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Prevenció primària 

Segons l’OMS, la malaltia vascular cerebral (EVC) 

es manté com la tercera causa de mort en adults,la 

primera causa mèdica d’invalidesa i la segona de 

demència.  

 

Es considera responsable del 10% de les morts en 

els països industrialitzats. 

  

 

Prevenció primària 

 

  

 
El Pla estratègic de salut de l’ OMS 2008-2013 manté  

els objetius: 

  

- Baixar proporció de malalts que moren el primer mes  

- Baixar la recurrència als primers dos anys   

- Augmentar el número de pacients independients en 

els tres mesos de l’ episodi agut. 

Prevenció primària 

Es recomana la monitorització i el control més estricte 

del factors de risc cardiovascular (HTA, DM, 

dislipèmia) en les persones amb factors de risc no 

modificables, en especial amb pacients d’edat 

avançada i antecedents familiars d’ictus. 

 

Calcular el RCV mitjançant una taula de risc 

REGICOR o SCORE com eina diagnòstica 

complementària en l’evaluació del pacient. Grau B 
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Prevenció primària: factors de risc 

no modificables 

La edat és el principal factor de risc no modificable 

per l’ictus. La incidència d’ictus es duplica aprox. 

cada 10 anys a partir dels 55 anys. 

A partir dels 75 anys la mortalitat vascular es situa 

com a primera causa de mort. 

Les morts per malaltia vascular són més 

nombroses en dones que en homes, però la taxa 

ajustada per edad i tipus de malatia vascular és 

superior en els homes. 

Prevenció primària,factors de risc 

modificables:Tabac,alcohol,drogues 

L’Anamnesis de qualsevol pacient ha d’explorar l’hàbit tabàquic, 

alcohol i drogues. 

 

Els fumadors tenen un risc 3 vegades major de patir un ictus 

que els no fumadors. El risc incrementa amb el número de 

cigarretes i és major per dones. 

 

S’ha d’evitar el consum excessiu d’alcohol. 

Es recomana evitar el consum de alcohol superior a 2 unitats al 

dia 

Grau A 

 

 

Prevenció primària:Drogues 

 El consum de drogues és una causa cada vegada 
més frequent d’ ictus en adolescents i adults joves. 

 

 La cocaina i sobretot els seus alcaloids(crack)  

  s’asocien a un mayor risc d’ ictus isquèmic i 
hemorràgic. 

 

 El consum d’ anfetamines indueix un mayor risc d’ 
ictus hemorràgic 
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Prevenció primària :Activitat física i 

pes 

Cal fer exercici físic moderat, durant un mínim de 30 

minuts diaris. Grau B 

 

La inactivitat física s’associa a una augment del risc 

d’ictus 

 

L’obesitat abdominal és un factor de risc independent 

d’ictus en totes les races i étnies. 

Prevenció primària : HTA 

 

L’HTA es el factor de risc més important, causa del 

25 al 50% dels casos d’ ictus/AIT 

 

 
El risc d’ictus sembla més relacionat amb la variabilitat de la 

PAS que amb la PAM (Lancet 2010;375:938-48) 

 

Hi ha menys variabilitat de la TA en els tractats amb diurétics i 

bloquejants del calci, però fan falta més estudis per evaluar-

ho (Lancet 2010;375:906-15) 

Prevenció primària : HTA 

 

 

 

La TA ha de reduir-se com a mínim per sota de 

140/90 mmHg i inclús valors inferiors en cas de ser 

tolerats en tots els hipertensos. Grau A 

 

L’objectiu de la TA ha de ser com a mínim de  

< 130/80 mmHg en diabètics i pacients de risc alt o 

molt alt. Grau B 
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Prevenció primària :Diabetis 

Les personas amb glicemia basal alterada o tolerància 

alterada a la glucosa es  recomanen  el foment d’ 

actividad física i canvi de dieta .Grau A 

 

Es recomana no tratar amb  biguanidas a persones 

amb glicemia basal alterada o tolerància alterada a la 

glucosa amb l’ objetiu de prevenir la diabetis mellitus. 

Grau B 

Prevenció primària : Diabetis Mellitus 

Els pacients amb DM presentan més prevalencia 

d’HTA, obesitat i dislipemia i per tant tenen un risc 

més alt d’ictus. 

Però no hi han estudis que demostrin que un control 

de la hiperglicemia fagi disminuir l’indidencia d’ictus 

 

S’ha demostrat que un bon control de la HTA en 

pacients diabètics determina una reducció del risc 

d’ictus 

Prevenció primària : Dislipemia 

 

 

 

L’ús d’estatines a prevenció primària és controvertit.  

Hi han estudis que sugereixen que l’ús d’estatines no aporta 

beneficis consistents i inclús aumenta la mortalitat no 

cardiovascular. 

