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1.- Introducció 

La funció de les Unitats de Cures Intensives consisteix a donar suport a la 

insuficiència dels òrgans de pacients greument malalts. En la gran majoria de 

pacients, s'aconsegueix revertir la situació de risc vital, però en contrapartida 

també estem parlant d'un dels serveis hospitalaris que té més mortalitat 

estadísticament i que ha de limitar les tècniques en una part important dels 

casos. Atenent al principi de beneficència, un dels principis de l'ètica mèdica, la 

limitació es pot produir abans d'aplicar aquestes tècniques ja que d'entrada es 

determina que no es podrà oferir cap benefici terapèutic al malalt, però un cop ja 

s'han aplicat aquestes tècniques també s'han de limitar ja que deixen de ser 

beneficientes més endavant. Aquestes possibilitats han evidenciat cada vegada 

més aspectes relacionats amb tractaments desproporcionats. 

 

Per poder fer una aportació sobre aquest tema, s'analitzen tots els casos de 

limitació de tractaments de suport vital detectats a la Unitat de Cures Intensives 

de l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona, a partir de la sessió clínica 
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de cada dia on es recull, en un registre, l'evolució de tots els pacients distingint 

els que es va aplicar la Limitació de Tractaments de Suport Vital. Es van recollir 

els casos des l'1 d'octubre de 2010 fins al 30 d'octubre de 2011 a partir de la 

sessió clínica de cada dia i es van identificar en un llistat tots els pacients 

ingressats durant aquest any. Es tracta d'un estudi retrospectiu a través de la 

revisió de les històries clíniques dels pacients als quals es va aplicar una LTSV, 

L'objectiu és determinar quin perfil té un pacient amb limitació dels tractaments 

de suport vital a l'UCI. D'una banda, com és aquest pacient, quines 

característiques el defineix, edat, sexe, patologia o raó d’ingrés, origen, nombre 

de dies ingressats, complicacions. Finalment es fa una síntesi dels resultats 

obtinguts amb una valoració des dels principis de la bioètica i s'indiquen unes 

propostes de millora. 

Per a l'anàlisi qualitativa, que és el que es presenta en aquest article, es va 

utilitzar la metodologia per a l'anàlisi de casos proposada per Montero, F i 

Morlans, M "Per a deliberar en els comitès d'ètica" (2009: 186-189), el que va 

permetre analitzar-los en profunditat per poder identificar els fets i les 

circumstàncies de cada un d'ells, els valors dels agents i les conseqüències. Es 

van tenir en compte principalment els apartats que contemplen les expectatives 

del pacient i les qüestions relatives al principi d'autonomia 

 

2.- Resultats 

Durant l'any d'estudi a la UCI van ingressar 672 pacients i van morir un total de 

158 pacients. D'aquests es va aplicar limitació de tractaments de suport vital a 

77 (gràfic 1 i 2). 

Durant aquest any hi va haver una mortalitat del 23,5% i es va aplicar LTSV a un 

11,5%. A un 2,7% (18 pacients) sobre el total d'ingressos, se'ls van limitar 

tractaments a la UCI, però el seu destí final va ser l'alta a una unitat 

d'hospitalització. 10 pacients varen morir a una unitat d'hospitalització, 4 després 

de l'alta i 4 pacients es trobaven vius 1 any després, 3 dels quals amb limitacions 
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importants en la seva qualitat de vida. Només un pacient s'havia donat d'alta al 

seu domicili particular i la valoració de la seva qualitat de vida era positiva. 

El 72,7% eren homes i el 27,3% eren dones (gràfic 3). La mitjana va ser de 69,3 

anys. 

L'estada mitjana va ser de 6,01 dies. Per als pacients amb limitació de 

tractaments, la mitjana va ser superior, de 10,4 dies. Aquesta dada es va 

considerar estadísticament significatiu. 

La majoria dels pacients amb limitació de tractaments, va morir entre les 12.24 

hores després que es prengués la decisió. Entre ells, predominaven malalties de 

l’aparell respiratori, circulatori i digestiu i malalties del sistema nerviós (gràfic 4). 

