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Capítol novè: 

 

 

DISCUSSIÓ 

 

 

Se pueden aplicar muchas cosas en la vida de las que hemos dado, y sirven para 

estimularse, para seguir haciendo otras. Así una vez que dominas una (por ejemplo un 

hábito) puedes seguir haciendo otras, manteniendo lo que sabes 

 

           L.G. 

          (pacient) 

 

 

 

 

 

Lezak (1982) ja referia que les conseqüències funcionals de les alteracions executives i 

adaptatives es centren en els àmbits que requereixin un mínim nivell de adequació i 

adaptació de les conductes, especialment manifestades en les relacions interpersonals, 

en la resolució de problemes i en la planificació de les tasques de la vida diària. I de 

fet, aquestes dificultats s’han posat de manifest en els diversos moments del treball 

d’investigació, sigui en els resultats de les proves administrades en tres moments 

diferents d’avaluació, així com durant el programa d’entrenament cognitiu de les 

funcions executives. 

En el marc del protocol d’avaluació es va decidir administrar proves per obtenir 

informació quantitativa i qualitativa seguint les orientacions de Hart i Semple (1990), 

que opinen que és important realitzar un abordatge d’avaluació adequat per conèixer 

“què executa el pacient” però també per saber “com ho executa i perquè respon a 
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aquest mode”. Per aquest motiu, es varen aplicar instruments de mesura quantitativa 

però també qualitativa, com foren les entrevistes semiestructurades als pacients i 

familiars i així aconseguir major informació de l’ esquizofrènia i del seu curs, factors 

protectors i desencadenants de la malaltia, problemes d’interferència en el rendiment 

funcional, i expectatives referents a la seva vida i al programa d’entrenament cognitiu. 

 

Tanmateix, es va tenir present el fet de seleccionar mesures que aportessin informació 

en el funcionament executiu i en els canvis repercutits en la vida diària, i així poder 

obtenir una major validesa ecològica. De fet, aquesta conclusió és la que arribaren 

Semkovska i cols., (2004) en un estudi per analitzar la relació entre les disfuncions 

executives en la vida diària i en la seva validesa ecològica. Aquests autors suggerien 

que els dèficits executius es trobaven específicament alterats en l’àmbit de les 

activitats de la vida diària i per això proposaven aplicar avaluacions mitjançant escales 

conductuals de seqüències d’accions realitzades a la vida quotidiana. Així doncs, el 

nostre objectiu bàsic d’avaluació també ha estat administrar mesures d’especificitat de 

les funcions executives des de totes les seves vessants: raonament abstracte i 

conceptual, planificació, recerca d’estratègies resolutives, flexibilitat cognitiva, capacitat 

pel canvi funcional/adaptatiu. 

 

En motiu d’aquests darrers arguments s’ha volgut en aquest capítol, no només debatre 

els resultats quantitatius si no també els qualitatius, observats tant en les proves 

administrades com en els exercicis del programa i així poder-los contrastar pels 

exposats en els diversos estudis existents, amb la finalitat de realitzar un abordatge 

més integrat de totes les dades. 

 

Seguint aquesta línia, els pacients i familiars en aquests instruments de mesura han 

expressat majoritàriament el fet de donar més importància a millorar la capacitat 

cognitiva, potenciar l’autocontrol respecte a la malaltia, reforçar els vincles socials; i, 

especialment, expressar el desig de sentir-se més escoltats i més compresos en els 

diversos àmbits funcionals. Aquesta petició de ser “més competents funcionalment” era 

una motivació constant dels participants durant tot l’estudi i que coincideix en la 

conclusió expressada per diversos autors, en el sentit que per assolir uns 

aprenentatges cognitius eficaços cal realitzar un treball específic de les funcions 

executives i adaptatives. Així ho referia Porteus (1941), que davant tot acte intel·ligent 

s’ha de tenir l’aptitud de concebre un pla així com la seva previsió. Lezak (1982, 1987), 
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amb la mateixa idea, afirmava que les habilitats executives adequades han d’implicar 

conductes creatives, amb eficàcia i socialment acceptades.  

 

Els nostres resultats són similars a les troballes observades en diversos estudis 

cognitius. Per exemple, els pacients han tendit a equivocar-se més davant de les 

tasques de major esforç atencional, ja sigui perquè els components cognitius eren més 

novedosos; o bé, perquè requerien de diverses accions que implicaven un control  més 

conscient i voluntari. Això es relaciona amb Schneider i Shiffrin (1977) quan afirmaven 

que les persones amb esquizofrènia obtenen rendiments inferiors en les tasques noves 

i de major interferència atencional; i, en conseqüència, insistien en la importància de la 

capacitat atencional pel control dels dos processos de la informació: l’automàtic i el 

controlat. Però també s’ha evidenciat el que afirmava Baddeley en 1999, que per 

realitzar un adequat control de l’acció no només és necessària la implicació dels 

components atencionals sinó també de la memòria activa o operativa; i, en concret, en 

el processament controlat de la informació, que és en definitiva, on es produeixen 

majors handicaps per l’execució adequada de les accions voluntàries. Ja Kraepelin, en 

1919, afirmava que l’esquizofrènia es caracteritzava psicològicament per un dèficit en 

l’atenció activa, voluntària, més que no pas per problemes atribuïts en el registre 

passiu de la informació. 