En prevenció primària la indicació de tractametn farmacològic 

s’hauria de restrigir als pacients amb rcv elevat. 
 

Quan hem pres la decisió de tractar ho hem de fer amb dosis 

moderades d’estatines (simvastatina 40 mg, atorvastatina 20 mg o 

rosuvastatina  5 mg ). Grau 2B 

Si no disminueix ldl com esperavem o no tolera estatines no hauriem 

d’adminstrar altres farmacs hipolipemiants. Grau 2B 

Els pacients amb dislipemies familiars s’han de considerar exepcions 
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Prevenció primària : Dislipemia 

 

 

 

Una recent metanàlisi (Ray 2010) no troba benefici de les 

estatines en prevenció primària sobre la mortalitat per totes les 

causes en pacients d’alt risc. 

 

En canvi en una revisió posterior de la Cochrane,  tot i que 

s’objectiva un efecte positiu sobre la mortalitat, els autors fan 

esment a les limitacions dels estudis revisats i plantegen 

restringir l’ús a pacients amb risc elevat. 

 

El metanalisi inclou el doble de pacients 65000 vs 34000. 

 
Taylor F, Ward K, Moore TH, Burke M, Davey Smith G, Casas JP and Ebrahim S. 

Statins for the primary prevention of cardiovascular disease. Cochrane 

database of systematic reviews (Online). 2011 Jan 19; 1 :CD004816.   

Prevenció primària:Antiagregació 

    En població general no es recomana la prevenció 

primaria de los episodis vasculars amb antiagregants. 

    Grau A 

    En determinats pacients, aquells amb un risc vascular 

elevat, s’ ha de considerar el tratamient amb aspirina 

amb la mínima dosis eficaz (100mg/d), una vegada 

ponderat el risc benefici. 

    Grau B  

Prevenció primària:Antiagregació/Anticoagulació 

    Pacients amb cardiopaties emboligenes: 

miocardiopatia dilatada, estenosis mitral, portadors de 

prótesis valvulars(mecàniques) i altres situacions amb 

fracció d’ ejecció reduida normalment  

    s’ anticoagularan i , el prolapse de la vàlvula mitral si 

s’ ha de tractar ho farem amb antiagregació ( sempre 

amb valoració cardioleg). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Statins and all-cause mortality in high-risk primary prevention: a meta-analysis of 11 randomized controlled trials involving 65,229 participants
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Prevenció secundària 

Prevenció secundària 

Entre el 30-43% dels pacients que han patit un ictus en 

tindran un altre en el cinc anys següents, i aquest risc 

és màxim el mes posterior a l’episodi 

 

El risc de patir un ictus després d’un AIT és del 20% 

aproximadamet en el primer mes 

Prevenció secundària 

És un estudi epidemiològic transversal que tenia com 

objectiu coneixer el grau de control del factors de risc 

cardiovascular dels pacients amb ictus, a la consultes de AP 

de España 
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Prevenció secundària: 

Prevenció secundària 

Prevenció secundària: 

En el estudi ICTUSCARE el percentatge de control dels FR 

va ser molt pobre. Si ho comparem en un estudi fet fa dos 

anys, el estudi IMPACTO podem veure que casi no s’ha 

modificat res. 

Només han millorat el control de la dislipemia del 13,9% al  

29,8% i el control glicèmic del 23,4% al 50,2%  

A destacar el pitjor control de la HTA del 23,8% al 17,6% 

 

El més preocupant es que només el 1,2% dels pacients 

que han patit un ictus tenen un bon control de tots els 

factors de RCV 
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Prevenció secundària 

Modificacions dels estils de vida:  
 

Tabac, Alcohol, Dieta i Exercici 

Prevenció secundària : HTA 

Es recomana el tractament antihipertensiu en la 

majoria de pacients que han sofert un ictus/AIT, 

excepte si patexen hipotensió ortostatica. Grau A 

 

Es recoma reduir la PA independenment de les xifres 

basals. Grau A 

 

 

Prevenció secundària : HTA 

 

El tractament antiHTA redueix l’incidencia de recidives 

d’ ictus. 

 

El objetiu de xifres de TA en pacients que han patit un 

ictus/AIT és < 130/80. Grau B 

 

Per reduir la TA tots els fàrmacs van bé. Però la 

majoria d’ estudis estàn fets amb IECAS, ARA II i 

diurétics 
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Prevenció secundària : HTA 

- PROGRESS 2001, perindopril + indapamida. 

Disminució incidencia d’ictus recidivants 30% 

independient de cifres basals. 

 

- MOSES 2005 eprosartan vs nitrendipino. 

