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+ # per què?  

 Espanya: 24.000 i 50.000 aturades cardíaques extrahosp/any 
 Adults 90% correspondre MS cardíaques1 

 Europa: 275.000 persones/any2 
 +++ diferències supervivència (>40% ciutats >> poques unitats) 
 Principal diferència qualitat global del tractament (reanimació prehosp 

com maneig intrahosp) 
 

 Peter Safar: “death is a pathophysiologic process, not a moment” 
 

 

 1 López et al. Emergencias. 2012;24:28-34 2 Berdowski et al. Resuscitation. 2010;81:1479-87 #pq? 



+ Fotografia del nostre entorn MSR  

 n204 
 64% ritme desfibrilable  
 Temps ROSC 29min mitjana 
 86% diagnòstic etiològic 
 50 % bon pronòstic NRL alta (44% CPC 1 i 6% CPC2). 
 40% morir fase hospit 
 Variables independents bon pronòstic NRL: 
 Temps curt RCP 
 Primer ritme DF 
 pH ingrés >7.1 
 Absència de xoc 
 Aplicació HIPOTERMIA TERAPÈUTICA 

#pq? 
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#pq? 

• Durant la PCR i la RCP isquèmia cerebral 
 
• Va seguit d’una lesió per reperfusió (ROSC) 
 

• Tots 2 danys desencaden mecanismes inflamatoris i apopotosis cel.lular que 
poden seguir agreujant les seqüeles NLR durant les primeres 48h post ROSC. 
 

• La recuperació de la circulació espontània és només el PRIMER pas cap a 
l’objectiu final d’aconseguir un pacient sense seqüeles NRL 
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#pq? 

• Durant la PCR i la RCP isquèmia cerebral 
 
• Va seguit d’una lesió per reperfusió (ROSC) 
 • La recuperació de la funció cerebral és el ppal determinant pronòstic dels 

supervivents a una MS 
 

• Mesures que redueixen el dany cerebral secundari com la hipotèrmia 
terapèutica (HT)  milloren la supervivència i el pronòstic NLR 

• La HT és una estratègia neuroprotectora 
 



+  Desconeix el mecanisme exacte. Proposat molts: 

 Disminució demandes O2 i metabolisme cerebral 

 HT profundes (25-28ºC). ++ probl HMD i resp. Es va abandonar la idea 
 
 
 
 
 
 
 
 

#pq? 
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#pq? 

• Reprendre estudis, altres efectes beneficiosos:  
• Menor rapidsa dels proces enizmatics destructius 
•  Reducció acidosis intracel, apoptosis cels neuronals… 

• 90’s HT lleugera (32-34º) beneficis molts menys EA’s 
• ++ Estudis no randomitzats, experiències casos-controls històrics.. 

Estudis claus NEJM 2002 
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+ #com? 

MÈTODE (endovasculars o cutanis) 

 

TEMPERATURA OBJECTIU. TTM questionat concepte HT. 

 

#com? 



+ Temperatura OBJECTIU 

#com? 



López de Sa et al. 
Circulation 2012;126:2826-33 #com? 
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 3 RCT’s  (n385) 

 43 estudis casos-controls (n10400) 

 Evidència pediatria. 7 RCTs ( n1329) 

 Promig bon pronòstic NRL HT___53% 

 

 EEUU: Supervivència ritme DF 22%1  

Quina evidència teniem fins a la era pre-TTM? 

J1AMA. 2008;300:1423-31 

 #com? 
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 3 RCT’s   n385 

 43 estudis casos controls (n10400) (confirmar que before-after studies es 
tradueix així) 

 Evidència pediatria. 7 RCTss n 1329. 

 Average rate of good nrl recovery HT----53%  

 

 

 Crítiques RCT’s pivotals 

 QUID QÜESTIÓ: benefici depèn HIPOTERMIA O EVITAR FEBRE? 

Quina evidència teniem fins a la era pre- TTM? 

#com? 



+ #TTM   n939!! 
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+ #TTM   n939!! 
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+ #TTM   n939!! 