 

Les repercussions funcionals d’aquests dèficits han estat referides insistentment per 

diversos autors, com per exemple McGuie i Chapman (1961) afirmant que la meitat 

dels pacients esquizofrènics perceben aquests dèficits com el problema més molest i 

incapacitant. I també és un dels aspectes més esmentats pels pacients d’aquest estudi, 

reflectint-ho amb paraules de “no saber com retenir i organitzar la informació”; i això, 

conseqüentment, els generava sentiments de baixa competència cognitiva, emocional i 

funcional.  

 

Aquests mecanismes neurofuncionals probablement responen a la hipòtesi coincident 

de diversos autors que suggerien que els pacients esquizofrènics presenten canvis 

específics en moltes àrees del processament de la informació (Nuechterlein i Dawson, 

1984; Liberman i Green, 1992; Roder i cols., 1996). Magaro (1980) especificava encara 

més quan afegia que aquestes persones solen presentar alteracions en els primers 

estadis de processament, corresponent a components de tipus perceptiu; o bé, en 

estadis posteriors amb la implicació de components més conceptuals.  
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Així doncs, en el nostre estudi s’han confirmat aquestes alteracions esmentades; i, en 

concret, en les activitats de classificació de categories, expressió i definició de 

conceptes, així com de continguts de major complexitat verbal/abstracte que 

implicaven major afectació emocional. Aquestes dificultats s’han fet més paleses en 

l’expressió i en la comprensió verbal ja que els mateixos pacients expressaven 

problemes reals de comunicació i la conseqüent sensació d’impotència ja que els 

interferia en el seu tarannà diari, i per això, referien el desig d’adquirir major 

aprenentatge en les habilitats lingüístiques, bàsicament per millorar els aspectes 

relacionals en l’àmbit familiar i interpersonal en general. Per exemple, habitualment 

manifestaven els esforços que havien de fer per comprendre i realitzar interpretacions 

adequades de metàfores i frases fetes, per elaborar mapes mentals, sobretot els 

anomenats “no neutres emocionalment”, per definir paraules de major component 

abstracte, per la recerca de causes-efectes d’accions i esdeveniments socioculturals; o 

bé, simplement quan intentaven expressar alguna opinió de tipus més personal, així 

com en la comprensió dels comentaris i intencions dels altres companys. Segons Frith 

(1995) aquests handicaps  lingüístics referits pels pacients es troben a diferents nivells, 

ja sigui en la pobresa i mancança d’acció de la parla; o bé, a un nivell més 

metacognitiu i de processament controlat de la informació (Vargas, 2004). Aquests 

autors coincideixen a proposar que per a una major integració dels diversos 

components lingüístics i adaptar-los al context determinat de l’interlocutor és 

imprescindible un mínim d’habilitats metacognitives, definides aquestes com habilitats 

essencials i imprescindibles per conèixer les nostres metes i intencions, així com també 

la dels altres.  

 

 

Seguint amb els dèficits cognitius detectats en el nostre estudi, no podem oblidar que 

les disfuncions esmentades desencadenen conseqüències alterades i visibles en el 

compliment final de l’acció. Així ho referien Junqué i Barroso (1995), fent èmfasi que 

són disfuncions molt implicades en dissociacions entre el coneixement i l’acció, i això 

crea una impossibilitat per utilitzar la informació prèvia de forma adequada i poder 

canviar la conducta. Aquests problemes eren evidents en la planificació i execució 

d’activitats determinades de la vida diària (com anar a comprar, rentar-se les dents, 

aixecar-se més d’hora, fer un plat de cuina, etc.). També havien de fer esforços per 
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cercar raonaments previs i de planificació per trobar les respostes adients al context en 

què es trobaven. 

 

Així doncs, a nivell pràctic aquests problemes es posaven de manifest mitjançant 

diversos aspectes funcionals; un d’ells era l’adquisició d’hàbits, en què per part de la 

majoria dels pacients despertava un elevat interès poder assolir una automatització i 

millora d’aquests sense haver de requerir un gran esforç. En la fase inicial explicaven 

les dificultats que els causava el fet d’adaptar-se de forma idònia en el seu ritme diari, 

per això fou un dels temes més estimulats de forma constant en el programa i reforçat 

mitjançant autoregistres. Però, no només es produïa una execució poc automatitzada 

dels hàbits sinó també una excessiva lentitud executiva; ,i per altra banda, un acord 

majoritari “de tenir només una mica de motivació” en l’execució de les tasques 

casolanes. Les frases habituals més escoltades eren: “Aquesta apatia que no em deixa 

fer res”, “tinc problemes d’atenció i concentració” o “em distrec fàcilment”. En termes 

més conceptuals i abstractes, Berrios (1995) anomenava a aquests problemes 

expressats pels pacients com “abúlia” i “distracció”, i definides per aquest, com a 

disfuncions oposades de la voluntat i com a manifestacions primàries i fonamentals de 

la disfunció executiva.  

