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1. RESUM  
 

Antecedents: L’ictus és una malaltia cerebrovascular desgraciadament molt 

freqüent en la nostra societat actual. Cada vegada més, les malalties 

cerebrovasculars cobren més importància, ja que la esperança de vida ha anat 

augmentant, i això implica un envelliment més accentuat de la població, 

incrementant així el nombre d’accidents d’aquest caire. Però el més preocupant és 

que no només ha augmentat el risc d’aquesta patologia en persones d’edat 

avançada, sinó que també ha augmentat considerablement el nombre de casos en 

grups d’edat jove, menors de 45 anys. Aquest fet està directament relacionat amb 

el control dels factors de risc (FR) modificables de l’ictus ( molts d’ells comuns a la 

resta de malalties cardiovasculars) i l’estil de vida. 

 

Objectius:  

1. Conèixer l’efectivitat de les activitats d’infermeria en la  prevenció dels principals 

factors de risc modificables de l’accident vascular cerebral per reduir la seva 

morbiditat  i mortalitat en la població. 

2. Evidenciar la disminució de la prevalença de l’ictus quan les activitats 

d’infermeria es duen a terme de manera protocol·litzada. 

 

Metodologia: S’ha dut a terme una revisió de la literatura a  les bases de dades 

CINHAL, MEDLINE PubMed, CUIDEN PLUS, la Biblioteca Cochrane Plus i 

CUIDEN PLUS en els últims 5 anys utilitzant les paraules clau 

“stroke”,”cerebrovascular accident”, “primary prevention” i “modifiable risk factors”, a 

més de realitzar una cerca alternativa “scoping review”. 

 

Resultats: S’han trobat 10 articles que relacionen la disminució del risc de patir 

ictus amb la consecució d’un bon control dels FR modificables i una millora dels 

hàbits i estil de vida a través d’activitats d’infermeria. De la mateixa manera, la 

majoria d’articles evidencien que existeix un  gran marge de millora  respecte als 

controls òptims dels FR modificables de la patologia cerebrovascular, però que el 
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fet de que les activitats d’infermeria segueixin protocols establerts fa que existeixin 

millores substancials envers la reducció del risc d’ictus. 

 

Conclusions: És necessari que els professionals d’infermeria, a l’hora d’aplicar i 

realitzar les competències d’activitats destinades al control de FR modificables, 

educació i promoció de la salut i prevenció de malalties a través dels estils de vida i 

hàbits saludables, ho facin d’una manera més estricte amb l’objectiu de reduir la 

morbiditat i  risc relatiu de patir un esdeveniment cerebrovascular, especialment en 

aquells pacients que presentin altres FR no modificables o episodis d’ictus previs. 
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1. ABSTRACT 
 

Background: Unfortunately, a stroke is a cerebrovascular disease that has become 

very usual in our society. Cerebrovascular disease are getting more frequent all the 

time because of recent improvements for our life expectancy by medical advances 

and technology. This has caused a bigger rise in the average age rate of our 

population, which in turn is increasing the risk of suffering from a stroke. But the 

most worrying thing is that the risk of suffering from a cerebrovascular accident has 

not only increased in the older population, but it is affecting even the younger group 

of people aged under 45. This situation is directly related to the achievement of  

optimal controls of all modifiable risk factors of  a stroke and correct lifestyle habits. 

 

Objectives: 

1. To know the effectiveness of nursing activities in the prevention of modifiable risk 

factors in strokes, in order to decrease their morbidity and mortality. 

2. To demonstrate the evidence of a decrease in the prevalence of strokes when 

nursing activities are undertaken following the correct protocol. 

 

Methodology: A review of literature published in recognized medical and scientific 

database during the last 5 years has been undertaken. These databases were 

CINHAL, MEDLINE PubMed, CUIDEN PLUS, la Biblioteca Cochrane Plus and 

CUIDEN PLUS. The searching terms used have been “stroke”, “cerebrovascular 

accident”, “primary prevention” and “modifiable risk factors”. Apart from this, an 

alternative search “scoping review” has been undertaken. 

 

Results: 10 studies have been found that related minor risks to strokes due to an 

optimal control of its modifiable RF and an improvement in lifestyle habits through 

nursing activities. Furthermore most of the studies have shown that there is still a 

lack of control of the modifiable RF and lifestyle habits, which could help to reduce 

the risk of a stroke. Apart from that, other results showed that when nursing 

activities are undertaken following health protocols, there is a substantial 

improvement in the reduction of the risk of a stroke. 
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Conclusions: It is completely necessary for community care nursing to be stricter on 

the modifiable risk factors, health promotion and education, as well as trying to 

prevent diseases through promoting healthy habits and life-style when executing the 

explicit nursing role involved. In this way a lower morbidity and a relative risk of 

suffering from a cerebrovascular accident can be achieved, especially in patients 

who have already had some kind of non-modifiable risk factors or have previously 

suffered from a stroke. 

 

2. JUSTIFICACIÓ 
 
Donant validesa a molts dels resultats obtinguts de varis estudis cercats en aquesta 

revisió bibliogràfica, veiem que el control dels factors de risc cardiovascular 

necessiten experimentar una millora substancial, especialment aquells que són  

potencialment modificables. Com es mostra en el marc teòric, en la malaltia de 

l’ictus hi ha factors que se’ns escapen alhora de poder modificar-los, com poden 

ser l’edat, l’ètnia o la predisposició genètica, però n’hi ha molts altres que també 

incideixen directament en la salut cardiovascular i que està en les nostres mans 

modificar-los per tal d’aconseguir una disminució del risc de patir esdeveniments 

cerebrovasculars.  

Per això, el col·lectiu d’infermeria ha d’adoptar estratègies i metodologies eficients 

per tal d’incidir en aquest aspecte, amb l’objectiu primordial de promoure la salut i 

prevenir la malaltia, així com incrementar la qualitat de vida dels usuaris. En 

aquesta revisió bibliogràfica, ens centrarem concretament en la prevenció i 

reducció del risc de patir ictus, i pretén evidenciar la importància de les activitats 

d’infermera envers la consecució d’un bon control dels FR modificables i reducció 

del risc d’ictus. 
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3. MARC TEÒRIC 
 

3.1. L’Ictus o Accident Cerebral Vascular  

 

3.1.1. Definició i classificació 
 

Existeixen varies definicions referents a l’ictus. Entre aquestes, el Departament de 

Salut de la Generalitat de Catalunya ens descriu aquest succés com al conjunt de 

manifestacions de caràcter agut, que es caracteritzen per causar una alteració 

brusca de la circulació sanguínia al cervell.1  

Val a dir que per a referir-nos a aquesta patologia, existeixen molts termes que no 

s’ajusten de manera adient a l’esdeveniment pròpiament dit, com per exemple 

“feridura” o “cop” . Per això, segons el Grup d’Estudi de les Malalties Vasculars 

Cerebrals de la Societat Espanyola de Neurologia ( SEN), recomanen la utilització 

del terme “ictus” per fer referència de forma genèrica a la isquèmia cerebral i a la 

hemorràgia intracerebral o subaracnoidea, i com a termes sinònims, tant vàlid és 

“atac cerebral” com “accident cerebral vascular (ACV)”.3,6,7 

Aquesta alteració de la circulació sanguínia es dona a causa de la interrupció del 

flux sanguini cerebral, normalment a causa d’una obstrucció d’aquests vasos 

(etiologia isquèmica) o ruptura dels mateixos ( etiologia hemorràgica). Això fa que 

el subministrament  d’oxigen  i nutrients necessaris per a les cèl·lules es vegi 

compromès, causant danys  a l’estructura cerebral.2,3,  En funció de l’àrea 

d’afectació cerebral, l’ACV representarà una alteració transitòria o definitiva del 

funcionament d’una o varies parts encefàliques. 

Per tal de realitzar una classificació ajustada de la diversitat d’ictus, la 

metodologia més emparada és la que els subdivideix en dos grans grups en 

funció de la seva naturalesa: isquèmia cerebral i hemorràgia cerebral.1,3,6,7,8,11,12 

 

1. ISQUÈMIA CEREBRAL O ICTUS ISQUÈMIC 

 

Inclou totes les alteracions de l’encèfal secundàries a un trastorn de l’aport 

sanguini6,7,8,11,12. Aquestes alteracions poden ser quantitatives quan són degudes 

a la quantitat de sang que es subministra al cervell (trombosis, embòlies, dèbit 
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cardíac I disminuït...) o qualitatives quan es tracta dels components sanguinis        

(anèmia II, trombocitopènia III, policitèmia IV) 8,11.  

Aquest procés isquèmic implica que les cèl·lules cerebrals de l’àrea afectada 

morin per falta d’irrigació sanguínia i hipòxia1. 

 

1.1. Isquèmia cerebral global 

 

L’alteració implica i compromet la totalitat de l’encèfal de forma simultània. Sol 

passar en situacions com ara una parada cardio- respiratòria  o casos d’hipotensió 

greu, on la irrigació sanguínia del cervell és molt deficient.1,3  

 

1.2. Isquèmia cerebral focal 

 

Es produeix quan s’altera la circulació sanguínia d’una regió concreta del 

parènquima encefàlic  a causa d’un taponament en una artèria cerebral o pre-

cerebral. Aquest sol ser degut a un procés d’ateromatosi, per una embòlia 

cerebral (si el taponament es degut a un coàgul provinent d’un altra part del cos) o 

per alteracions estructurals de les mateixes artèries, com pot ser la vasculitis V  1,8. 

Dins de la isquèmia cerebral focal, trobem dues subdivisions més: l’atac isquèmic 

transitori (AIT) i l’infart cerebral. 

 

1.2.1 Atac isquèmic transitori (AIT): Fins ara la definició clàssica d’AIT 

presentava diverses objeccions: la duració d’aquest episodi, connotacions 

errònies de benignitat, i alhora no tenia en compte un important percentatge de 

pacients que a més d’aquest episodi presentaven lesions evidencials per 

neuroimatge14. 

Així doncs, un grup d’experts del TIA Working Group ha redefinit l’AIT basant-se 

en dades clíniques recents i un millor coneixement de la fisiopatologia de la 

isquèmia cerebral, descrivint-lo de la següent manera: “episodi de breu disfunció 

focal originat per isquèmia cerebral o retiniana, on els seus signes i símptomes 

solen durar menys d’una hora i no presenten evidències d’infart cerebral” 11,14. 
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Per tal de fer el diagnòstic d’AIT més concís, aquest es classifica tenint en compte  

el mecanisme de producció (distingint entre AIT trombòtic, embòlic o 

hemodinàmic) i segons la seva etiologia (aterotrombòtic, cardioembòlic, lacunar, 

infreqüent o indeterminat). 

 

1.2.2. Infart cerebral o ictus isquèmic establert: Es produeix quan la isquèmia 

cerebral es perllonga en el temps suficientment com per a produir una àrea de 

necrosis tissular ( es considera prolongat amb una duració major de 24 hores)7,3.  

