius més 

afectats a la mostra. 

 

Es va realitzar una anàlisi de correlacions entre les variables clíniques de l’estada a 

l’UCI i els índexs neurocognitius. Els resultats van mostrar una relació entre la 

flexibilitat cognitiva i la gravetat de la malaltia a l’ingrés (R=–0,89; p=0,05) i entre la 

memòria verbal i els dies de sedació (–0,81; p=0,008) i els dies d’intubació (R=–0,86; 

p=0,003). A més, es va detectar una tendència a la significació en la relació entre la 

memòria de treball i els dies de sedació (R=–0,64; p=0,07). 

Aquest resultats suggereixen una possible relació entre el nivell de sedació, la 

ventilació mecànica i la gravetat de la malaltia amb les alteracions neurocognitives a 

l’alta hospitalària. 

 

Com a conclusió dels resultats de la prova de seguretat, la intervenció neurocognitiva 

en el pacient a l’UCI no va produir fluctuacions de risc durant i després de la 

intervenció en FC i SpO2. Tot i que la meitat de la mostra presentaven valors anòmals 

en la FR durant i després de la intervenció, els pacients ja es trobaven en valors fora 
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de la normalitat a l’inici de la intervenció, sense objectivació de canvis clínicament 

rellevants durant i després de la sessió respecte a la seva línia base. 

 

Tenint en compte aquests resultats, es pot considerar que l’administració d’una 

estimulació neurocognitiva precoç en el pacient crític és viable i segura. A més, la 

valoració cognitiva a l’alta va mostrar que la majoria dels pacients surten de la seva 

estada hospitalària amb alteracions cognitives significatives, la qual cosa reflecteix la 

necessitat de considerar aquests dèficits com un important objectiu terapèutic 

necessari. 

 

 

3. Rellevància clínica i possibles implicacions  

 

Durant els últims anys ha aparegut evidència suficient en la bibliografia científica que 

suggereix que els pacients que sobreviuen a una malaltia crítica sovint pateixen 

alteracions neurocognitives que poden persistir anys després de l’alta hospitalària 

(Rothenhäusler et al., 2001; Hopkins et al., 2005; Larson et al., 2007; De Rooij et al., 

2008). Aquestes seqüeles neurocognitives afecten almenys un terç dels pacients en 

una magnitud equivalent a la de les demències lleus o moderades (Jackson et al., 

2003). Els resultats del nostre estudi van mostrar que els pacients crítics en el moment 

de l’alta hospitalària puntuen entre 1 i 2 desviacions estàndard per sota de la 

normalitat en tots els dominis cognitius respecte de la població general.  

 

Aquestes alteracions sovint condueixen a importants dèficits en la qualitat de vida que 

poden perdurar al llarg del temps. Aquestes seqüeles neurocognitives generen no 

només un problema sociosanitari, sinó també un d’econòmic, atesa la gran quantitat de 

recursos que s’han de destinar a compensar les situacions de dependència dels 

supervivents. Com que la prevalença i gravetat d’aquestes alteracions neurocognitives i 

el seu efecte a llarg termini no són gens negligibles, resulta necessària la inclusió 

d’intervencions durant l’hospitalització amb l’objectiu de prevenir o millorar aquesta 

morbiditat cognitiva. Una intervenció precoç que permeti la prevenció d’aquestes 

alteracions neurocognitives podria millorar el pronòstic clínic, cognitiu i funcional dels 

pacients crítics i reduir els costos derivats del seu tractament.  
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D’altra banda, els pacients crítics presenten diverses característiques que els 

diferencien d’altres tipologies de pacients. La majoria d’aquests pacients es troben 

enllitats a causa del seu estat crític. A més, molts pacients són ventilats 

mecànicament, la qual cosa resulta en una impossibilitat per comunicar-se verbalment. 

Sovint, els pacients de l’UCI presenten baixos nivells de consciència, amb fluctuacions 

durant el dia, així com fatiga física i debilitat muscular que els redueixen la mobilitat. 

Aquestes característiques diferencials fan que les intervencions neurocognitives 

tradicionalment utilitzades en pacients subaguts resultin inviables en pacients de l’UCI. 

 

Una intervenció precoç d’estimulació neurocognitiva en els pacients mentre són a l’UCI 

ha de tenir en compte les seves limitacions, pel que fa, per exemple, a la mobilitat 

reduïda i les dificultats de comunicació. La hipòtesi del nostre equip plantejava la 

possibilitat que una intervenció basada en noves tecnologies podria facilitar 

l’estimulació neurocognitiva durant l’estada a l’UCI, de manera que compensés les 

dificultats de comunicació i de mobilitat reduïda en el pacient crític, i controlés en tot 

moment l’estat físic dels pacients. El projecte Early neurocognitive rehabilitation in 

critically ill patients with acute acquired brain injury, finançat per la fundació La Marató 

de TV3, va permetre la creació i el desenvolupament d’una plataforma d’estimulació 

neurocognitiva basada en noves tecnologies per al pacient crític durant la seva estada 

a l’UCI.  

 

Els resultats assolits en aquest projecte ens han permès confirmar que una intervenció 

en estimulació neurocognitiva basada en l’ús de noves tecnologies és viable en el 

pacient en estat crític. La capacitat de la plataforma per a la detecció del moviment del 

pacient va facilitar la realització d’exercicis cognitius, mitjançant lleus moviments de les 

mans. La presència freqüent de miopaties i altres dificultats de la capacitat motora fina 

en aquests pacients dificulta la realització d’exercicis cognitius clàssics de paper i llapis. 

Com que les funcions motores gruixudes es troben més ben preservades en aquesta 

tipologia de pacients, l’ús dels moviments de les mans i dels braços va resultar eficaç 

en l’execució dels exercicis cognitius mitjançant la plataforma d’estimulació 

neurocognitiva. La utilització d’una pantalla per a la visualització dels estímuls i dels 

exercicis cognitius va afavorir que la intervenció la pogués fer el pacient des del llit 

mateix mentre hi estava estirat, sense la necessitat de mobilitzar-lo o traslladar-lo.  
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Per últim, els resultats obtinguts van mostrar que cap sessió de tractament es va haver 

d’interrompre per inestabilitat clínica. Els resultats obtinguts en aquest projecte 

suposen el primer pas en la implementació d’aquesta intervenció a una escala més 

gran amb l’objectiu d’avaluar l’eficàcia de la intervenció sobre l’estat cognitiu del 

pacient crític a curt i llarg termini.  
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