#com? 



+ #TTM. Conclusions 

 Hipotèrmia NO va demostrar ser superior a normotèrmia 

 TTM demostrà benefici control estricte de la febre 

 Hi ha benefici adicional en temp més baixes? 

 

#com? 



+ #TTM. Conclusions 

 S’ha de canviar tot?   
 Recomanció guies clíniques, pràctica diària centres...  
 Potser val la pensar repassar l’estudi detalladament… 

 
#com? 



+ # pros i contres TTM 
 n>900 estudis + potents camp resuscitació 

 Seguiment molt estricte (6 pèrdues) 

 Àmplia experiència ús HT.  

 

 1. BIAIX SELECCIÓ  

 HT 32-34º “standard of care” centres participants 
 Coneixement i acceptació tècnica 
 Centres participants publicat excel·lents resultats HT (millors que en qualsevol dels 2 braços del 

estudi) 
 56% bon pronòstic NRL. Acta Anaesthesiol Scand. 2009;53:926-34 
 63% Resuscitation. 2010;81:15-19 
 57% EHJ. 2012;1:291-301 

 Tendència inconscient a randomitzar pacients pronòstic basal molt dolent o “molt” bo?  
 

 Que passa amb pax pronòstic c intermig? Infrarespresntats en l’estudi?? 
 
 

  

 

#com? 



+ # pros i contres TTM 
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+ # pros i contres TTM 

#com? 

 2.Inici tardà refredament (mitjana 2h). Tampoc queda clar moment inci 

 

 3.Tasa de refredament lenta. Temps fins a temp objectiu (33º) 8h. Total 10h de de 
PC 

 

 4.Reescalfament ràpid (0.5º/h) 
 Efectes perjudicials lesió cerebral que poden completament anular l’efecte 

protector HT 
 Guíes cliniques recomanen 0.25% (màx 0.5/h).  
 Úlima franja NO evid científica (practiq. clinica alguns centres) 
 



+ # pros i contres TTM 

#com? 

 5.Protocolització LET moment similiar 2 grups 
 33º >dd VM  
 Més sedants. HT metabolisme enlentit.  
 Menys probabilitat despertat al moment de l’evalució Px?? 

 
 Possibiliat limitat a algun pacient potencialment no limitable??? 
 



+ # pros i contres TTM. RESUM 

#com? 

 

 Grup control (normotèrmia) millors resultats que cap altre grup control estudis previs.  

 tradueix importància CONTROL FEBRE (altres RCTs, grup control NO intervenció). 

 

 Grup intervenció (HT) resultats pijtors altres estudis 
 HT subòtpima 

 

 No confondre! Segueix sent un estudi de “MANEIG TEMPERATURA” 
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+ FROST-I (pilot):  
Study Design (Explanatory trial) 

Randomization 
1:1:1 

Prospective, controlled, randomized interventional 
study with block randomization of 3 active arms 

and blinded evaluation of 
OHCA due to a shockable rhythm with stable ROSC 

(n=150) 

1o endpoint:  Survival with good neurological outcome 
(mRS ≤ 3) at 90 days  
2o endpoints:  Survival with good neurological outcome 
(mRS ≤ 2) at 90 days  1º outcome at 12 months  
 1º outcome at discharge 
 Adverse events 

TH 33ºC TH 32ºC TH 34ºC 

ClinicalTrials.gov, NCT02035839 
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ClinicalTrials.gov, NCT02035839 

Study Design 

OHCA 
VF/VT 

Witnessed 

ROSC 

< 60min 
Hosp. Admission 

Start 
Intravascular Cooling 

Thermogard® XP system 
Quattro®or Icy® catheter 

Randomization 

< 240 min 
>34ºC 

Rewarming 
Rate 0.1-0.2ºC/h 

24 hours 

32ºC 

33ºC 

34ºC 

Blind analysis of neurological status 

❆ 

Mean time  
ROSC to Random. 170 

± 61 min 
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Study 
Population 

* 

❆ 
380 NOT ELIGIBLE  

32ºC 
n = 52 

34ºC 
n = 49 

33ºC 
n = 49 

Randomization (n = 150) 