Es distingeix a partir de les manifestacions clíniques, de neuro-imatge o 

patològiques causades per l’alteració del subministrament sanguini d’una zona 

encefàlica, on es crea un dèficit neurològic focal. Al igual que l’AIT, també es 

classificarà en funció del seu mecanisme de producció i segons la seva etiologia, 

però també es farà un altra classificació segons la topografia parenquimatosa: 

- TACI (Total anterior circulation infartion) 

- PACI (Parcial anterior circulation infartion) 

- LACI (Lacunar anterior circulation infartion) 

- POCI (Posterior circulation infartion) 

 

2/ HEMORRÀGIA CEREBRAL O ICTUS HEMORRÀGIC 

 

Es tracta de la producció d’una extravasació de sang dins la cavitat cranial, 

secundària a la ruptura d’un vas sanguini, arterial o venós per diversos 

mecanismes.3,11 

En funció d’on es produeixi aquest sagnat , es distingirà entre: 

 

2.1. Hemorràgia cerebral (HIC) o intracerebral 

 

Fa referència a una alteració causada per l’extravasació de sang dins la cavitat 

cranial, secundària a la ruptura d’un vas sanguini, arterial o venós.3,4,6,7,8,11,12 

L’etiologia més freqüent d’aquesta lesió és la hipertensió arterial, tot i que també 

pot produir-se degut a angiopatía amieloide VI, malformacions vasculars, l’ús de 

fàrmacs (p.ex. anticoagulants), tòxics (alcohol, cocaïna), diàtesis hemorràgiques 

VII o tumors.6  
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2.1.1. HIC Parenquimatosa: En funció de la topografia del sagnat, es classifica 

en diverses subdivisions: 

a/ Hemorràgia lobar: pot ser cortical o subcortical, localitzar-se en qualsevol part 

dels hemisferis (frontal, parietal, temporal o occipital) i la seva etiologia és molt 

variable.3 

b/ Hemorràgia profunda: de localització subcortical,  fonamentalment en ganglis 

basals i tàlem. El factor de risc més rellevant és la hipertensió arterial. 

c/ Hemorràgia de tronc cerebral: sol localitzar-se a nivell de la protuberància, i 

acostumen a ser molt greus, a excepció d’hemorràgies de petita dimensió. 

d/ Hemorràgia cerebel·losa: d’etiologia hipertensa, sol localitzar-se al cerebel. 

En funció de l’extensió del sagnat en centímetres, es fa una previsió diagnòstica   

(>3cm, clar indicador de progressió fatal). 

 

2.1.2. HIC Intraventricular: Parlem d’hemorràgia intraventicular quan a través de 

la neuroimatge, la sang es mostra en la zona interior de les parets ventriculars 

sense evidencia de lesió parenquimatosa. És poc freqüent en adults, i sol ser a 

causa d’una petita malformació arteriovenosa o degut a la hipertensió. 

Clínicament, és indistingible de la hemorràgia subaracnoidea.11 

 

2.2. Hemorràgia subaracnoidea (HSA) 

 

La HSA espontània o traumàtica es dona a causa de l’extravasació de sang de 

manera directa a l’espai subaracnoides, i la causa més freqüent és l’aneurisma 

congènit.3,8 La simptomatologia més típica és cefalea brusca i intensa, signes 

meningis i l’alteració del nivell de consciència. Normalment la HSA es detecta a 

través de TC cranial.6 

A continuació, s’adjunta el model seguit per a la realització de la classificació, on 

es resumeixen de manera molt visual i esquemàtica totes les subdivisions 

esmentades i definides anteriorment: 
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Taula 1. Classificació Malaltia Cerebral Vascular Aguda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Adaptat de : Díez-Tejedor E, Fuentes B, Gil Núñez AC, Gil Peralta A, Matías Guiu J, por el comité ad 

hoc del Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la SEN. Guía para el tratamiento preventivo 
de la isquemia cerebral. En: Guía para el tratamiento y prevención del ictus. Guías y protocolos de la SEN. En 

Díez-Tejedor (ed.). ISBN: 84-8124-225-X. Barcelona: Prous Science, 2006:133-183. 
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3.1.2. Prevalença 
 

L’ictus és, desgraciadament, la primera causa mèdica de discapacitat, i la segona 

causa de mort a Catalunya, amb més de 13.000 ingressos per any.
5 Concretant 

una mica més, l’ictus té un impacte més elevat de mortalitat en les dones que en 

els homes a casa nostra, ja que l’ACV es situa com a primera causa atribuïble  de 

mort entre les dones, i en els homes com a tercera, de la mateixa manera que 

afecta especialment a la població d’edat avançada (majors de 65 anys), tot i que el 

nombre d’afectats menors de 65 anys tampoc passa desapercebut (24% dels 

afectats l’any 2010) .
1,3,5   

És cert que l’ictus és una malaltia més comú en edats 

avançades (el 75% dels ictus apareixen en grups d’edat majors de 65 anys), però 

cada cop es registren més casos entre els adults joves  de menys de 45 anys degut 

a els estils de vida incorrectes i insans que s’adopten, arribant a representar entre 

el 15 i el 20% del total d’AVC a Espanya.13 

A Catalunya es produeixen al voltant de 15.000 casos d’ACV cada any, i segons el 

GEEVC de la SEN, més del 60% dels afectats per un ictus moren o pateixen una 

discapacitat.13 

Segons la OMS, es preveu que hi hagi un increment del 27% en la incidència de 

l’ictus entre els anys 2000 i 2025 relacionada directament amb l’envelliment de la 

població que, sumat a la disminució de la mortalitat de l’ictus, planteja un futur 

problema socio-econòmic pel fet d’incrementar-se la prevalença i la discapacitat 

associada a la patologia.3,9,13   Parlant en xifres, aquesta disminució de defuncions 

deguda a les millores en l’atenció a l’ictus d’entre el 2005 i 2012  a Catalunya per 

exemple, ha estat d’un 7,1% (1.219 persones) de les quals el 44,5% tenien menys 

de 75 anys i el 43,5% entre 75 i 84 anys.5,13 

Centrant-nos en l’etiologia de l’ictus, hi han càlculs realitzats que demostren que del 

nombre total d’aquests ACV, s’estima que al voltant d’un 80-85% dels casos  són 

deguts a una oclusió o tamponament arterial (etiologia isquèmica)3,5,6,7,13 

Dins de la besant assistencial de la malaltia, com bé es reflecteix  en l’apartat 2.1.4, 

al ser una emergència mèdica, dins la seva cadena d’actuació protocol·litzada per 

fer front a la malaltia s’inclou l’activació del denominat Codi Ictus (Annex 1). 

Observant les gràfiques realitzades entre l’any 2005 i 2012 a càrrec  de la Central 

de Resultats de l’Agencia de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya 5 sobre  el 
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nombre de pacients ingressats per ictus i  la seva respectiva activació del Codi 

Ictus, podem veure que el nombre d’activacions del Codi Ictus ha anat augmentant 

gradualment, fins arribar a representar el 44% del total d’ingressos per ictus a l’any 

2012 a Catalunya, evidenciant una millora que duplica amb creixes el nombre 

d’activacions respecte l’any 2006, on només representava un 20% del total d’ictus a 

Catalunya.5 

 

3.1.3. Factors de risc  
 
L’ACV és una malaltia d’origen cardiovascular, i com  a tal  comparteix la gran 

majoria de FR cardiovasculars. Aquests factors de risc (FR), molts autors i Guies 

de Pràctica Clínica (GPC) els divideixen en funció de l’evidència científica existent, 

que demostra la relació directa entre el FR proposat i la malaltia: distingeixen entre 

els FR més documentats i els menys documentats. També ho fan en funció de la 

possibilitat de modificar o no cada FR, distingint entre FR no modificables, els 

potencialment modificables i els FR modificables.  

Tot i que ens interessa centrar-nos en els FR modificables pel fet que són els que 

podem tractar a través d’una intervenció terapèutica, cal destacar que els FR no 

modificables ens ajuden a identificar aquells pacients que tenen un risc més elevat 

de patir ictus, i que per tant es poden beneficiar d’un control més rigorós dels FR 

modificables7. Els FR no modificables més importants són: 

1. Edat 

2. Sexe 

3. Raça o ètnia 

4. Antecedents personals 

5. Predisposició genètica 

 

Alhora de la intervenció i control dels FR modificables, es recomana fer-ho de 

manera més estricta en aquelles persones que presenten FR no modificables, 

especialment en pacients d’edat avançada i/o amb antecedents personals d’ictus 7. 

L’ictus comparteix bastants FR en major o menor grau d’associació amb la malaltia 

coronària, la majoria dels quals són modificables3,6,7,8,9,11. 
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Aquí és on entra el paper de la infermeria (més freqüentment en l’àmbit comunitari). 

Si fem una revisió de les competències específiques de la professió d’infermeria, 

segons el Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona16, una de les competències 

primordials que figura en el llistat és la prevenció i promoció de la salut dels 

pacients amb l’objectiu de desenvolupar accions conduents de la promoció de la 

salut, la prevenció de la malaltia i l’educació sanitària en els diferents àmbits de la 

pràctica. Això inclou: 

 

- Identificar usuaris amb risc de patir algun dels problemes amb major  

prevalença de salut. 

- Avaluar i seleccionar els usuaris que poden beneficiar-se de mesures 

preventives. 

- Identificar els problemes potencials de salut. 

- Avaluar l’estat de salut de la persona sana. 

- Avaluar l’entorn socio –familiar. 

- Ensenyar i donar consell sobre els diferents mitjans de prevenció de risc i 

promoció de la salut. 

- Identificar els problemes de salut en el propi medi. 

- Proveir de consell preventiu del risc. 

- Realitzar accions educatives conduents al canvi d’hàbits. 

- Promoure actituds d’auto-responsabilitat enfront la salut. 

- Promoure un entorn saludable i segur. 

- Realitzar estudis sobre la influència de l’entorn en la salut. 

- Avaluar de manera periòdica i gradual l’aprenentatge de l’usuari i 

familiars/cuidadors. 