A partir de l'anàlisi de casos es va poder quantificar la competència. La gran 

majoria dels pacients no eren competents (79%) per rebre informació ni per 

prendre decisions per les seves circumstàncies vitals i de sedació. Alguns 

pacients eren competents en el moment de l'ingrés i van deixar de ser-ho. Alguns 

no eren competents en el moment de l’ingrés i posteriorment ho van ser. Només 

1 pacient va ser competent tots els dies de l’ingrés (gràfics 5 i 6). També es va 

poder quantificar la voluntat dels pacients o representants. 60 pacients no havien 

manifestat voluntats, almenys no en va quedar constància. Només un pacient va 

manifestar la seva voluntat de no ser intubat i reanimat de nou. 

Solament una pacient tenia un Document de Voluntats Anticipades davant de 

notari, i era coneixedora de l'evolució del seu procés oncològic. 2 pacients havien 

manifestat instruccions prèvies als seus familiars pròxims que, arribats al cas, no 

acceptaven en cap cas un estat vegetatiu. 7 famílies van rebutjar un tractament, 

totes van rebutjar la tècnica de la traqueotomia, per mala evolució neurològica i 

per què ja tenien una qualitat de vida limitada. En 6 casos hi va haver un consens 

entre els professionals i la família, es tractava de pacients crònics complexes. 

L'acompanyament familiar durant l'ingrés es va produir en el 91% dels pacients i 

eren els que rebien la informació del procés (gràfic 7). 

Sobre la dependència per a les activitats de la vida diària, 7 pacients tenien 
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limitacions tot i això van ser ingressats a UCI. En 3 casos no es van iniciar 

tractaments de suport vital de rang superior. En dos casos va ser la pròpia família 

que va rebutjar tractaments en base a la poca qualitat de vida. En 1 cas es va 

retirar la ventilació mecànica a petició de la família. En 2 casos, tot, de la poca 

qualitat de vida es van començar tractaments que no van ser eficaços (gràfic 8). 

Un 11% dels pacients tenien factors sociofamiliars i socioeconòmics, d'aquests 

el 9% no van estar acompanyats en cap moment de l'ingrés (gràfic 9). 

Els antecedents d'interès són destacables en els pacients als quals es van limitar 

tècniques, un total de 29 pacients tenia patologia crònica complexa. 11 pacients 

a més de patir patologia crònica complexa patien un procés neoplàsic (gràfic 10). 

Respecte a la sedació al final de la vida, els 59 pacients amb limitació de 

tractaments que van morir a la UCI, la majoria, 25, en el moment de la mort 

portaven algun tipus de sedant o analgèsic. El més habitual era l'administració 

de sedo analgèsia en 25 casos, seguit de la morfina en 22 casos. El propofol 

només es va utilitzar en 2 casos. A un 10% dels casos (8 en total) se'ls 

administrava algun tipus d'analgèsic com el paracetamol o el metamizol. A un 

12% dels pacients (9) no va constar que s'hagués administrat algun sedant o 

analgèsic, 5 de aquests pacients tenien deteriorament neurològic i dany cerebral. 

4 pacients no portaven sedants o analgèsics després d'una extubació que va 

comportar la seva mort. Dels 18 pacients donats d'alta, 7 portaven sedants o 

analgèsics i 11 no portaven cap tipus de sedant o analgèsic (gràfic 11). 

Respecte a l'acompanyament familiar al final de la vida es va trobar que en el 

47% dels casos (36 pacients) no van estar acompanyats pels seus familiars i es 

va relacionar en què es va produir fora de l'horari de visites establert (gràfic 12). 

 

3.- Conclusions 

 

1.- Es tracta de pacients al voltant de 70 anys, 3 homes per cada 1 dona, amb 

malalties de l'aparell respiratori, circulatori, digestiu i malalties del sistema 

nerviós. 
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2,. Es demostra que la gran majoria de pacients no eren competents a l’hora de 

prendre decisions. 

3.- No s'indica qui eren els seus representants, qüestió clau per poder conèixer 

la voluntat de qui ja no la pot expressar i tenir-la en compte en la presa de 

decisions. 

4.- En relació al principi d'autonomia, es comprova que la majoria dels pacients 

no han manifestat les seves voluntats, ni de forma oral ni per escrit, o, almenys 

no ha quedat constància d’aquest fet. 

5.- Sabem que la gran majoria estaven acompanyats de familiars, per tant, 

predomina un entorn familiar favorable. 

6.- Trobem un 11% de casos amb factors sociofamiliars i socioeconòmics 

destacables. Dins d'aquest 11%, ens trobem que el 9% no es trobaven 

acompanyats durant  l'ingrés (es trobaven sols) i tenien problemes d’enolisme i 

sociopatia. 