Disminució 31% episodis cv amb eprosartan. Però la 

disminució d’ ictus recidivant (12%) no va arribar a 

significació estadística 

 

Prevenció secundària: Dislipemia 

Es recoma l’ús d’estatines en malalts amb ictus/ait 

de causa presumiblement aterotrombòtica. Grau A  

 
Guia Ictus Malaltia Vascular cerebral Pla director 2007   

Prevenció secundària: Dislipemia 

Un descens de 1 mmol/l de colesterol de c-LDL 

redueix una cinquenà part la taxa anual d’events 

vasculars majors,  
sense augmentar el risc de neoplàsies o la mortalitat per 

causas no vasculars. 

 

Existeix un presumible risc de diabetes en un 9% a 

partir dels cuatre anys de tractament. 

 
(2 metanàlisis del 2010 amb més de 100.000 pacients) 
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OBJETIVO CONTROL 

 

 

EVIDENCIA 

LDL <100 mg/dl Clase I; Nivel B 

Reducción LDL 50% 

LDL < 70 mg/dl 

 

Clase Iia; Nivel B 

Prevenció secundària: Dislipemia 

3

2

  

Riella LV, Gabardi S, Chandraker A. Dyslipidemia and Its Therapeutic Challenges in 

Renal Transplantation. Am J Transplant. 2012 May 11. 

Prevenció secundària: Dislipemia 

Prevenció secundària: Dislipemia 

L’atorvastatina (80 mgr/dia) ha demostrat un efecte 

beneficiós en prevenció secundaria en malats amb 

ictus/AIT de causa aterotrombòtica i nivells ldl entre 

100-190 mgr/dl. 

(SPARCL, Stroke Prevention by Agressive 

Reduction in Cholesterol Levels.N Engl J Med 

2006) 
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Prevenció secundària: Dislipemia 

Però no va reduir la mortalitat total i va aumentar el 

risc d’ictus hemorràgic amb un 2.3% vers un 1.4% 

 

S’ha de tenir en compte que no s’ha evaluat l’acció 

de l’atorvastatina amb dosis inferiors ni amb un altre 

estatina 

Prevenció secundària: Dislipemia 

La valoració de la dislipemia ha de ser durant les 

primeres 24 hores del cuadre d’ictus/ait i 

posteriorment revaloració als 3 mesos 

 

Prevenció secundària: antiagregació 

En pacients amb ictus isquèmic/AIT d’etiologia no 

cardioembòlica es recomana antiagregació. 

 

L’àcid acetil salicílic, AAS és el fàrmac amb major 

nivell de evidència i grau de recomanació.  

Clase 1. Grau A 

 

La dosis recomanada és entre 100 y 300 mgr/dia 
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Prevenció secundària: antiagregació 

 

L’ efecte advers més frecuent és la hemorràgia 

gastrointestinal, amb un risc del 0.4% anual 

 

Hem d’iniciar el tractament amb AAS les primeres 

48 h de sospita clínica d’ictus isquèmic, després 

de descartar un ictus hemorràgic 

 

Prevenció secundària: antiagregació 

Altres opcions: 

 

• Trifusal 600 mgr/dia.  

Igual d’eficaç que AAS amb menys efectes gastrointestinals. 

Però falten dades sobre mortalitat global e ictus recurrents. 

  

• Clopidogrel 75 mgr/dia 

Menys efectes gastrointestinals que AAS  amb igual eficàcia. 

Indicat  en pacients al.lergics a AAS 

 

 
 

 

Prevenció secundària: antiagregació 

Estudi CAPRIE:  clopidogrel vs AAS 

Estudi MATCH:  clopidogrel + AAS vs clopidogrel 

Estudi CHARISMA: clopidogrel + AAS vs AAS 

 

 

La doble antiagregació no ha demostrat beneficis 

respecte l’antiagregació simple 
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Prevenció secundària: antiagregació 

 

•AAS + dipiridamol (50 y 400 mgr/dia) 

El dipiridamol no es recomana en monoterapia 

perque no ha demostrat efectes sobre mortalitat 

global 

 

• Cilostazol: no està indicat en prevenció 

secundaria.  

Prevenció secundària: anticoagulació 

La anticoagulació oral no presenta avantatges 

respecte el tractament antiagregant en ictus no 

cardioembolics. 

 

La anticoagulació oral es recomana  

- en infarts/AIT cardioembòlics. Grau C 

- els associats a vàlvules protèsiques. Grau B 

-els associats a fibril.lació auricular paroxistica o 

permanent. Grau A 

 

 

 

 

Prevenció secundària: recurrents 

No es recomana utilitzar ACO de forma 

sistemàtica per la prevenció d’ictus recurrents. 

Grau A 

 

Aumentar la dosi de AAS no suposa cap benefici 

adicional en ictus recurrents 

 

En ictus recurrents amb antiagregació correcte 

hem de revisar les causes i prioritzar el control 

dels factors de risc 
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Moltes gràcies 