 

Per tant, com hem vist en les línies anteriors, partint de que els professionals 

d’infermeria , vetllen per la prevenció de malalties i la educació i promoció de la 

salut del pacients, gran part de l’èxit dels professionals sanitaris envers aquestes 

activitats passa per l’acompliment d’un bon  control  de l’estil de vida, hàbits 

saludables i dels factors de risc modificables en àmbit de prevenció primària i 

secundària. 
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Entrant de ple dins els FR modificables i donant un cop d’ull a tota la bibliografia 

consultada per la elaboració d’aquesta revisió, existeix certa controvèrsia sobre la 

inclusió  o no de certs  FR dins el grup de modificables. Moltes de les fonts 

revisades, divergeixen alhora d’agrupar certs FR sota l’etiqueta de modificables, 

mentre que altres fonts, si les inclouen com a tal. Per aquesta raó, en aquesta 

revisió inclourem com a FR modificables tots aquells factors que són comuns en 

totes les fonts revisades, observant si existeix la possibilitat de ser modificats a 

través de la intervenció dels estils de vida de manera directe o no, així com el seu 

nivell de documentació en relació a l’augment del risc de patir ictus. Així doncs, la 

classificació dels  FR modificables quedaria de la següent manera: 

 

Taula 2. Classificació dels FR modificables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Factor de risc 

modificable 

Intervenció directe 

de l’estil de vida 

Nivell  

de documentació 

Hipertensió Sí Ben documentat 

Tabaquisme Sí Ben documentat 

Diabetis Sí Ben documentat 

Dislipèmies Sí, controlant altres 

FR modificables 

Ben documentat 

Estenosis carotídia No Ben documentat 

Fibril·lació auricular No Ben documentat 

Teràpia Hormonal Sí Ben documentat  

Anticonceptius orals Sí Menys documentats 

Sedentarisme Sí Ben documentat 

Dieta Sí Ben documentat 

Alcohol Sí Menys documentat 

Drogues Sí Menys documentat 

Obesitat Sí, controlant altres FR 

modificables 

Menys documentat 
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Intervenció en l’estil de vida 

 

En la prevenció primària de la malaltia cardiovascular, cobra gran importància la 

detecció de certs FR relacionats amb els estils de vida.  

Actualment hi ha pocs dubtes referents als beneficis que poden aportar a la nostra 

salut, per exemple, accions com són la cessació tabàquica, una dieta equilibrada o 

la realització d’activitat física de forma regular. Totes aquestes accions, formen part 

de la intervenció sobre els estils de vida7. Per a situar-nos una mica sobre la 

importància que cobra la modificació dels FR modificables, The atlas of heart 

disease  and stroke de McKay.J et al (2008), ens indica que aproximadament el 

75% dels esdeveniments cardiovasculars poden ser atribuïts a aquests FR 

modificables.9 Per això cal fer una bona intervenció al respecte. 

Les intervencions orientades a promocionar hàbits saludables són potencialment 

cost-efectives, i per això s’ha d’insistir sobre com es pot influir de manera individual 

o a nivell poblacional a partir d’iniciatives en salut pública sobre els estils de vida en 

persones amb o sense presència de rics cardiovascular. A continuació trobem una 

descripció dels FR modificables , conjuntament amb la seva intervenció pertinent (si 

es possible) de promoció de la salut, i fent incís en aportacions d’estudis englobats 

dins les  principals GPC revisades. 

 

Hipertensió  

 

La hipertensió (HTA) - sistòlica, diastòlica o sistòlica-diastòlica - és el factor de risc 

més important després de l’edat, tant per l’ictus isquèmic com per l’hemorràgic 

3,6,7,8,9,11. La WHO defineix l’HTA com a xifres superiors a 140 mmHg de pressió 

sistòlica i/o xifres de pressió diastòlica per sobre de 90 mmHg. Tot i  presentar la 

pressió dins dels marges de la normalitat, el sol fet de tenir-la al límit del marge 

normal ja fa que hi hagi un increment del risc d’ictus, concretament en xifres 

>115/75 mmHg. La tensió arterial (TA) sol augmentar amb l’edat, a excepció de 

quan la ingesta de sal  és baixa, la activitat física és elevada  i el pes és l’adequat. 

La sal de la dieta incrementa el risc de patir malalties cardiovasculars (MCV) a 

causa de l’augment de la pressió arterial que implica a la majoria de persones que 

pateixen d’HTA, i també a un quart del total de persones normotenses, 
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especialment quan l’edat augmenta, així com el risc de patir MCV i d’ictus, que és  

entre 3 i 5 vegades superior en els pacients que presenten HTA 3. 

 

Les modificacions dels estils de vida en pacients hipertensos que han demostrat 

reduir les xifres de la pressió arterial són: 

 

- La cessació tabàquica. 

- La reducció del pes en pacients amb obesitat. 

- La moderació del consum d’alcohol. 

- La realització d’activitat física moderada. 

- La reducció de la ingesta de sal. 

-  L’increment del consum de fruites i verdures. 

 

A més, aquestes mesures terapèutiques també han demostrat ser útils per al 

control d’altres FR cardiovascular.  

Addicionalment als canvis a l’estil de vida, existeix medicació efectiva amb 

antihipertensius disponible per al control de la TA. 

Tot i que no existeixen dubtes sobre els beneficis, un estudi (Gil-Nuñez et al 2005)  

inclòs dins de la GPC sobre la Prevención Primaria i Secundària de l’Ictus indica 

que en les persones que havien patit un ictus, la implementació de les 

recomanacions proporcionades per les GPC referents al tractament dels FR 

cardiovasculars i els objectius terapèutics són molt pobres. 

Tabaquisme 

El consum de tabac està fortament associat a gran part de patologies oncològiques 

(càncer de pulmó, orofaringe, laringe, esòfag, ronyó...) respiratòries ( Malaltia 

Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC), re-aguditzacions asmàtiques...), vasculars  

(cardiopatia isquèmica, ictus, claudicació intermitent...) i directament a la mortalitat. 

Centrant-nos en les MCV, el tabac perjudica  a través de varis mecanismes, ja que 

aquest malmet l’endoteli dels vasos sanguinis, incrementa la formació i adherència 

de plaques d’ateroma a les artèries,  afavoreix la coagulació sanguínia, augmenta 

el colesterol (tant LDL com HDL) i pot provocar  espasmes de les artèries 

coronàries.7,9 
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El tabaquisme implica un augment considerable del risc de patir MCV, a més 

d’augmentar fins a un 50% el risc de patir un AVC respecte  la població no 

fumadora. Particularment, s’associa un risc de 2 a 3 vegades superior de patir ictus 

d’origen isquèmic, en especial d’HSA. A més, aquest risc augmenta 

proporcionalment amb el nombre de cigarretes fumades al dia. Segons The atlas of 

heart disease  and stroke (McKay.J et al 2008) promocionat per la WHO, afirma 

que les dones que fumen de 3 a 5 cigarretes diàries dupliquen el risc de patir infart 

agut de miocardi (IAM), mentre que en els homes dupliquen el seu risc a partir del 

consum de 6 a 9 cigarretes diàries. Això evidencia que el risc de patir MCV degut al 

tabaquisme és major en dones que en homes.3,7,9 Cal tenir en compte que la 

exposició passiva al fum del tabac també és una situació en que augmenta aquest 

risc. En matèria de prevenció i promoció de la salut, s’ha demostrat que el fet de 

suprimir el tabac, al cap de 3-5 anys el risc de patir ictus es redueix. Així doncs, les 

modificacions dels estils de vida en pacients fumadors que han demostrat disminuir 

els riscs associats al tabac són: 

- Reducció del consum: Sembla ser raonable intentar reduir els efectes negatius del 

consum del tabac en fumadors que no poden o no volen deixar de consumir. Per 

això l’estratègia consisteix en reduir la exposició a els tòxics del tabac a través de 

intervencions com la disminució del tabac consumit o utilitzar productes menys 

tòxics, tot i que existeixen revisions sistemàtiques (RS) que conclouen que no hi ha 

suficient informació sobre els beneficis a llarg termini que avalin l’ús d’aquest tipus 

d’intervenció per a reduir el consum sense la cessació definitiva de l’hàbit.9 

- Cessació tabàquica: Una RS (Lancaster.T et al 2007) demostra que el consell 

breu és una intervenció moderadament eficaç, ja que en la mostra de l’estudi 

utilitzat augmentava la tassa d’abandonament de l’hàbit, tot i que les intervencions 

més intensives varen evidenciar una  lleugera efectivitat superior respecte el 

consell breu.9 

En matèria de tractament, existeixen tractaments substitutius amb nicotina, 

antidepressius i inclús amb placebo, però el tractament que ha demostrat una 

eficàcia major per aconseguir deixar el tabac als 6 mesos respecte a aquestes 

últimes és el tractament amb vareniclina, sempre i quan no estigui contraindicat. Es 
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tracta d’un fàrmac agonista dels receptors nicotínics. 

- Estratègies poblacionals: Degut a la evidència dels efectes perjudicials per la salut 

de les persones tant del tabaquisme actiu com passiu, molts països han 

implementat legislacions per a prohibir fumar en certs llocs públics, augmentant el 

preu dels paquets de tabac, o a través de l’ús de missatges, imatges i campanyes a 

l’envàs de les cigarretes per a conscienciar dels seus efectes negatius i reduir 

d’aquesta manera el seu consum. 

Diabetes (DM) 

 

La DM és una malaltia crònica que augmenta el risc d’ictus entre 2,5 i 4 vegades en 

els homes i entre 3,6 i 5,8 vegades en les dones, i és major també en els pacients 

no-insulinodependents en comparació als insulinodependents. A més, els pacients 

diabètics tendeixen a tenir una prevalença major d’HTA, dislipèmia i obesitat.3,7 

En aquest grup de pacients, un control estricte de la TA ( < 130/80 mmHg) 

s’associa amb una disminució de fins el 40% de patir ACV.3, 

Estudis com el de  Chiasson J.L et al (2009), han avaluat i demostren la eficàcia 

dels canvis en les estils de vida i el tractament farmacològic de la malaltia. Per tant, 

serà de vital importància aconseguir un bon control i adheriment al pla 

terapèutic.3,7,9,17Les modificacions dels estils de vida en pacients diabètics que han 

demostrat ajudar a controlar el perfil glicèmic per tal  d’aconseguir un bon control de 

la malaltia, segons la GPC abordatge de la diabetis mellitus tipus 2 del 

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya18  són: 

 

- Compliment del tractament establert ( alimentació, exercici i teràpia 

farmacològica) i tenir molta cura de les mesures d’autocontrol ( pes, 

autoanàlisi, hipoglucèmies, administració d’insulina si s’escau) i la revisió 

dels peus. 

- Realitzar exercici físic: un mínim de 150 minuts per setmana ( 30 minuts 5 

dies per setmana, o 50 minuts 3 dies per setmana). Aquest exercici pot ser 

caminar ràpid, gimnàstica, bicicleta, nedar... però sempre adequat a la 

condició física i possibilitats individuals. 
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- L’alimentació pot ser la dieta mediterrània, però considerant certes 

modificacions: 

- Mantenir una regularitat en l’horari i en la quantitat d’hidrats de carboni de 

cada ingesta. 

- Els hidrats de carboni han de constituir preferentment el 45-60% de l’energia 

total diària, i preferiblement d’absorció lenta. 

- Les proteïnes han de constituir el 15-20% de l’energia total diària, i 

preferiblement han de provenir del peix i aliments d’origen vegetal. 

- El consum de lípids  ha de constituir el 20-30% del consum calòric total, i  

s’ha de limitar la ingesta de greixos saturats, consumint preferentment làctics 

desnatats o semidesnatats. 

- Cal limitar la ingesta d’alcohol. 