7.- En la majoria dels casos qui va prendre la decisió de limitar TSV va ser el 

metge responsable, en pocs casos s'indica que la decisió hagi estat presa per 

l'equip. 

8.- En alguns casos s'identifica en la Història Clínica la constància de consens. 

La decisió va ser presa inicialment per l'equip mèdic i no només va ser 

comunicada als representants, sinó que la família va estar d'acord. Es tractava 

de pacients amb malalties respiratòries i cardíaques cròniques i TCE amb mala 

evolució neurològica. En un pacient consta el consens de no fer noves 

intervencions per edat avançada i mala qualitat de vida. 

9.- S'han identificat els representants que van rebutjar un tractament. Van 

rebutjar la tècnica de la traqueotomia. Es tractava de pacients que havien 

manifestat la seva família voluntats prèvies de, que arribat el moment, no voler 

un estat vegetatiu per a ells. La resta, tenien mala evolució neurològica i una 

qualitat de vida limitada. En tots dos casos va ser per edat avançada, falta de 
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majoria i llarg ingrés. Les famílies tenien en compte l'avançada edat, la manca 

de qualitat de vida, la dependència i els estats de coma. 

10.-Pel que fa a la sedació i l'acompanyament, sabem, que la majoria porten 

algun tipus de sedant o analgèsic. Sabem que alguns dels pacients no portaven 

cap tipus d’analgèsic i tenien afectacions neurològiques o es tractava de pacients 

recentment extubats. 

 

4.- Recomanacions 

A partir dels casos estudiats, de la discussió i l’anàlisi dels principis de la bioètica 

es fan les següents recomanacions: 

 

1.- Explorar més en el principi d'autonomia i disposar d'un registre per fer constar 

la competència o no del pacient i identificar el seu representant. 

2.- Tenir en compte els Documents de Voluntats Anticipades i fer constar les 

voluntats escrites. 

3.- Si no hi ha voluntats escrites, preguntar als representants del pacient si 

aquests havien donat Instruccions Prèvies. 

4.- Fer constar la informació que es dóna a les famílies i les seves opinions i 

preferències. La comunicació del metge amb aquestes persones és fonamental. 

5.- Prendre les decisions conjuntament amb la família i caldria fer-ho a partir 

d'una valoració dels antecedents de patologia crònica prèvia, el diagnòstic actual 

fent una previsió del pronòstic i l'estil o qualitat de vida. Es podrien utilitzar 

escales per fer una aproximació. 

6.- Establir un procediment en el qual s'avaluïn els pacients tenint en compte que 

el nombre de dies ingressats supera la mitjana dels dies dels pacients als quals 

no es van aplicar limitació de TSV 



 

BUTLLETÍ DEL COMITÈ DE BIOÈTICA DE CATALUNYA                                              
Novembre  2017                                                                       Comitès d’Ètica Assistencial  

Núm. 
23 

 
 

7 
 

7.- Per a les decisions de limitació de TSV caldria que l'equip fos multidisciplinar. 

Que inclogués a la infermera per donar el seu punt de vista i el seu sentit crític 

sobre els símptomes que poden ser causa de desproporció de tractaments i de 

la valoració del dolor i del sofriment que poden experimentar els pacients i la 

família. També hauria de participar un treballador social en el cas de problemes 

sociofamiliars i socioeconòmics. Un psicòleg de suport també s'hauria 

d'incorporar al equip. 

8.- Planificar la sedació al final de la vida. La infermera hauria de tenir un paper 

rellevant per la seva condició de cuidadora. Quan els tractaments ja no són útils, 

simplement s'han de planificar mesures de confort incloent el suport psicològic a 

les famílies i facilitar la seva entrada a la unitat i l'acompanyament en el moment 

de la mort. 

9.- Per als pacients crònics amb complexitat, pluripatològics i neoplàsics, 

potenciar la identificació, el registre i la millora de l'atenció de les persones en 

situació crònica de complexitat clínica i malaltia avançada (PCC i MACA). 

Potenciar l'ús del Pla Anticipat de Cures (PAC) i el Document de Voluntats 

Anticipades. 
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Gràfic 2 
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Gràfic 4 
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Gràfic 6 
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Gràfic 8 
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Gràfic 10 
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Gràfic 12 
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