 

Els participants inicialment no sabien com desenvolupar l’aprenentatge d’aquests 

aspectes funcionals, essent molt conscients com aquest factor els interferia en el 

tarannà diari, manifestant un desig exprés de col·laborar més a casa, organitzar-se 

millor i estar més integrats en l’àmbit familiar. Fou aleshores, entre el segon i tercer 

bloc del programa que començaren a manifestar major motivació i canvis posteriors 

positius, tant a nivell de ser més actius i efectius en les tasques casolanes com en una 

millora en l’adquisició dels hàbits i en el foment de les interaccions socials. El fet de 

rentar-se les dents i més de pressa, aixecar-se més d’hora, ajudar a casa o relacionar-

se més amb els familiars era per a ells una prioritat molt coincident, que finalment la 

varen veure fer realitat i per això valoraren gratament l’esforç que els havia suposat 

aquest treball.  

 

A part dels aspectes organitzatius ja referits com un dels elements més interferidors 

pels pacients en la vida quotidiana, també apareixien, de forma freqüent, pors i 

dificultats més relacionades amb la simptomatologia psicopatològica i cognitiva 

implícita de la malaltia; per exemple: la por a patir noves recaigudes; o bé, un altre 
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aspecte verbalitzat insistentment tant en la fase d’avaluació com al llarg de tota la 

teràpia que és la por i fins i tot per alguns “pànic” a quedar-se sols per la mort dels 

seus pares o de la família més propera. Tampoc sorprèn gaire les respostes 

manifestades quan se’ls pregunta quins objectius volen assolir en la vida i que “és per 

a ells el que val la pena viure”. Molts d’ells voldrien tenir parella, treball i un desig 

notable de ser independents i de tenir la seva pròpia llar; és a dir, en altres paraules, 

expressaven el desig de “poder fer vida normal com els altres”; per això citaven 

expectatives i il·lusions més o menys realistes, algunes d’elles com si ja fossin gairebé 

una realitat (per exemple: conduir, tenir moto, ser hostessa,...).  

 

En relació als objectius del programa d’entrenament cognitiu, la majoria volien millorar 

les dificultats cognitives, emocionals i conductuals relacionades amb la seva malaltia. 

Per exemple, augmentar la capacitat d’autocontrol, d’atenció, de memòria, de 

raonament, de sociabilitat, sigui més en l’àmbit familiar com en l’àmbit d’amistats i 

d’aprendre habilitats de comunicació per conèixer gent nova.  

 

Quan es demana als familiars/informants vers els problemes relacionats en la infantesa 

i joventut, són majoritaris els problemes en el rendiment cognitiu escolar, especialment 

en dificultats d’expressió i comprensió lingüística, problemes en la capacitat atencional i 

de concentració. La majoria dels familiars han verbalitzat que ja d’infants patien 

problemes en les relacions amb els companys d’escola; o bé, per la voluntat expressa 

d’aïllar-se socialment. Referien antecedents d’haver anat al psicòleg per patir trastorns 

afectius, conductuals i altres pors i/o manies que interferien els aprenentatges escolars 

i afectaven en l’àmbit familiar i social. Aquestes observacions dels familiars segueixen 

el mateix fil conductor de diversos estudis que afirmen que l’esquizofrènia és un 

trastorn del desenvolupament, argumentant que les persones amb aquesta malaltia 

presenten dèficits cognitius abans del primer episodi; o bé, que es produeix una 

alteració en les fases primerenques del desenvolupament (Obiols, 2001; Lewis i Levitt, 

2002; Weinberger i Marenco, 2003). 

 

 

Així doncs, per tots els aspectes esmentats anteriorment, era inevitable dissenyar un 

programa d’entrenament amb components terapèutics des d’una vessant integradora, i 

així poder encaminar la rehabilitació cognitiva a problemes més relacionats amb la vida 

quotidiana de cada pacient (Vázquez, López i Florit, 1996). Per aquesta raó més 
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ecològica es van aplicar paràmetres metodològics del programa d’entrenament IPT 

(Integrated psychological therapy) dels autors suïssos Roder i cols., (1996), 

caracteritzat bàsicament per potenciar cercles viciosos d’interacció entre les variables 

cognitives i socials.  

 

La línia conceptual i metodològica d’aquests autors suïssos i també la nostra ha seguit 

la postura majoritària d’altres autors com Adams i cols., (1981); Vázquez i cols., (1996) 

suggerint que probablement els dèficits cognitius podrien ser la base dels trastorns 

conductuals, essent aleshores més recomanable iniciar la rehabilitació dels dèficits 

cognitius prèvia a qualsevol intervenció psicosocial. Per això, es va aplicar un disseny 

de planificació terapèutica similar, començant per un nivell més molecular (raonament 

abstracte i conceptual) fins arribar a un nivell molar (raonament en les habilitats 

socials/adaptatives i de resolució de problemes). D’aquesta forma es pretenia adquirir 

uns aprenentatges cognitius específics de forma progressiva i amb la finalitat de poder-

los personalitzar i generalitzar en la vida diària de cada pacient.  