37 ELIGIBLE  
• Representatives refused to 

participate or were not 
accessible 

567 patients admitted with OHCA 
Study period 20/May/2014 to 19/Apr/2016 

34ºC 
Blind 

asses at 90 
days 

n = 42 

33ºC 
Blind 

asses at 90 
days 

n = 44 

32ºC 
Blind 

asses at 90 
days 

n = 49 

Known vital status 
at 90 days (n = 

150) 

Blind neurological 
evaluation available 
at 90 days (n = 135) 
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Clinical Outcome at 90 Days 
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• No statistically significant difference across 
groups (p=.792) 

• No statistically significant trend (p=.578) 
 
 

• No statistically significant difference across 
groups (p=.829) 
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Kaplan-Meier Survival Curves (90 days) 
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Multivariable Cox Models: 
Good Neurological Outcome at first 

evaluation 

 
 

mRS 
≤ 3 

mRS 
≤ 2 

Mod
el Variable Sampl

e Size HR 95% CI 
P-
val
ue 

1 32C vs 34C 135 1.0
1 

(0.58-
1.79) 0.99   33C vs 34C 135 0.9

8 
(0.55-
1.76) 

  ROSC >20min 135 0.6
5 

(0.40-
1.04) 

0.07
8 

  Age (Years) 135 0.9
7 

(0.95-
0.99) 

0.00
3 

  
2 32C vs 34C 135 1.0

6 
(0.61-
1.89) 0.93   33C vs 34C 135 0.9

7 
(0.54-
1.75) 

  ROSC >20min 135 0.6
1 

(0.38-
0.98) 

0.04 

  Age (Years) 135 0.9
7 

(0.95-
0.99) 

0.00
1 

  Received defib 
  

135 1.7
 

(0.99-
 

0.04 

  

Mod
el Variable Sample 

Size HR 95% CI 
P-
val
ue 

1 32C vs 34C 135 1.3
2 

(0.73-
2.47) 0.54   33C vs 34C 135 1.0

0 
(0.52-
1.95) 

  ROSC >20min 135 0.6
1 

(0.37-
1.01) 

0.06 

  Age (Years) 135 0.9
7 

(0.94-
0.99) 

0.00
3 

  
2 32C vs 34C 135 1.4

2 
(0.78-
2.67) 0.32   33C vs 34C 135 0.9

8 
(0.51-
1.92) 

  ROSC >20min 135 0.5
6 

(0.34-
0.93) 

0.02
2 

  Age (Years) 135 0.9
7 

(0.95-
0.99) 

<.00
1 

  Received defib 
  

135 2.0
 

(1.15-
 

0.00
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 This pilot study do not show statistically significant 

better neurological outcome of cooling with lower 
levels of temperature. Although, because of its design 
it was not powered to show differences in outcomes. 

However, the results suggest that there could be a 
superiority of cooling at 32ºC especially in situations 
involving worse neurological outcomes. Ex: time to 
ROSC > 20 min. 

 Cooling at lower levels is safe and do not increase the 
rate of infections. 

 Future trials of Targeted Temperature Management 
after cardiac arrest should explore the effect of 
cooling at lower levels. 

         
          

     

 

 

 

 

 

Conclusions 



+ En que quedem doncs? Que hauriem de fer? 

 EN CAP CAS ABANDONAR estratègia maneig temperatura 

 Dsp molts estudis >15a, es necessita la millor evidència possible per a 
modificar el ttc HT. 

 HT té els seus EA’s. Potser hi ha pacients que podríem evitar HT i fer 
control febre? 
 Risc sagnat elevat 
 Shock cardiogènic 
 Presumible dany NRL menor? 

 No disposem eines per identifica aq pacients 

 Futur temperatura a mesura en funció del dany cerebral? 
 EEG continus, biomarcadors, mapping temp cerebral… 

#com? 



+ #com? 