 

Dislipèmies 

 

Tot hi saber amb claredat que els nivells elevats de colesterol en plasma i el risc 

vascular estan directament relacionats, a la hora de associar aquesta elevació de 

colesterol amb el risc de patir ictus, ha donat certa controvèrsia.3,7 Però finalment 

s’han trobat relacions positives entre els nivells de colesterol total (CT) i  Low 

Density Lipoproteïn (LDL) amb un major risc d’ictus, especialment en menors de 45 

anys.3,7 

El nostre cos pot sintetitzar colesterol o obtenir-lo dels aliments, especialment de 

productes animals com la carn, peix, ous i altres productes de la nostra vida diària.9 

Per això, les modificacions dels estils de vida en pacients amb alts nivells de 

colesterol que han demostrat ajudar en la seva regulació, segons la GPC de 

Colesterol i risc coronari del Departament de salut de la Generalitat de Catalunya19, 

és basen en: 

 

- Evitar fumar. 

- Seguir una dieta mediterrània, o hipocalòrica en cas de sobrepès o obesitat. 

- Reduir el consum de greixos saturats i colesterol, i incrementar el de greixos 

mono insaturats. 
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- Consumir peix almenys 3 cops per setmana, especialment peix blau degut al 

seu alt contingut d’àcids grassos poliinsaturats omega-3. 

- Consumir diàriament aliments amb alt contingut en fibra. 

- Consumir entre 1 i 5 racions de fruits secs en substitució de greixos saturats. 

- Limitar la quantitats d’ous a un màxim de 3 a la setmana. 

- Fer exercici aeròbic d’una intensitat moderada (caminar, natació...). 

 

Farmacològicament, es recomana l’ús d’estatines (simvastatina, atorvastatina) per 

a la reducció d’episodis vasculars majors amb pacients amb alt risc d’ictus i 

colesterol LDL > 135mg/dl.17 

 

Estenosis carotídia 

 

Es tracta d’una causa molt important de l’ictus isquèmic, i comporta un estretament 

o oclusió de tipus ateroscleròtic de la artèria carotídia. Aquesta estenosis carotídia 

sol localitzar-se normalment a la bifurcació i porció inicial de la caròtida interna, 

afectant al 0,5% de la població menor de 50 anys, i fins al 10% de la població major 

de 80, normalment asimptomàtic. L’estudi ACAS (Asymtomatic Carotid 

Atherosclerosis Study) present en la revisió de  Martinez-Vila E. Et al (2011)  ha 

demostrat que en pacients amb estenosis carotídia asimptomàtica entre el 60 i 

99%, la realització d’una endoarteriectomia  redueix el risc d’ictus o mort un 5,9% 

als 5 anys respecte el tractament mèdic.3 

Existeixen factors que lligats a la estenosis carotídia que acceleren la progressió de 

l’oclusió, com són nivells elevats de CT i LDL i la presència de malaltia coronària , 

que derivaran amb un augment de la probabilitat de patir ictus.3,7 

 

Fibril·lació auricular  

 

El 20 % dels ictus isquèmics són d’etiologia embòlica,  i la fibril·lació auricular  (FA) 

consta com el factor etiològic en casi el 50% d’aquests casos.3 La FA és la arítmia 

cardíaca més freqüent en els adults de tot el món, i augmenta proporcionalment 

amb la edat. Les persones que presenten FA demostren entre 4  i 5 vegades més 

probabilitat de patir un ictus embòlic.13 
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Alguns dels FR modificables que poden causar FA són la HTA, la DM i el consum 

d’alcohol, per tant, les modificacions dels estils de vida en pacients  que pateixen o 

que estan en risc de patir FA seran activitats basades en la modificació i control 

dels factors anteriorment esmentats.3,7,13,15 

 

Teràpia hormonal substitutiva  

 

No es recomana el tractament hormonal substitutiu (THS) en dones post-

menopàusiques: en tots els casos  la decisió d’iniciar/continuar el tractament s’ha 

de determinar de manera individualitzada, ja que s’ha vist que augmenta el risc 

d’ictus i altres episodis vasculars, i sembla augmentar en relació a la durada del 

tractament.3,17 

 

Anticonceptius orals 

 

Els anticonceptius orals augmenten el risc d’ictus isquèmic i sobretot de trombosis 

venosa cerebral. Aquest augment del risc està relacionat amb la dosis d’estrògens, 

sent superior per als anticonceptius a altes dosis, i encara més en el cas de les 

dones fumadores.3 

 

Sedentarisme 

 

La inactivitat física s’associa a un augment de risc ‘ictus, és a dir, hi ha una relació 

inversa entre la  activitat física i el risc d’ictus. Per tant, les modificacions dels estils 

de vida en pacients sedentaris que han demostrat ajudar a disminuir el risc de ictus, 

estaran encaminades a promocionar l’activitat física i l’exercici físic. L’exercici físic 

moderat, durant 30 minuts diaris, s’associa a una reducció del risc d’ictus. A  la 

majoria de guies de la prevenció d’AVC recomanen realitzar exercici físic a diari de 

intensitat moderada.3,6,7,8,9,17  Concretament, els beneficis que ens aporta l’exercici 

físic són9: 

- Una millora en l’esperança de vida. 

- Reducció del risc coronari, estrès, ansietat i depressió major. 

- Millor control HTA, DM, obesitat i perfil lipídic. 
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Dieta 

 

La dieta és un dels factors que pot disminuir o augmentar el risc d’ictus en funció de 

la seva idoneïtat, ja que és un hàbit que està relacionat amb la presència o no de 

molts FR modificables, com pot ser la HTA, la DM, la obesitat o les 

dislipèmies.3,6,7,8,9,17 

Certs hàbits dietètics comporten un major risc d’ictus per l’afavoriment dels FR 

esmentats, com el consum excessiu de sal (augmenta la TA), de greixos                

(sobrepès/obesitat) o el dèficit d’àcid fòlic, vitamina B6 i vitamina B12 (associat a la 

hipercolesterolèmia). La nostra dieta mediterrània constitueix un patró ideal 

d’alimentació per a la prevenció de MCV, però s’han de realitzar petits incisos en 

ella.3 

Les modificacions dels estils de vida que han demostrat ajudar a la reducció del risc 

d’ictus a través d’una reducció certs FR modificables aplicats  a la dieta són: 

- Limitar el consum de sal. 

- Limitar el consum de grasses saturades i colesterol. 

- Consumir quantitats adequades de peix, vegetals, fruita i oli d’oliva. 

 

Alcohol 

 

El consum de més de 150mg/dia d’alcohol s’associa a un risc 2 vegades superior 

d’ictus hemorràgic, a més de poder provocar HTA, alteracions en la coagulació, 

arítmies cardíaques i disminució del flux sanguini cerebral en cas de consum 

continu.3 

Com hem dit, en consums majors s’associen a diverses problemàtiques, però s’ha 

demostrat que petits consums podrien tenir un efecte protector.3,7 

Així doncs, seria necessari una intervenció en cas de que existís un consum de 

risc, i les activitats dirigides a la modificació de la ingesta alcohòlica són les 

intervencions de tipus informatiu de duració reduïda de 5 a 20 minuts (consell 

breu), que han demostrat efectivitat per a reduir el consum de risc.7 En situacions 

d’addiccions més severes, haurien de seguir teràpies específiques sobre el maneig 
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del síndrome de dependència a l’alcohol, i sessions de suport emocional i 

psicològic. 

 

Drogues 

 

El consum de drogues, a través dels seus mecanismes fisiopatològics, són 

mediadors de lesions vasculars causades per HTA, viscositat sanguínia, agregació 

plaquetària i vaso-espasmes. Si que es cert que s’ha relacionat el consum de 

certes drogues (marihuana fumada amb major risc de ictus isquèmic, o les  

amfetamines i els seus derivats estructurals amb major risc d’ictus isquèmic, HSA i 

HIC) però no s’ha demostrat un increment de la mortalitat per esdeveniments 

cardiovasculars en consumidors habituals segons Sidney S. et al (2008).7 

Com a intervenció, el consell de salut breu envers les drogues o el fet de 

proporcionar ajuda de desintoxicació en centres especialitzats són alternatives útils 

per a promoure la cessació d’aquest hàbit, ja que és un procés terapèutic complex 

que sovint implica abordatge farmacològic i psicològic lligat a la dependència a la 

substancia consumida.7 

 

Obesitat 

 

S’ha observat una relació entre l’obesitat i un major risc d’AVC, cosa que pot 

deure’s a la freqüent associació entre l’obesitat i altres FR com la HTA,  dislipèmies 

o el sedentarisme, així com amb l’obesitat abdominal (increment de l’índex cintura- 

maluc) que també s’ha associat amb un augment del risc d’esdeveniments 

cerebrovasculars d’origen isquèmic de fins a 3 vegades superior, especialment en 

homes.3,17 

S’han d’indicar canvis en l’estil de vida per tal d’aconseguir una pèrdua de pes 

gradual en cas de l’índex de massa corporal (IMC) estigui per sobre de 25kg/m2      

(indicaria sobrepès) però sobretot cal ser més estricte en els casos d’obesitat, on 

l’IMC es situa en valors de 30kg/m2 o superior.17 

Per tal de controlar i modificar aquest FR, les intervencions i modificacions dels 

estils de vida passaran per millorar els hàbits alimentaris, seguir una dieta sana i 

equilibrada i fomentar l’augment de l’activitat física.3,7,9,17 
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2.1.4. Signes, símptomes i conseqüències 
 
 
Desgraciadament, hi ha una popularització del mite de que l’ictus és una malaltia 

que no afecta a les persones joves, i això fa que quan es presenten els símptomes, 

ni el pacient, familiars o inclús personal sanitari sàpiguen detectar-los a temps. Això 

alenteix el procés diagnòstic, amb les conseqüències negatives que això implica 

tenint en compte que el temps és un factor de vital importància.13 

Cal fer especial incís en que l’ictus és una malaltia aguda greu, i com a tal, està 

considerada com una urgència mèdica, on cada minut que passa des de l’inici de la 

simptomatologia fins la instauració del tractament és crucial en la possibilitat de 

recuperació, i aquest període de temps serà el que determinarà la gravetat i 

seqüeles físiques i/o mentals a conseqüència de l’accident. Com major sigui el 

període de temps comprés entre l’inici de la simptomatologia i l’inici del tractament, 

menor possibilitat de recuperació existeix, i augmenta la  probabilitat de seqüeles 

permanents.1,3,4 També és crucial la detecció precoç  de la simptomatologia inicial 

perquè per exemple, en el tractament de l’ictus isquèmic, només es pot administrar 

el tractament trombòtic intravenós si no han passat més de 3 - 4,5 hores des de 

l’inici dels símptomes.3,4,8,11 

Una de les característiques principals de l’ictus és que els signes apareixen de 

forma sobtada, i aquests mateixos són els criteris de sospita de la malaltia,  que 

ens ajuden a identificar-lo de manera precoç.  

Aquests símptomes, segons el National Institute of Neurilogical Disorders and 

Stroke (NINDS) són 1,3,5,8,11: 

 

1. Debilitat que afecta a una banda del cos; cama, braç o cara. 

- Pèrdua de força o paràlisi en un cantó del cos o de la cara. 