 

Aquesta darrera línia argumental és de similars paràmetres funcionals a les pautes 

psicoeducatives extretes del model de Rebolledo i Lobato (1998), fent més èmfasi en 

l’adquisició de coneixements cognitius però alhora experiencials amb destacats 

elements didàctics per fer els aprenentatges més lúdics i personalitzats. De fet, 

l’enfocament terapèutic d’aquests autors ha encaixat plenament en les demandes 

explícites dels pacients en el bloc d’entrenament en la resolució de problemes. Alguns 

components coincidents, entre d’altres, han estat: l’autoestima, l’observació de 

“senyals d’alerta vermella” per conèixer els símptomes que precedien a possibles 

recaigudes, la informació de la medicació i els seus efectes secundaris. Aquests temes 

foren expressats moltes vegades pels participants, amb interessants debats referents a 

la simptomatologia comuna, a les pors generades per la malaltia i a les coincidències 

habituals expressades en relació a les alteracions en el rendiment funcional. Rebolledo 

i Lobato (1998) proposaven que és cabdal treballar l’autoestima, l’autopercepció i les 

dificultats derivades del trastorn esquizofrènic per poder obtenir resultats terapèutics 

positius i de major validesa ecològica. Així doncs, seguint aquestes instruccions, al final 

del tercer bloc es va treballar especialment l’autoestima, amb l’objectiu que ja 

començaven a valorar les fites assolides en la teràpia i això per si sol ja era un 

component implícit de millora ja que els pacients eren conscients que tot allò assolit 

era fruit del seu esforç i de la seva constància diària, convertint-se en un fet 
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constatable (i no hipotètic) i això ja desencadenava automàticament un reforçament 

positiu de sí mateixos. Però aquest reforçament individual també era potenciat amb 

major mesura pels mecanismes positius implícits que generava la dinàmica grupal ja 

que es va fomentar major cohesió de grup, significant que entre ells ja estaven creant 

vincles de confiança i positivitat que aportaven d’una forma espontània. 

 

Per tant, sembla evident, per les respostes qualitatives dels pacients i familiars que és 

molt important realitzar un abordatge terapèutic eficaç tenint en compte els models 

rehabilitadors de major capacitat integradora. A més dels dos models que s’han tingut 

present en aquest estudi no podem oblidar aspectes extrets del model terapèutic de 

Ciompi (1994), ressaltant l’aspecte emocional vers el cognitiu, així com el model 

d’Alanen (1994) que integrava el component subjectiu amb el social-relacional, i un 

altre més recent és el model de Vargas (2004), que proposava integrar el treball de les 

funcions atencionals, mnèsiques i executives per obtenir major rendiment funcional i 

qualitat de vida de les persones amb esquizofrènia. En relació a una planificació més 

específica dels exercicis, també ha estat útil seguir les pautes del “model d’afrontament 

de símptomes disexecutius” de Tirapu i cols., (2002), centrades més en la manipulació 

de l’ambient, l’entrenament en estratègies metacognitives en l’execució de plans 

cognitius per tasques específiques de la vida diària. 

 

 

A causa de tots aquests motius exposats, és obvi que els resultats de l’enquesta 

realitzada als pacients al final de la intervenció terapèutica fossin molt positius. La 

majoria dels pacients percebien amb un nivell d’agradabilitat del 41,7% dient que els 

“ha agradat molt” el tercer bloc del programa (entrenament en resolució de 

problemes). També percebien que havien après més en el segon i tercer bloc ja que 

eren els més pràctics, amb un 41,7% que “han après molt”, contrastat amb només un 

16,7% que “han après molt” en el primer bloc. 

 

Referent a les característiques sociodemogràfiques de la mostra, val a dir que som 

conscients que el número de subjectes inclosos a la mostra ha estat inferior al que  

prèviament era esperat. Per altra banda, la selecció de subjectes a un grup o altre no 

ha pogut ser gaire proporcionat en el seu número, ja que aquesta selecció va haver de 

seguir uns criteris organitzatius i normatius establerts pels mateixos centres 

col·laboradors i com a condició indispensable per l’admissió dels pacients per aquest 
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l’estudi. Així doncs, hem hagut de compaginar la rigorusitat en els criteris de selecció 

de la mostra amb els condicionaments dels centres clínics de procedència de la mostra, 

que ha tingut com a conseqüència, una mostra pensem que curosament seleccionada 

però relativament petita. Per aquest darrer motiu, és inevitable fer la reflexió que amb 

una mostra més gran probablement s’hagués produït una major representació dels 

resultats.  