MÈTODE (endovasculars o cutanis) 

 

TEMPERATURA OBJECTIU. TTM questionat concepte HT. 

 

#com? 



+ #Com refredar? 

#com? 



+ 

#com? 



+  No evidència de superioritat cap d’ells. 

 Pittl U et al. Clin Res Cardiol. 2013;102:607-14/ Heard et al. Resuscitation. 2010;81:9-14 

 RCT’s 
 Endpoint eficàcia NO CLÍNIC (enolasa neuronal). No diferències 

 

 Estudi no randomitzat. Endopoint CLÍNIC. No difèrencies 

#com? 
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 RCT més gran endpoint clínic sobre mètode refredament (n400) 
 Internal cooling vs basic external cooling 
 Endpoint: supervivència sense dany NRL major (CPC 1 o 2) 

 



+ 



+ 



+ 

 

 Mètode endovsc induccio HT més ràpida i millor manteniment (dif sig)  

 EA’s lleugers + freq endovascular  
 Sagnats menors (no CH) 
 colonitzacio micro catèter venós 

 EA’s severs: Hipotermia PROFUNDA accidental <30º (3pax) extern 
 

 No diferències endpont primari 

Reflexions: 



+ 

 

 Mètode endovsc induccio HT més ràpida i millor manteniment (dif sig)  

 EA’s lleugers + freq endovascular  
 Sagnats menors (no CH) 
 colonitzcio micro cateter venos 

 EA’s severs: Hipotermia PROFUNDA accidental <30º (3pax) extern 
 

 No diferències endpont primari 

 

 Disminució càrrega treball enfermeria (dif sig) 

Reflexions: 
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 #Per què? 
 
 
  #Com?  
 
 
   #Quan? 
 
 
    #A qui? 



+ #Quan? 

 PRIMER reguntar-nos si cal HT o no! 
 Es desestimi tractament actiu (severes comorbilitats, raons ètiques..) 
 10-20% pax desperten minuts dsp de ROSC (aturada curta, RCP qualitat) 

 
 HT no és inoqua. EA’s: 
 VM (neumonia per aspiració, associada al ventilador) 
 Alt iòniques 
 Hemorràgiques (s/t si ICP)  
 Disfuncío tubular 
 Bradiarítmies 

 CAS DE DUBTE  HIPOTERMIA 

#quan? 



+ 

 PRIMER reguntar-nos si cal HT o no! 
 Es desestimi tractament actiu (severes comorbilitats, raons ètiques..) 
 10-20% pax desperten minuts dsp de ROSC (aturada curta, RCP qualitat) 
 Recomana espera un temps prudencial (5-10min) post ROSC  
 HT no és inoqua. EA’s: 
 VM (neumonia per aspiració, associada al ventilador) 
 Alt iòniques 
 Hemorràgiques (s/t si ICP)  
 Disfuncío tubular 
 Bradiarítmies 

 Pacient no desperta o CAS DE DUBTE  HIPOTERMIA 

#quan? 
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 Refredament prehosp era eficaç: 

 >1ºC de dif temp mitja arribada hospital  
 Temps per arribar a temp destí (5.5h a 4.2h).  #quan? 



+ 

#quan? 



+ 

#quan? 



#quan? 
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 Per què estudi negatiu? 
 Moment post ROSC no és l’idoni. En estudis animals s’havia fet intra-

RCP (cànules nasals). Utopia 
 Handicap els EA’s. CONTRARESTATt un possible efecte beneficiós. 

 

 problema pot ser el metode d’induccio, no el ppi fisiològic de la 
intervenció. 
 Mètodes de superficie?? Cap estudi randomitzat (alemanys?) 

 Negatiu en un context d’una RCP molt bona (63% vius!). Que 
passaria altre realitat?  

 

 
 

reflexions 

#quan? 
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 Diao M et al. Prehospital therapeutic hypothermia after cardiac arrest: a 
systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. 
Resuscitation. 2013;84:1021–1028 

 #quan? 
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 Diao M et al. Prehospital therapeutic hypothermia after cardiac arrest: a 
systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. 
Resuscitation. 2013;84:1021–1028 

 #quan? 