- Pèrdua de sensibilitat en un cantó del cos o la cara. 

2. Pèrdua o dificultats en la parla. 

- Confusió o dificultats per entendre el llenguatge. 

3. Pèrdua o dificultat en la visió d’un o ambdós ulls.  

4. Inestabilitat,  pèrdua de coordinació, desequilibri i incapacitat per caminar. 

5. Mal de cap molt intens i sobtat, no habitual i de causa desconeguda. 
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Imatge adaptada de: Strokeassociation.org [Internet]. Dallas: American Heart Association 

 

I si tenim en compte a l’Australia’s National Stroke fundation i la SEN, s’afegeixen 

dos criteris més, respectivament 8 : 

- Dificultat per a tragar. 

- Trastorn de la sensibilitat (sensació de formigueig de la cara, braç i/o cama 

de un cantó del cos) d’inici brusc. 

 

Quan existeix una sospita d’ictus, la persona que el detecti ha de trucar 

immediatament al 112/061 CatSalut Respon, adreçar-se a un CAP o bé al servei 

d’urgències d’un hospital per tal d’activar el Codi Ictus (Annex 1), un codi 

d’emergència que comprèn l’activació d’una xarxa de dispositius assistencials 

adreçats a donar una atenció immediata i adequada als pacients amb sospita 

d’ictus. 

Per tal de facilitar la detecció dels símptomes per part de professionals sanitaris de 

nivells assistencials no experts en matèria o menys especialitzats, s’utilitzen els 

instruments  RAPID i RANCOM* per confirmar la situació d’AVC (Annex. 2). 

  

1 2 3 4 5 
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4. OBJECTIUS 
 

 

Objectiu 1: Conèixer l’efectivitat de les activitats d’infermeria en la  prevenció dels 

principals factors de risc modificables de l’accident vascular cerebral per reduir la 

seva morbiditat  i mortalitat en la població. 

 

Objectiu 2: Evidenciar la disminució de la prevalença de l’ictus quan les activitats 

d’infermeria es duen a terme de manera protocol·litzada. 
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5. MATERIAL I MÈTODES 
 

En el present treball s’ha dut a terme una revisió bibliogràfica en un seguit de  

bases de dades electròniques, on figuraven les publicacions científiques 

acreditades que s’han inclòs en aquest document. Les bases de dades consultades 

són: CINHAL, MEDLINE PubMed, CUIDEN PLUS i la Biblioteca Cochrane Plus. 

En la base de dades CUIDEN PLUS, els resultats obtinguts no han sigut rellevants, 

així doncs, es decideix no incloure’ls dins de l’algoritme del procés de recerca 

realitzat. 

 

Paraules clau * 

 

En la cerca realitzada en les anteriors bases de dades, s’han emparat les següents 

paraules clau, termes MESH i operadors booleans i descriptors: 

 

Terme MESH  
espanyol 

Terme MESH 
 anglès 

Sinònims  
espanyol 

Sinònims  
anglès 

Ictus  Stroke -  Accidente 

Cerebral Vascular 

(AVC) 

 

- Apoplejía 

 

- Cerebrovascular 

Accident (CVA) 

 

- Cerebral Infarct 

 

- Apoplexy 

 

Prevención 

primaria 

 

Primary 

prevention 

- Prevención 

- Prevención 

primaria 

- Prevention 

- Primary prevention 

- Primary care 

- Primary Health care 

 

Factores de 

Riesgo 

(modificables) 

(Modifiable) 

Risk Factors 

  

Hipertensión Hypertenison - Presión Sanguínia 

Alta 

- High Blood 

Pressure 

Diabetes Diabetes   

Hábito de 

Fumar 

Smoking - Tabaquismo - Tobbacco /smoking 

Obesidad Obesity   

Taula 3. Termes MESH i operadors booleans 
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* Totes les paraules han estat comprovades com a termes  

genèrics al Medical Subject Headings ( MeSH) del Pubmed. 

 

Termes MESH i operadors booleans 

 

A més, també s’ha realitzat una cerca alternativa - scoping review - als següents 

portals i revistes: Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Scottish Intercollegiate 

Guidelines Network (SIGN), American Heart Association (AHA), American Stroke 

Association (ASA), Organización Mundial de la Salud ( OMS), Grupo de Estudio de 

Enfermedades Cerebrovasculares de la SEN (GEECV), Observatorio del Ictus, 

Parc de Salut MAR,  Revista Medicine, Portal de la Generalitat de Catalunya 

(gencat.cat) així com les seves Guies de Pràctica Clínica (GPC), Guia Salud 

España i al portal del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 

Els articles escollits s’han seleccionat tenint en compte que complissin els següents 

criteris d’inclusió /exclusió establerts prèviament: 

 

Criteris d’inclusió 

 

- Articles i estudis publicats en els últims 5 anys: És a dir, articles publicats 

entre 2008 – 2013/2014. 

- Articles i estudis de disponibilitat a text complert i  de condició gratuïta. 

- Articles i estudis realitzats en català, castellà o angles. 

Sedentarismo Sedentary 

Lifestyle 

- Inactividad fisica - Physical Inactivity 

Fibrilación 

Auricular 

Atrial Fibrillation - Fibrilación Atrial  

Estenosis 

carotídea 

Carotid 

Stenosis 

- Estrechamient de 

la Arteria Carótida 

- Carotid Artery 

Narrowing 

Terapia de 

Reemplazo 

Hormonal 

Hormone 

Replacement 

Therapy 

 - Terapia de 

Reemplazo de 

Hormonas 

 

Dieta Diet   

Infermeria 

Comunitària 

Community 

nursing 

- Enfermeria 

Comunitaria 

- Community care 
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Els estudis que s’han quedat fora de la selecció són els que no complien amb els 

criteris d’inclusió, i/o que presentessin algun criteri d’exclusió. Aquests criteris 

d’exclusió són: 

 

Criteris d’exclusió 

 

- Inexistència de qualsevol dels termes de cerca en el títol del document en 

qüestió. 

- Contingut del marc teòric del document (després de la lectura inicial) no 

adequat als objectius del treball. 

 

En la recerca realitzada en la base de dades CINHAL : [stroke] AND [primary 

prevention] AND [modifiable risk factors] es van trobar un total de 13 resultats. 

Aplicant els criteris d’inclusió, els resultats varen reduir a 3 resultats, d’on 1 d’ells 

presentava un criteri d’exclusió. Finalment, després de la lectura dels articles, es 

decideix no incloure’n un, així que el resultat final de la cerca és d’un resultat. 

 

En la recerca realitzada en la base de dades Medline PubMed: [stroke primary 

prevention] AND [modificable risk factors] es van trobar un total de 302 resultats. 

Aplicant els criteris d’exclusió establerts, els resultats totals varen disminuir a 34 

resultats. D’aquests 34 resultats, aplicant els criteris d’exclusió  es va realitzar una 

selecció, d’on se’n van obtenir 8 resultats, i a través de la lectura dels abstract, se’n 

va excloure un, finalitzant el procés de selecció i obtenint un total de 7 resultats 

finals vàlids. 

 

En la recerca realitzada en la base de dades CUIDEN PLUS: [primary prevention] 

AND  [stroke] es varen trobar un total de  4 resultats. Aplicant els criteris d’exclusió, 

descartàrem 3 dels resultats, i partint dels criteris d’inclusió i la lectura inicial de 

l’últim resultat, el vàrem donar com a vàlid. Així doncs, el nombre total de 

documents obtinguts per aquesta base de dades és d’un únic resultat. 

 

  



El paper de la infermeria comunitària envers la prevenció primària dels FR modificables de l’ictus 

The community nursing role based on the modifiable risk factor’s primary prevention of  stroke 

 

 

 

29 

En la recerca realitzada en la base de dades Biblioteca Cochrane Plus: [stroke] 

AND [modifiable risk factors] s’han trobat un total de 42 resultats, on 8 estaven en 

espanyol i 34 en anglès. Després d’aplicar els criteris d’inclusió, el nombre de 

resultats varen disminuir a 16 resultats, 4 en espanyol i 12 en anglès. 

 Finalment, del total de resultats cercats, només 2 han estat seleccionats, i d’aquest 

2, un d’ells s’ha descartat per el compliment d’un dels criteris d’exclusió després de 

la lectura i revisió del document. Així doncs, el nombre d’articles vàlids de la cerca 

és d’un sol resultat novament. 
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6. RESULTATS 
 

Taula 1. Característiques generals dels estudis revisats 
  

Autor/Any 
País 
Base de Dades 

Títol 
Paraules Clau 

Tipus document 
 
Objectiu 

Resultats Conclusions 

 
Makrides L. et 
al (2008) 
 
País: Canadà 
 
Base de 
dades: 
CINHAL 

 
Títol: Evaluation of a 
workplace health 
program to reduce 
coronary risk factors 
 
Paraules clau: 
cardiovascular 
disease, 
Employees, Health 
education, 
Workplace 
 

 
Assaig clínic 
controlat aleatori 
 
Determinar 
l’impacte de la 
modificació dels 
FR cardio- 
vasculars 
modificables. 

 
Existien diferències estadístiques 
significatives a partir del 3 mesos  de 
millorar les puntuacions de risc coronari, 
cessació tabàquica i augment d’activitat 
física. Reducció de l’IMC i del colesterol.   
La comparació entre el grup d’estudi  i 
el grup de mostra va evidenciar millores 
significants en relació al risc 
cardiovascular als 3 i 6 mesos de 
visites. 
 

 
Aquells pacients que han rebut 
una intervenció relativament 
curta de promoció de la salut 
presenten un descens 
considerable del risc 
cardiovascular, i que per 
mantenir-ho cal combinar-ho 
amb modificacions d’estil de 
vida i FR. 
 

 
Di Legge S. et 
al (2012) 
 
País:   
Itàlia 
 
Base de 
dades: 
MEDLINE 
Pubmed 

 
Títol: Stroke 
prevention: 
managing 
modifiable risk 
factors 
 
Paraules clau: no 
identificades 

 
Article de revisió 
sistemàtica basat 
en l’evidència 
 
Determinar 
l’impacte de la 
modificació dels 
FR modificables 
de l’ictus. 

 
Estudis recents han demostrat que un 
seguiment  a través de programes 
d’intervenció de FR cardiovasculars i de 
consell estructurat en Clíniques de 
Prevenció de l’Ictus varen ser més 
efectives que l’atenció mèdica usual  en 
matèria de millora  de control dels FR 
cardiovascular i una millor adherència a 
la medicació prescrita. 