 

Han arribat a similars conclusions en relació a la selecció dels subjectes Kraemer, Sulz, 

Schmid i Lässle (1987); en el seu estudi els autors es varen enfrontar al mateix 

problema que nosaltres i aconsellaren realitzar criteris de selecció més efectius. 

 

Es van analitzar els criteris de normalitat i homogeneïtat de variances dels dos grups. 

L’anàlisi resultant ha estat que no s’han detectat diferències significatives pels dos 

grups de la mostra en la primera avaluació (línia bassal) en relació a l’estudi de les 

variables sociodemogràfiques i dels instruments de mesura administrats. Així doncs, 

aquestes dades suggereixen que malgrat la limitació en el tamany de la mostra es 

destaca una similitud dels dos grups en les variables sociodemogràfiques, cognitives, 

funcionals i qualitat de vida, complint-se els criteris de normalitat i homogeneïtat. Per 

tant, aquests darrers resultats ens permeten suggerir conclusions positives respecte a 

l’efectivitat de la intervenció terapèutica aplicada.  

 

I un altre aspecte positiu que creiem cal tenir en compte és el número de pèrdues de 

la mostra, ja que només s’ha produït un abandonament real, concretament un pacient 

del grup d’estimulació cognitiva. Així doncs, l’adhesió i continuïtat dels pacients a 

cadascun dels dos grups ha compensat el número de mostra reduïda; i, 

conseqüentment, ha facilitat els paràmetres metodològics d’avaluació i d’intervenció 

terapèutica.  

 

La baixa incidència en la pèrdua de la mostra probablement estigui també relacionada 

en un manteniment acceptable del nivell motivacional, i especialment, dels pacients del 

grup control, que malgrat no rebre cap intervenció terapèutica tots els pacients varen 

finalitzar els tres moments diferents d’avaluació. Aquest fet positiu pot ser atribuït a 

què després de finalitzar les tres avaluacions es va realitzar una devolució dels 

resultats qualitatius (també administrada al grup d’estimulació cognitiva) per 

posteriorment realitzar unes sessions d’orientació psicoterapèutica als pacients del grup 
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control. És probable que aquest aspecte motivador hagi influït en una baixa incidència 

de pèrdues en la mostra, tot i que pensem que probablement no és un factor decisiu. 

No obstant això, sí que s’observa en altres estudis com aquest factor motivacional és 

més influent i determinant en l’anàlisi d’aquests (Jackson, McGorry i Edwards i cols., 

2001; Morrison, Bentall, French i cols., 2002; Gumley, O’Grady, McNay, Reilly, Power i 

Norrie,  2003).  

 

Com ja era previst, s’ha detectat una eficàcia del nostre programa d’entrenament 

cognitiu de les funcions cognitives executives. Aquesta eficàcia s’ha demostrat 

mitjançant resultats significatius de milloria del grup d’estimulació cognitiva en contrast 

amb els del grup control en les proves que mesuraven les habilitats executives, així 

com en les variables psicopatològiques, funcionals i de qualitat de vida, tant en la 

segona avaluació (immediatament després de finalitzar el programa) com en la tercera 

avaluació (sis mesos després de finalitzar el programa).  

 

Aquests resultats positius del nostre programa terapèutic suggereixen probablement 

una notòria incidència dels factors cognitius sobre els factors psicopatològics, 

funcionals i qualitat de vida. Per tant, partint dels paràmetres teòrics i pràctics ja 

esmentats anteriorment creiem que l’estimulació específica de les funcions cognitives 

executives ha repercutit de forma positiva en els àmbits funcionals i de qualitat de vida 

dels pacients. L’impacte positiu postterapèutic del nostre programa també es troba en 

consonància amb les troballes d’ estudis de Roder i cols., (1996) i amb la hipòtesi 

fonamental proposada per aquests, suggerint que la milloria en el funcionament 

cognitiu té un efecte penetrant sobre tots els nivells d’organització de la conducta i que 

és bàsic per a tota teràpia integradora en què es produeixi un processament estable i 

normalitzat de la informació amb adequats mecanismes compensatoris. Nosaltres 

pensem que els resultats positius del nostre programa també van encaminats cap 

aquesta direcció. 

 

Per altra banda, també ens fa reflexionar de quina manera aquesta millora resultant 

dels rendiments cognitius-executius es relaciona amb els canvis positius produïts a 

nivell conductual, funcional i psicopatològic. Aquesta observació també és coincident 

amb els estudis de Roder i cols., (1996), tot i que arriben a la conclusió que a causa 

d’una mancança d’estudis en els tractaments específics cognitius seria necessari 

realitzar més treballs similars per analitzar amb major detall aquest tipus de relació. 
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Per aquesta raó Zandio-Zorrilla, García de Jalón, Campos-Burgui, Langarica-Eseverri, 

Peralta-Martín i Cuesta-Zorita (2005) proposaven realitzar futures investigacions per 

aclarir, amb major profunditat, el tipus d’associació establerta entre els mecanismes 

cognitius i els conductuals; i, en concret, feien més èmfasi a indagar més amb la 

relació entre la psicopatologia de l’esquizofrènia i el funcionament cognitiu.  