Data temperature 
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 Diao M et al. Prehospital therapeutic hypothermia after cardiac arrest: a 
systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. 
Resuscitation. 2013;84:1021–1028 

 #quan? 

Supervivència alta 
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 #Per què? 
 
 
  #Com?  
 
 
   #Quan? 
 
 
    #A qui? 



+ # a qui? 

 

 

  

                                                  AHA 2010 
Mild hypothermia (32-34º) after OHCA with an initial rhytmh 
of VF or pulseless VTIB 
 

IB 
 

TH should be considered for in-hospital arrest or inital 
pulseless electical activiy or asystole 
 

IIb B 
 

#a qui? 



#a qui? 



#a qui? 

Fafactors predius associats amb bon pronòstic. Analisi multivariat. A. Ritme DF. Grup B. No desfibril. 

 



#a qui? 



#a qui? 



#a qui? 



• No és una qüestió de HT “si” o “no”, sinó tractamet actiu post aturada 
cardiaca “si” o “no”. 

• Si es considera que si. Tracta la totalitat del síndrome post aturada 
cardiaca (independentment del ritme inicial) 

 

#a qui? 



+ Take home messages 
 #Per què? Moltissima evidència acumulada els últims 20 anys que demostra que 

una hipotèrmia terapèutica lleugera milloria la supervivència i el prònostic 
neurològic dels pacients comatosos amb aturada cardiaca extrahospitalària per 
ritme desfibrilable.  

 L’estudi TTM ha questionat si el benefici rau en la hipotèrmia o en evitar la hipertèrmia. 
Es torna a demostrar la importància que té el control de la temperatura en els primers 
dies post aturada cardiaca. 

 #Quan? Tot i que el sentit comú abogaria per refredar quan abans millor, els estudis 
d’hipotèrmia terapèutica prehospitalària fets amb suero salí no han demostrat cap 
avantatge i no estan exempts de complicacions. No es pot fer extensiu a altres mètodes 
de refredament. 

 #Com?. Els sistemes endovasculars aconsegueixen una millor inducció i manteniment 
de la hipotèrmia. No obsant, fins al moment actual, cap mètode de refredament ha 
demostrat superioritat. 

 #A qui? La hipotèrmia terapèutica ha demostrat una associació pronòstica unicament 
en els pacients amb ritmes desfibrilables. No obtant, el dany cerebral per reperfusió és 
present en tots els pacients amb aturada cardiaca i en coma. Semblaria raonable 
utilitzar la hipotèrmia terapèutica amb independència del ritme inicial quan estigui 
indicat un tractament actiu.  
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hipotèrmia terapèutica lleugera milloria la supervivència i el prònostic neurològic dels 
pacients comatosos amb aturada cardiaca extrahospitalària per ritme desfibrilable.  

 L’estudi TTM ha questionat si el benefici rau en la hipotèrmia o en evitar la hipertèrmia. 
Es torna a demostrar la importància que té el control de la temperatura en els primers 
dies post aturada cardiaca. 

 #Quan? Tot i que el sentit comú abogaria per refredar quan abans millor, els estudis 
d’hipotèrmia terapèutica prehospitalària fets amb suero salí no han demostrat cap 
avantatge i no estan exempts de complicacions. No es pot fer extensiu a altres mètodes 
de refredament. 

 #Com? Els sistemes endovasculars aconsegueixen una millor inducció i manteniment de 
la hipotèrmia. No obsant, fins al moment actual, cap mètode de refredament ha 
demostrat superioritat. 

 #A qui? La hipotèrmia terapèutica ha demostrat una associació pronòstica 
unicament en els pacients amb ritmes desfibrilables. No obtant, el dany cerebral 
per reperfusió és present en tots els pacients amb aturada cardiaca i en coma. 
Semblaria raonable utilitzar la hipotèrmia terapèutica amb independència del 
ritme inicial quan estigui indicat un tractament actiu.  





Moltes gràcies 
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