 
Tot i conèixer la rellevància del 
control dels FR modificables, 
aconseguir el seu control òptim 
encara és un repte.  
La millora del control dels FR 
modificables es tradueix amb 
una reducció de malalties 
cerebrovasculars. 
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Taula 1. Característiques generals dels estudis revisats (continuació)  

 
Mouradian 
SM et al 
(2007) 
 
País:  
Canadà 
 
Base de 
dades: 
MEDLINE 
Pubmed 
 

 
Títol: The impact of 
a stroke prevention 
clinic in diagnosing 
modifiable risk 
factors for stroke 
 
Paraules clau: no 
identificades 
 
 

 
Estudi  prospectiu 
observacional 
controlat 
 
Avaluar els patrons 
de referència de 
pacients d’ una 
Clínica de Prevenció 
de l’Ictus i testar els 
diagnòstics  a través 
del maneig de FR 
modificables de l’ictus 
 

 
De 1381 pacients amb AIT o ictus, 736 
eren hipertensos. Es varen trobar 265 
pacients amb la HTA mal controlada, 
mentre que també es varen trobar  103 
pacients hipertensos no diagnosticats., 
451  presentaven hiperlipèmia i 356 
d’aquests pacients no portaven un 
control de prevenció secundària. 
Es varen trobar 221 pacients amb DM i 
66 sense història de DM varen ser 
diagnosticats. 
 

 
El control dels FR 
modificables necessita 
millorar. 

 
Robinson 
GJ et al 
(2012) 
 
País: 
Estats Units 
 
Base de 
dades: 
MEDLINE 
Pubmed 

 
Títol: Benefits 
associated with 
achieving optimal 
risk factors levels for 
the primary 
prevention of 
cardiovascular 
disease in older 
man 
 
Paraules clau: No 
identificades 

 
Estudi observacional 
prospectiu 
transversal 
 
Avaluar la relació 
entre el control de 4 
FR modificables i el 
risc de patir MCV en 
la prevenció primària 
en > 65 anys. 

 
En el seguiment de 9.3 anys, l’edat 
mitjana  era de 73 anys, i el 96% eren 
no fumadors. Comparant els 
participants amb  4/4 FR controlats (6%)  
i els que tenien 0/4 FR aquests últims 
quadruplicaven el RCV; els que tenien 
1/4 controlats (14,3%) el risc estava per 
sobre del doble ; el que tenien 2/4 
(43,8%) FR controlats casi doblaven el 
risc, i els que tenien 3/4 FR controlats 
(35,6%) encara presentaven un 
augment del risc en comparació als que 
duien un control dels 4 FR estudiats. Tot 
i així, els que tenien un control dels 4 
FR, també presentaven risc. 
 

 
El control de 4 FR 
modificables (en aquest cas 
tabaquisme, dislipèmia, HTA i 
ús d’antiagregants 
plaquetaris ) s’associa amb 
una protecció substancial 
contra accidents de caire 
cardiovascular en la gent 
gran. 
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Taula 1. Característiques generals dels estudis revisats (continuació) 
 

 
Ung Choi C 
et al (2009) 
 
País: 
Corea 
 
Base de 
dades: 
MEDLINE 
Pubmed 

 
Títol: Estimating 
the probability of 
stroke in Korean 
hypertensive 
patients visiting 
tertiary hospitals 
using a risk profile 
from the 
Framingham study 
 
Paraules clau: no 
identificades 

 
Estudi observacional 
ambispectiu  
Controlat 
 
Investigar la 
distribució dels FR de 
l’ictus i la probabilitat 
de patir-lo al cap de 
10 anys en pacients 
coreans hipertensos. 

 
La proporció de pacients que presenten 
una HTA no controlada tot i l’ús de fàrmacs 
antihipertensius era del 37,2%. 
La mitjana del risc de patir ictus al cap de 
10 anys en pacients hipertensos era de 
24,27%. 
En pacients amb HTA, la probabilitat de 
patir ictus en els propers 10 anys ha 
demostrat augmentar proporcionalment 
amb la TA. 
 

 
El control més estricte de les 
xifres de TA es 
imprescindible, i està indicat 
per tal de reduir i alleugerir 
l’alt risc de patir ictus que 
presenten els pacients 
hipertensos. 

 
Owolabi  
OM et al 
(2012) 
 
País: 
Nigeria 
 
Base de 
dades: 
MEDLINE 
Pubmed 

 
Títol: Risk factor 
for stroke among 
patients with 
hypertension: A 
case-control study 
 
Paraules clau: 
Stroke, 
hypertension, risk 
factors, colesterol, 
carotid diameter, 
CIMT,  transient 
ischemic attack 

 
Estudi observacional 
prospectiu controlat 
 
Descobrir els 
principals FR en un 
col·lectiu de pacients 
hipertensos a Nigèria 
(Àfrica) i valorar la 
importància del 
diàmetre carotidi com 
a marcador de risc 
d’ictus 

 
El 13,2% dels pacients amb ictus varen ser 
diagnosticats inicialment com a 
hipertensos. A part de la hipertensió, es 
varen associar altres FR modificables 
significativament al risc de patir ACV, 
incloent alts màxims i mínims de TA en els 
següents 3 mesos, una glicada alta, major 
ingesta alcohòlica menor activitat física i 
disminució del cabal de l’arteria carotídia 
mitja (CIMT).  A través d’un model 
multivariat que predeia el 84,6% d’ACV, 
només el  CT> 150ml/dl i el diàmetre 
carotidi > 5.9mm independentment 
multiplicaven el risc d’ictus. 
 

 
A part del control de la TA, en 
situacions de recursos 
limitats, els esforços 
destinats a la prevenció 
d’ACV haurien d’estar-ho 
també a aquells FR 
identificats en l’estudi en 
pacients hipertensos.  
El diàmetre carotidi hauria de 
ser explorat com a marcador 
de risc intermedi de l’ictus. 
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Goldstein 
BL et al 
(2011) 
 
País: 
Estats 
Units 
 
Base de 
dades: 
MEDLINE 
Pubmed 

 
Títol: Guidelines 
for the primary 
prevention of 
stroke: A guideline 
for healthcare 
professionals from 
the AHA/ ASA 
 
Paraules clau: 
AHA Scientific 
Statements, 
stroke, risk factors, 
primary prevention 

 
Resum basat en 
evidència científica 
 
Aportar una revisió 
d’evidència de FR 
emergents de l’ictus i 
oferir evidencia 
científica i 
recomanacions per a 
la reducció de risc 
d’ictus primari. 

 
Els FR de l’ictus van ser classificats en 
funció de la seva possible modificació ( no 
modificables, modificables  o 
potencialment modificables). Els FR no 
modificables engloben  l’edat, sexe, ètnia i 
predisposició genètica. Els FR ben 
documentats i modificables incloïen l’HTA, 
exposició al fum del tabac, DM, FA, 
dislipèmia. Estenosis carotídia, malaltia de 
les cèl·lules falciformes, teràpia hormonal, 
dieta inadequada, sedentarisme i obesitat. 
En els FR menys documentats hi figuraven 
el síndrome metabòlic, consum excessiu 
d’alcohol, abús de drogues, ús 
d’anticonceptius orals, apnea del son, 
migranya, hiperhomocisteinemia, 
hipercoagulabilitat , inflamació i infecció. 
 

 
Existeixen evidències que 
identifiquen una gran varietat 
específica de FR que 
incrementen el risc de patir 
un ictus, i que existeixen 
estratègies per a reduir-los.  

 
Von 
Sarnowski 
B Et al 
(2012) 
 
País: 
Estats 
Units 
 
Base de 
dades: 
MEDLINE 
Pubmed 

 
Títol: Lifestyle Risk 
factors for 
ischemic stroke 
and transient 
ischemic attack in 
Young adults in 
the stroke in 
Young fabry 
patients study 
 
Paraules clau:  
Cerebral infarct, 
ischemic stroke, 

 
Estudi prospectiu 
controlat  
 
Destacar la 
importància dels FR 
presents en edats 
mitjanes, i destacar la 
importància del seu 
control. 

 
De 4467 pacients, els més freqüents i ben 
documentats FR modificables eren el 
tabac ( 55,5%) el sedentarisme ( 48,2%), 
l’HTA ( 46,6%) dislipèmies ( 34,9%) i 
l’obesitat (22,3%). Els FR potencialment 
modificables com la ingesta d’alcohol  
( 33%) període de son disminuït ( 20,6%) 
eren més freqüents en els homes, mentre 
que el més freqüent en les dones era la 
migranya ( 26,5%). Les dones eren més 
sedentàries, sobretot en edats < 35 anys i 
presentaven més obesitat abdominal a 
edats > als 25 anys.  

 
Els FR modificables tenien 
una alta prevalença,  
particularment en homes i 
gent gran. Aquesta estudi 
emfatitza la necessitat d’unes 
mesures de prevenció 
primària i secundària ja a la 
població més jove, 
aconseguint un bon control 
dels FR modificables i un 
millor estil de vida. 
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risk factors, stroke 
in young adults,  
 
 

 
El sedentarisme, l’HTA, les dislipèmies, la 
obesitat i la DM mostren una tendència a 
incrementar en funció de la edat. 
  

 
Rodríguez 
FE et al 
(2011) 
 
País: 
Espanya 
 
Base de 
dades: 
CUIDEN 
PLUS 
 

 
Títol: Desarrollo 
del programa de 
educación 
sanitaria del ictus 
agudo en el 
Hospital del Mar 
de Barcelona 
 
Paraules clau: 
planes de cuidado, 
ictus i educación 
sanitaria 

 
Estudi observacional 
prospectiu Controlat 
 
Aportar l’experiència 
pròpia per el                
desenvolupament de 
programes 
d’educació sanitària 
en l’ictus agut per: 
- millorar 
coneixements en        
pacients i familiars 
-  fomentar la 
participació del 
pacient i la família en 
l’auto-cura i promoure 
l’autonomia. 
 

 
En un període de 6 mesos varen ingressar 
165 pacients en les unitats d’ictus. Varen 
participar en les sessions grupals els 
familiars o pacients de 78 ingressos 
(47,27%), i es varen obtenir 117 
enquestes. En les enquestes realitzades 
abans de les sessions educatives, es va 
observar un dèficit de coneixement que va 
millorar notablement en la enquesta 
posterior a les sessions: després de les 
sessions, 110 participants (94,02% de les 
enquestes) varen afirmar saber que és un 
ictus, i els 117 enquestats varen comentar 
que les sessions educatives els havien 
aclarit moltes o bastants dubtes sobre la 
malaltia. 
 

 
El desenvolupament d’un 
programa d’educació 
sanitària ha demostrat la 
seva eficàcia per  augmentar 
els coneixements del pacient 
i la seva família sobre la 
malaltia. Les sessions 
grupals afavoreixen la 
comunicació entre el 
personal, el pacient i la 
família, cosa que contribueix 
a augmentar el grau de 
satisfacció en l’atenció 
rebuda.  
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Tal com s’ha vist en l’anterior taula, el nombre total d’articles  i estudis que s’inclouen en aquest treball de revisió és de 10 

resultats. A continuació, en funció d’aquests resultats  es posaran en comú i es relacionaran en funció als objectius establerts. 