 

Ara bé, sembla confirmar-se l’opinió de Green (1996) quan referia que els factors 

cognitius són decisius en la capacitat adaptativa, essent majors predictors del pronòstic 

funcional del malalt esquizofrènic. I aquesta opinió coincideix amb la de diversos 

estudis que defenien la rehabilitació inicial de les funcions cognitives com un primer 

pas fonamental dins el procés terapèutic per millorar, posteriorment, el funcionament 

psicosocial i adaptatiu (Braff, 1985; Brenner i cols., 1992).  

 

Així doncs, per nombrosos autors el compliment de l’efectivitat terapèutica és un dels 

criteris decisius més esmentats perquè un programa terapèutic funcioni (Lezak, 1982, 

1987; Heilman i Valenstein, 1993). Però d’altra banda, per a què aquesta efectivitat es 

doni cal que s’estableixi una generalització d’aprenentatges en les activitats de la vida 

diària (Zandio-Zorrilla i cols., 2005). Segons Ran i Chen (2004) aquests tipus de 

teràpies semblen més eficaços en els pacients amb potencial rehabilitador, afirmant 

que els dèficits cognitius en l’esquizofrènia no són persistents i poden ser susceptibles 

de milloria després d’una adequada i insistent exposició a teràpia rehabilitadora.  

 

A partir de les afirmacions anteriors es dedueix que l’efectivitat terapèutica condueix de 

forma gairebé implícita al compliment d’una “validesa ecològica”, en el sentit que 

referien els autors Burgess i cols., (1998); segons els quals és bàsica l’aplicació de 

programes de les funcions executives amb una correcta metodologia d’avaluació i 

d’intervenció per realitzar una adequació a les necessitats personals i així facilitar la 

generalització dels aprenentatges. 

 

Tendim a pensar que en el nostre estudi s’ha produït una generalització dels 

aprenentatges en la vida quotidiana dels pacients en la mateixa línia que referien els 

anteriors autors. Aquesta afirmació l’atribuïm a un altre aspecte positiu observat en els 

resultats: l’efectivitat terapèutica s’ha detectat longitudinalment en el temps, és a dir, a 

llarg termini, mitjançant l’observació de millores significatives en la majoria de les 

proves administrades en el grup d’estimulació cognitiva en la segona avaluació; i, 
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especialment, en la tercera. Així doncs, és evident que no només es detecta l’eficàcia 

del programa d’entrenament cognitiu immediatament després d’haver finalitzat aquest 

sinó que es produeix un efecte postterapèutic sis mesos després d’haver acabat el 

programa, tant amb un manteniment dels resultats com, fins i tot, en una millora 

d’aquests en la tercera avaluació.  

 

Per altra banda, també és significatiu detectar com l’efecte positiu dels resultats en el 

grup d’estimulació cognitiva contrasta amb els del grup control, en què gairebé no 

varien els resultats de les proves en els tres moments diferents d’avaluació. 

 

Els efectes terapèutics esmentats a nivell longitudinal segueixen la mateixa línia de 

resultats que els obtinguts en els estudis de Brenner i cols., (1992), i concretament, en 

un treball en què comprovaren com el programa IPT generava una eficàcia positiva 

immediatament després d’haver finalitzat aquest i també vuit mesos després d’haver 

finalitzat el programa; ja que es van detectar valors més alts en les diferents proves 

avaluades en el grup amb intervenció terapèutica, en contrast amb el grup control; i 

conseqüentment, es van generar canvis funcionals i psicopatològics en el primer grup, 

manifestats amb menys recaigudes de la malaltia i en conseqüència va disminuir el 

nombre d’ingressos hospitalaris. En altres estudis es constata també aquests resultats 

positius, especialment els que varen treballar sobre un major control cognitiu (Vogel, 

1987; Hodel, Brenner i Merlo, 1990; Kraemer, Zinner, Riehl, Gehringer i Moller, 1990). 

 

Un altre dels factors determinants que pensem que ha influït en el fet d’assolir canvis 

significatius després de l’entrenament cognitiu i als sis mesos després de finalitzar 

aquest, és l'estimulació específica en la resolució de problemes i en aspectes 

terapèutics més centrats en l’àmbit funcional. En anàlisis posteriors, autors com 

Kraemer i cols., (1987) i Brenner (1987) ja havien arribat a la mateixa conclusió: que 

era important el treball específic d’estratègies cognitives d’afrontament i resolució de 

problemes perquè es pugui produir un major impacte positiu en les habilitats 

adaptatives i socials a llarg termini. 

 

Per facilitar la generalització dels resultats en les activitats de la vida diària s’ha tingut 

present l’aplicació específica en els instruments de mesura i en l’estimulació terapèutica 

en les seves diverses vessants i components cognitius. Per això Hogarty i Flesher 

(1992) insistien molt en una avaluació basada “a una generalització de tercer nivell”, 
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referint-se al disseny de mesures per avaluar les repercussions en la vida quotidiana 

del subjecte en contrast amb aquelles mesures de generalització de primer o segon 

nivell (que corresponen a l’avaluació d’una tasca a una prova de similar estructura o a 

una altra de diferent).  

  

Seguint aquests paràmetres de major especificitat s’han treballat i avaluat de forma 

concreta els components concrets implícits de les habilitats executives: la capacitat de 

fluïdesa verbal, raonament abstracte/conceptual, judici en esdeveniments 

socioculturals, estratègies per trobar vies de solució determinades, planificació en els 

diferents components espacials, verbals i de raonament abstracte, flexibilitat mental, 

així com tots els aspectes pràctics dels pacients en la resolució de problemes que 

interferien en la seva vida diària. 

 

En aquesta línia, i concretament, la que fa referència a la capacitat de fluïdesa verbal, 

Zabala, Bombín, Robles i cols., (2005) proposaven que les tasques implicades en la 

fluïdesa verbal es consideren molt vàlides per al treball i per a l’avaluació de les 

funcions executives, amb el sentit que la seva correcta execució requereix la recerca 

activa, mantinguda i selectiva de la informació disponible. Amb aquesta raó es va 

estimular i avaluar aquest component cognitiu, i en concret, la capacitat en l’evocació 

semàntica i fonològica. Els resultats del nostre programa semblen donar la raó a 

aquests autors, ja que s’ha establert una milloria significativa del grup d’estimulació 

cognitiva en aquestes mesures i, especialment, en la segona avaluació. Però el més 

destacat és que aquest aspecte de milloria en l’expressió comunicativa també es 

manifesta en l’àmbit funcional, detectant-se una major eficàcia dels aspectes 

comunicatius mitjançant les entrevistes i escales funcionals administrades als propis 

pacients i també als familiars. I per tant, és probable que aquest treball verbal 

específic hagi influït positivament en l’augment del rendiment de les habilitats 

executives i funcionals. 

 

Aquesta milloria no només s’ha establert en els aspectes lingüístics sinó que també en 

els pròpiament executius, que de fet han estat els més treballats de forma directa i 

insistent, ja que era l’objectiu fonamental d’aquest estudi. Així doncs, s’ha observat un 

efecte d’estimulació destacat en les proves executives específiques implicades 

principalment en la recerca d’estratègies per trobar una via de solució adequada, en les 

tasques de planificació pròpiament dites, en una disminució destacada en el temps de 
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latència de la resposta i també del número de perseveracions comeses. La milloria 

d’aquests dos darrers aspectes és probablement més indicatiu de canvis en el 

processament de la informació, i en concret, de major capacitat estratègica i de 

flexibilitat cognitiva davant situacions novedoses (Cowan, 1988). Autors com Schneider 

i Shiffrin, (1977) recordaven la importància de focalitzar l’atenció a noves metes 

terapèutiques per així estimular els mecanismes de processament de la informació, i 

especialment, en el processament controlat que és l’encarregat de les funcions 

executives que impliquen un esforç conscient, voluntari, flexibilitat mental i conceptual 

davant de tasques novedoses. 

 

Així doncs, sembla existir una possible relació entre el número de perseveracions i la 

flexibilitat cognitiva. En el nostre estudi es mostra una disminució destacada del 

número de perseveracions del grup d’estimulació cognitiva en la segona avaluació i 

com aquest canvi observat repercuteix, probablement, en diferents índexs de mesura 

executiva, especialment en la prova executiva implicada a avaluar la capacitat de 

reacció davant els canvis de consigna. Diversos autors coincideixen que en aquesta 

prova l’índex en el número d’errors perseveratius sol ser de gran potència 

discriminativa en l’anàlisi de l’esquizofrènia (Goldstein, 1990; Goottschalk i Selin, 1991; 

Goldberg i Gold, 1995; Li, 2004). Per altra banda, Lanser i cols., (2002) en un estudi 

que compara errors perseveratius dels malalts esquizofrènics en contrast amb els 

malalts de Parkinson, observaren que els primers cometien més errors perseveratius, 

explicats pels errors a l’hora de generar un pla d’acció. Sembla evident, doncs, l’estreta 

vinculació entre el número de perseveracions, la flexibilitat mental i l’execució de la 

conducta final. És a dir, a major flexibilitat mental menys perseveracions, més 

capacitat d’adaptació als canvis i, conseqüentment, més probabilitat que s’executi una 

conducta final adequada. 