 

 

 
Alexander 
Wolfe DC 
et al (2010) 
 
País: 
Estats 
Units 
 
 
Base de 
Dades:  
Cochrane 
Plus 

 
Títol: Cluster 
randomized 
controlled trial of a 
patient and general 
practitioner 
intervention to 
improve the 
management of  
multiple risk factors 
after stroke: stop 
stroke 
 
Paraules clau: 
Smoking cessation, 
stroke I risk factors 

 
Assaig controlat 
aleatori per grups 
 
Comprovar 
l’efectivitat d’un 
seguiment 
sistemàtic amb el 
metge de 
capçalera per a 
millorar el maneig 
dels FR després 
de l’ictus. 
 
 

 
La reducció del risc absolut  de cada 
esdeveniment era de -3,7% per al 
tractament amb antihipertensius; -2,3% per 
al tractament amb antiagregants 
plaquetaris i -0,6% per a la cessació 
tabàquica. Els efectes del tractament no 
varen ser confirmats per l’estudi. 

 
 No es va evidenciar cap 
tipus de millora en el maneig 
dels FR a través d’aquesta 
metodologia sistemàtica amb 
el professional sanitari. 
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Objectiu 1: Conèixer l’efectivitat de les activitats d’infermeria en la  prevenció dels 

principals factors de risc modificables de l’accident vascular cerebral per reduir la 

seva morbiditat  i mortalitat en la població. 

 

Del col·lectiu de resultats obtinguts fruit de la cerca de les principals bases de 

dades esmentades anteriorment, trobem que 8 dels 10 resultats total ens aporten 

informació rellevant envers l’objectiu nº 1 21,22,23,25,26,27,28: 

 

El primer, titulat ‘Evaluation of a workplace Health program to reduce coronary risk 

factors’ de Makrides L. et al (2008) es tracta d’un document d’assaig controlat 

aleatori en matèria de seguiment de 3 a 6 mesos ( Una visita inicial, una visita als 3 

mesos i un altre als 6 mesos) per a determinar l’impacte dels programes de 

prevenció i modificació dels FR modificables associats al risc coronari. Els FR 

contemplats en l’estudi varen ser : 

1. Tabac, indiferentment de la quantitat de cigarretes fumades. 

2. HTA 

3. Hipercolesterolèmia 

4. Inactivitat física 

5.  IMC > 27Kg/m2 i/o un índex relació cintura- maluc (WHR) > 0,9 en homes i > 

0,8 en dones. 

 

Els usuaris de l’estudi (n=566) es varen dividir en un grup de control (n=284) i un 

altre grup de intervenció (n=282) on en aquest últim se’ls impartiria un programa de 

promoció de la salut de 12 setmanes de duració el qual incloïa exercici, seminaris 

d’educació, un control d’ hàbits alimentaris  i consell de cessació tabàquica. 

Per a avaluar el risc coronari, es varen utilitzar els criteris de la taula de risc 

cardiovascular  de Framingham, i la predicció d’incidència d’un futur ACV. 

Els resultats varen mostrar una diferència considerable en el nombre de cigarretes 

fumades als 3 (p < 0.001) i 6 mesos (p < 0.001) en el grup d’intervenció, 

evidenciant una disminució. Per a l’obesitat, existeix una millora dels valors del 

WHR en els participants del grup d’intervenció en la visita dels 3 mesos (p < 0,01). 
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La diferència entre els dos grups del canvi de l’IMC va ser significatiu als 3 mesos 

(p < 0.001) i als  6 mesos (p < 0,001). Els participants del grup d’intervenció varen 

augmentar significativament el nombre de sessions setmanals d’exercici físic als 3 

mesos (p < 0.001) i als 6 mesos (p < 0,001). En el CT, els participants del grup 

d’intervenció varen experimentar una disminució relativa significativa als controls 

dels 3 mesos post-intervenció (p < 0.5), però no va ser significativa als 6 mesos. 

Tampoc varen existir reduccions significatives en la TA sistòlica ni diastòlica en els 

dos grups, ni als 3 mesos ni als 6 mesos. 

En quan al la puntuació segons els criteris de Framingham de risc cardiovascular, 

els participants del grup d’intervenció en comparació dels participants del grup de 

control, varen reduir significativament  les seves puntuacions i per tant, el grup 

d’intervenció presentava una disminució considerablement més baixa de risc de 

patir un ACV que el grup de control21. 

 

Cal fer especial menció també  al document de Di Legge S. et al (2012) ‘Stroke 

prevention: Managing Modifiable risk factors’, ja que ens aporta informació més 

concreta envers la malaltia de l’ictus, tot i que com hem vist en el marc teòric, 

guarda una especial relació amb els FR cardiovascular, detallats en l’estudi de 

Makrides L et al (2008). 

Aquesta revisió bibliogràfica  conclou que tot i l’augment de coneixements 

relacionats amb la rellevància dels controls dels FR cardiovasculars, mantenir-los 

sota control encara és tot un repte a assolir. Defensa que recents estudis han 

demostrat que un seguiment més acurat dels pacients, els programes d’intervenció 

per a la modificació dels FR cardiovasculars modificables i els consells estructurats 

duts a terme a càrrec de les Clíniques de Prevenció de l’Ictus presentaven resultats 

més efectius que el propi control mèdic per millorar el control dels FR 

cardiovasculars a través de l’adherència a les medicacions prescrites22. 

 

L’estudi de Mouradian SM et al (2007) ‘The impact of a stroke prevention clinic in 

diagnosing modifiable risk factors for stroke’ , és un document amb l’objectiu 

d’avaluar els patrons de referència de pacients que han acudit a una Stroke 

Prevention Clinic (SPC) o Clínica de Prevenció de l’Ictus, i testar l’adequació dels 

diagnòstics de referència i maneig dels FR modificables de l’ictus. 
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La metodologia emparava col·lectar pacients a varis SPC (n= 2.011) de manera 

prospectiva , i la informació que se’n extreia era:  la presència de diagnòstics d’ictus 

o AIT, HTA controlada o no controlada i història d’hipercolesterolèmia i DM. 

Del total de pacients, un 25% provenia de la sala d’urgències, i la resta de la 

consulta mèdica.  D’ aquests 2.011, el  68,7% (1.381 pacients) presentaven un 

diagnòstic d’ictus o AIT. D’aquest col·lectiu, 736 tenien història d’HTA, d’on 265 la 

tenien mal controlada (36% dels que presentaven història d’HTA), mentre que en el 

col·lectiu sense història d’HTA, se’n varen trobar 103 amb HTA no diagnosticada 

(15,9%). En quan a la hipercolesterolèmia, estava present en 451 pacients (32,6%) 

i d’aquests, 356 (78,9%) no tenien un control de prevenció secundària. Dels 930 

pacients que no presentaven història d’hipercolesterolèmia, 739 (79,5%) es varen 

diagnosticar d’hipercolesterolèmia durant l’estància a la SPC. Els valors de la 

glicada >7,1 mmol/L en pacients amb i sense història de DM era de 221 /79,2%) i 

66 (6%) respectivament23. 

 
Un altre de les cerques interesants de l’estudi que proporciona una visió molt 

àmplia del que aporta un bon control dels FR modificables, és l’estudi de Robinson 

G. J et al (2012) ‘Benefits associated with achieving optimal risk factors levels for 

the primary prevention of cardiovascular disease in older man’. L’estudi en 

particular té com a objectiu l’avaluació de la relació entre el control de 4 FR 

modificables  prèviament seleccionats i el risc de patir MCV en l’àmbit de  prevenció 

primària de la població d’edat més avançada a través d’un seguiment de 9,3 anys   

(control base a l’any 1997, al cap de 6 mesos, i llavors anualment). Els participants 

(n=4182) es tracten d’homes ≥ 65 anys lliures de MCV i diabetis. En cas d’èxitus, la 

mort era reportada per la família i confirmada per el metge, per tal d’excloure’ls de 

l’estudi en cas de que no fos per MCV. Els FR modificables escollits eren: 

1. Colesterol ( non-HDL) si ≥130mg/dl 

2. HTA  si  TA ≥140  o  ≥90mmHg 

3. Tabac  

4. Us regular d’aspirina 

 

Llavors, en funció del control de cada FR, als pacients se’ls assignava una 

puntuació acord amb el control de la quantitat de FR ben controlats (0, 1, 2, 3 o 4). 
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Els resultats varen evidenciar que, en comparació a la situació en la que 4/ 4 FR 

estaven ben controlats, el risc disminuïa progressivament en funció del nombre de 

FR controlats 24: 

- Control de 0/4 FR(<1% de n): el risc de patir MCV és 3,5 vegades major, i es 

presenta un risc cardiovascular en els pròxims 9 anys d’un 41%. 

- Control de 1/4 FR (14% de n): el risc de patir MCV és de 2,3 vegades més 

alt, i es presenta un risc cardiovascular en els pròxims 9 anys d’un 37%. En 

el 88% dels casos el FR controlat era el tabac. 

- Control de 2/4 FR (44% de n): el risc de patir MCV és 1,8 vegades superior, i 

es presenta un risc cardiovascular en els pròxims 9 anys d’un 28%. En 

aquesta situació, el FR més ben controlat era el tabac (97%) i el segon l’HTA 

(63%). 

- Control de 3/4  FR (36% de n): el risc de patir MCV és un 25% més alt, i el 

es presenta un risc cardiovascular en els pròxims 9 anys d’un 25%. En 

aquest cas, el FR més ben controlat era el tabac (100%), el segon l’HTA 

(93%) i el tercer l’ús d’aspirina (80%). 

- Control de 4/4 FR (6% de n): tot i tenir un control adequat dels FR 

modificables, per el simple fer de presentar altres FR no modificables com 

per exemple l’edat, parteixen d’un risc  cardiovascular en els pròxims 9 anys 

d’un 20%. 

 

Centrant-nos en el control del FR modificable més important, trobem l’estudi 

‘Estimating the probability of stroke in Korean hypertensive patients visiting tertiary 

hospitals using a risk profile from the Framingham study’ d’ Ung Choi C. et al 

(2009). Aquest document té com a objectiu principal l’estudi de la probabilitat de 

patir un ictus en els pròxims 10 anys en un col·lectiu de pacients hipertensos de 

Corea ( edat mitjana 68.41 anys) , tot i que a més, ens aporta resultats molt 

interessants envers la prevalença dels FR modificables en un cohort bastant ampli 

(n= 1402: 633 homes i 769 dones) 

Tots els participants, varen passar per un control d’avaluació dels FR modificables 

de l’ictus a través de proves de laboratori seriades i exploracions físiques, i el risc 

de patir ictus en els pròxims 10 anys es va determinar aplicant l’equació del  càlcul 

de risc d’ictus segons els criteris de Framingham. Els FR (modificables i no 
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modificables) inclosos conjuntament amb els resultats obtinguts, foren els 

següents: 

- Mitjana TA sistòlica: 132 ± 17 mmHg 

- Mitjana TA diastòlica: 79 ± 10 mmHg 

- Diabetis Mellitus: 16% 

- Tabaquisme: 30,6%  

- MCV:49,5% 

- FA: 7,7% 

- Hipertròfia Ventricular Esquerra(HVE): 32,2% 

- CT: 193.56 ± 42,39 mg/dl 

- HDL: 47,28 ± 23,56 mg/dl 

- LDL: 124,34 ± 42,96 mg/dl 

- Dislipèmies: 12,6% 

- IMC ≥ 25 kg/m2: 27,1% 

- Antecedents familiars d’ictus: 13,5% 

- HTA mal controlada: 36,1% 

Respecte a la probabilitat de patir ictus en els pròxims 10 anys, observem que era 

d’un 26,27% (26,9% dones i 25,5% homes), i com era d’esperar, la probabilitat 

augmenta en casos de pacients hipertensos proporcionalment amb l’edat. 