 

La major capacitat per ser més flexible cognitivament també podria venir influïda per 

una estimulació específica en la recerca d’estratègies de planificació. Aquest aspecte 

sembla quedar corroborat pels resultats positius mostrats en les proves de recerca i 

planificació estratègica en el grup d’estimulació cognitiva; aquesta eficàcia es manifesta 

no només immediatament després de finalitzar la teràpia sinó que es reflexa a llarg 

termini (sis mesos després d’acabar el programa d’entrenament cognitiu) sigui a nivell 

intra-grupal com a nivell inter-grupal.  
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Les observacions d’aquests resultats impliquen diverses lectures positives a tenir en 

compte. En primer lloc, com era previst, s’ha produït una eficàcia del programa 

d’estimulació executiva en les mesures de major especificitat executiva i adaptativa, i 

aquesta milloria s’ha generalitzat en la vida diària dels participants mitjançant un 

manteniment i, fins i tot, en alguns aspectes cognitius, en una millora dels rendiments 

d’aquestes mesures; i això ens condueix una altra vegada als mecanismes de la 

generalització i “validesa ecològica” esmentats anteriorment. Un dels components 

testimonials d’aquest argument és l’augment significatiu en la percepció de millora que 

tenen els pacients del grup d’estimulació cognitiva del seu sentiment de competència 

d’afrontament i de la seva qualitat de vida sis mesos després d’haver finalitzat el 

programa, contrastat amb el grup control, i com aquesta percepció de milloria també 

coincideix amb l’opinió dels familiars/informants. 

 

Però aquesta probable incidència de l’estimulació dels factors cognitius en els factors 

funcionals i qualitat de vida també s’ha reflectit a través d’un altre aspecte: una milloria 

en l’estat psicopatològic dels pacients que han rebut la intervenció terapèutica. Així 

doncs, s’ha observat una disminució significativa de la simptomatologia 

psicopatològica, tant en l’avaluació dels símptomes positius i negatius com en la 

mesura dels símptomes generals. Sembla evident doncs, que s’ha establert una relació 

entre els factors cognitius i psicopatològics, significant que probablement l’estimulació 

executiva hagi incidit en una disminució notable dels símptomes psicopatològics.  

 

Aquesta relació positiva establerta en el nostre programa no sembla coincidir amb els 

treballs realitzats per Harvey i McGurk (2000). Aquests autors arribaren a la conclusió 

que aquests dos aspectes s’orientaven cap a dos processos diferents; o bé, en altres 

estudis que han trobat respostes diferents als tractaments farmacològics (Silverstein, 

2000). Però també és cert que hi ha estudis que obtenen resultats similars al nostre, 

com per exemple, l’estudi de Bark, Revheim, Huq, Khalderov, Ganz i Medalia (2003) en 

què realitzaren un assaig clínic amb l’objectiu de mesurar l’efectivitat d’una teràpia 

rehabilitadora breu en el tractament dels símptomes psiquiàtrics de la malaltia, a més 

d’aclarir de quina manera interferien l’estat cognitiu i el psicopatològic en el 

tractament. Els resultats foren d’una milloria significativa de l’estat psicopatològic dels 

pacients i amb resultats més positius en aquells que varen rebre un entrenament en la 

resolució de problemes.  
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Aquesta darrera troballa segueix la mateixa línia de raonament, és a dir, que la 

disminució dels símptomes positius, negatius i generals de l’esquizofrènia poden ser 

atribuïts probablement per una estimulació específica i exhaustiva en la resolució de 

problemes. Roder i cols., (1996) també varen arribar a conclusions similars en revisions 

posteriors als seus estudis, quan observaren que calia fer unes modificacions del seu 

programa IPT, en el sentit d’emfasitzar més el treball d’estratègies d’afrontament i 

resolució de problemes per assolir major adquisició dels aprenentatges en les habilitats 

socials i aspectes associats.  

 

En relació als resultats obtinguts en les proves atencionals, ja prevèiem resultats més 

pobres que en les altres variables, i de fet s’han complert les expectatives prèvies ja 

que l’estimulació cognitiva ha estat més encaminada específicament a treballar els 

components executius. Tot i així, si analitzem el rendiment atencional de les dues 

mesures, val a dir que el tipus de prova que ha obtingut resultats més positius és la 

que mesurava, no només la capacitat atencional sinó la que també implicava tasques 

que requerien un destacat esforç executiu i psicomotriu, havent d’inhibir unes 

respostes i evocant unes altres de forma voluntària i amb control del temps.  

 

 

 

Així doncs, és evident en el nostre estudi que l’estimulació de les funcions executives 

ha repercutit positivament en els aspectes cognitius, psicopatològics, emocionals i 

funcionals dels pacients; i per aquest motiu, recomanem en futures investigacions 

rehabilitadores conclusions similars a altres autors (Kraemer i cols., 1990; Vázquez i 

cols., 1996; Brenner i cols., 1996; Vargas, 2004; Zandio-Zorrilla i cols., 2005), que 

consistiria en la necessitat bàsica de realitzar un abordatge integrador de les funcions 

cognitives específiques, tenint en compte les variables i necessitats concretes de les 

persones que estan rebent la intervenció terapèutica, amb la finalitat de facilitar una 

eficàcia rehabilitadora, i en conseqüència, una generalització dels aprenentatges 

cognitius en la vida diària d’aquestes persones. 
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