Fent una comparativa entre gèneres, s’observa que les mesures del CT, HDL i LDL 

eren majors en les dones que en els homes, mentre que d’altra banda, la 

prevalença del tabaquisme, HVE, consum d’alcohol. i sedentarisme era major en 

els homes que en les dones.  En quan al ris de patir ictus en els pròxims 10 anys, 

no s’ha observat diferencies significatives relacionades amb el gènere, tot i que  en 

el cas de pacients amb una HTA estadi 2, la probabilitat d’ictus dels pròxims 10 

anys era major en dones que en homes25. 

 

L’estudi d’Owolabi  OM et al (2012) ‘Risk factor for stroke among patients with 

hypertension: A case-control study’, es tracta del primer estudi realitzat per tal de 

descobrir els principals FR en el col·lectiu de pacients hipertensos a Nigèria (Àfrica) 

a través d’un disseny de cas control, i de manera secundària, explorar les 

contribucions del cabal de l’arteria carotídia mitja (CIMT) i diàmetre carotidi com a 

marcadors de risc d’ictus. 
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L’estudi es va realitzar a través de la recopilació d’informació obtinguda de 135 

pacients voluntaris amb ictus o AIT amb història d’HTA, que posteriorment es varen 

comparar amb 117 pacients hipertensos del mateix gènere i edat però sense clínica 

d’ictus, AIT o malaltia coronària. A tots els participants (n= 252 pacients) se’ls va 

mesurar el CIMT i diàmetre carotidi. 

Els resultats varen mostrar que el 13,2% de pacients amb ictus varen ser 

diagnosticats com a hipertensos en presència de l’ictus. Dels pacients amb HTA, 

els FR modificables associats amb l’ictus eren l’HTA, glicades altes, alt consum 

d’alcohol, sedentarisme i xifres anormals del CIMT. 

Només en casos de CT > 150 mg/dl diàmetre carotidi ≥5.9mm, hi havia una 

multiplicació del risc d’ictus de manera independent26. 

 
Goldstein BL et al (2011) amb la seva guia ‘ Guidelines for the primary prevention of 

stroke: A guideline for healthcare professionals from the AHA/ ASA’, pretén oferir un 

repàs a l’evidència científica establerta referent als FR de l’ictus per brindar 

recomanacions testades científicament per tal de reduir el risc d’AVC. 

Els especialistes que varen elaborar el document (nominats i aprovats per la AHA, 

la  Stroke Council Scientific Statment Oversight Committee i per la AHA Manuscript 

Oversight Committee),varen realitzar una revisió de la literatura publicada entre 

2006 i 2009, incloent guies, opinions d’experts i altres documents per a resumir       

l’ evidència existent sobre el tema, indicar les mancances existents de coneixement 

referents a la matèria i quan s’esqueia, formular recomanacions utilitzant  els 

criteris estàndard de l’AHA. 

Els resultats, de manera general, varen ser els següents:  

Els  FR d’ictus es varen classificar d’acord amb la seva modificació potencial (no 

modificables, modificables o potencialment modificables) i el nivell d’evidència ( ben 

documentats o menys documentats). Els FR no modificables agrupaven les 

variables de l’edat, sexe, baix pes al néixer, ètnia, i predisposició genètica. Els FR 

ben documentats i modificables englobaven l’HTA, exposició al fum del tabac, DM, 

FA i altres afectacions cardíaques, dieta inadequada, sedentarisme i obesitat. Els 

FR no tan ben documentats o potencialment modificables  varen ser el síndrome 

metabòlic VIII, consum d’alcohol excessiu, abús de drogues, ús d’anticonceptius 

orals, desordres del son, migranya, colesterol alt, hipercoagulabilitat, inflamació i 

infecció. 
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Com a conclusió, es destaca que existeixen moltes evidències que identifiquen a 

una gran varietat de FR que incrementen el risc d’ictus, i que existeixen moltes 

estratègies per tal de reduir-ne el risc27. 

 
 

Per últim, i no menys important és la publicació de Von Sarnowski B. et al (2012) 

titulada ‘Lifestyle Risk factors for ischemic stroke and transient ischemic attack in 

Young adults in the stroke in Young fabry patients study’. Aquest article té com a 

anàlisis primari l’estudi de l’establiment de la prevalença de la malaltia de Fabry en 

un cohort Europeu de pacients amb ACV anteriors d’entre 18 i 55 anys. Però el que 

més ens aporta és el seu anàlisis secundari, basat en la determinació de FR en 

funció de la variable de gènere en pacients amb ictus isquèmic o AIT. 

Els resultats ens revelen que  del total de participants (n=4467) amb una mitjana 

d’edat de 47 anys, els FR modificables ben documentats més freqüents eren el 

tabaquisme (55%), sedentarisme (48,2%), HTA (46,6%), dislipèmia (34,9%) i la 

obesitat (22,3%). Dels FR menys documentats o potencialment modificables com 

ara el consum d’alcohol (33,0%) i son disminuït (20,6%) eren més freqüent en els 

homes, mentre que la migranya ( 26,5%) era més freqüent en les dones. Les dones 

en general, han demostrat un grau major d’inactivitat física ( més accentuadament 

en edats <35 anys (18-24 anys: 38,2% i 25-34 anys: 51,7%)) i presenten alts valors 

d’obesitat abdominal als 25 anys o major edat (74%)28. 

 

 

Objectiu 2: Evidenciar la disminució de la prevalença de l’ictus quan les activitats 

d’infermeria es duen a terme de manera protocol·litzada. 

 

Aquesta afirmació  anterior ve avalada per 7 dels 10 resultats obtinguts de la 

recerca realitzada en les principals bases de dades. 

 

El primer estudi mencionat en l’objectiu 1 de Makrides L. et al (2008) , també ens 

demostra que a través de visites de control i consultes telefòniques un cop aplicat 

el programa de programa de salut de 12 setmanes, aconseguim un seguiment de 

l’evolució del pacient que retro-alimenta la seva motivació per a seguir millorant, ja 

que els resultats són positius. Com s’ha vist doncs, queda testada l’efectivitat dels 
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programes de promoció de la salut ben estructurants on s’incloguin prescripcions 

d’exercici físic, seminaris d’educació dels FR modificables, estils de vida 

saludables, millores de l’estrès i d’hàbits alimentaris21. 

 

De la mateixa manera, si ens fixem en els resultats de l’estudi de Di Legge S. et al 

(2012), veurem que també fa incís a que la aplicació d’un programa estructurat de 

modificació de FR en àmbit de prevenció secundària de malalties cardiovasculars 

que s’ha relacionat amb una reducció del risc d’esdeveniments vasculars majors 

(incloent accidents cerebrovasculars), demostrant que una millora en els controls 

dels FR vasculars comportaria una reducció dels accidents cerebrovasculars. 

Basant-se en aquesta evidència, es cita que un dels objectius per assolir una 

millora en el l’àmbit dels ACV, seria el desenvolupar, implementar i avaluar 

l’abordatge de la població  per  la prevenció de l’ictus conjuntament amb estratègies 

de comunicació de salut pública a través de les Tecnologies de la informació i 

comunicació (TIC) 22. 

 
Per fer-nos una idea més pròxima, l’article de Rodríguez FE et al (2011) ‘Desarrollo 

del programa de educación sanitaria del ictus agudo en el Hospital del Mar de 

Barcelona’ ens aporta informació d’un Hospital de Catalunya. L’objectiu del 

documents és de presentar l’experiència del centre en el desenvolupament de 

programes d’educació sanitària de l’ictus agut, partint d’un anterior estudi realitzat 

en el mateix hospital on es demostrava que el 57,6% dels pacients presentava un 

dèficit de coneixement sobre la malaltia. 

Per a complir amb l’objectiu, la metodologia consistia en el desenvolupament del 

programa d’educació en l’ictus agut, on es realitzava educació individualitzada      

(a peu de llit) i educació grupal (1 hora setmanal). L’educació individualitzada, a 

càrrec del personal d’infermeria, tracta d’ensenyar al pacient com realitzar les 

activitats de la vida diària i fomentar la seva autonomia, així com orientar la família 

en les seves cures. L’educació grupal, també impartida per el col·lectiu infermer, es 

realitzava un cop a la setmana a través de classes participatives d’1 hora de 

durada. 

Resultats: En un període de 6 mesos, varen ingressar 165 pacients a la unitat d’ 

ictus (n=165) .78 familiars o pacients del tota d’ingressos (47,27%) varen participar 

en les sessions grupals, i es varen obtenir 117 enquestes. Com a dada significativa 
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de les enquestes realitzades abans de les sessions educatives, es va observar un 

dèficit de coneixement que va millorar notablement en l’enquesta posterior a les 

sessions. Després de les sessions, 110 participants (94,02% de les enquestes) 

afirmaven conèixer que és l’ictus, i els 117 enquestats varen comentar que les 

sessions educatives els havien ajudat a aclarir molts o bastants dubtes relacionats 

amb la malaltia . 

Com podem veure doncs, i com conclou finalment l’article, queda demostrada 

l’eficàcia del desenvolupament del programa d’educació sanitària per tal 

d’augmentar els coneixements dels pacients i familiars, i de les sessions grupals , 

que afavoreixen la comunicació entre el professional, els pacients i la família, cosa 

que fa que augmenti el grau de satisfacció en l’atenció rebuda 29. 

 
 
Mouradian SM et al (2007) també concloïa que el maneig i control dels FR de l’ictus 

necessiten millores, i que les SPC haurien de considerar de manera activa una 

forma més eficient per al maneig dels FR modificables de l’ictus, ja que en base als 

resultats obtinguts en  el seu document, veiem que durant la estància a la SPC, 

molts pacients acaben diagnosticats de certs FR que teòricament estaven ben 

controlats, ja que en la història no constaven com a diagnosticats 23. 

 

Ung Choi C. et al (2009), com hem vist en l’objectiu 1, ressaltava la importància del 

control dels FR, en especial del més important, l’HTA, i ho fa mencionant com a 

conclusió, que  pel control del principal FR de l’ictus s’haurien d’implantar 

intervencions més agressives per tal de reduir la TA i disminuir el risc d’ictus en 

pacients hipertensos 25. 

 

Owolabi  OM et al (2012) donava a entreveure que en casos particulars de recursos 

limitats, a part del control de la TA, els esforços per la prevenció d’ictus s’haurien 

de centrar en els FR esmentats en l’estudi, incloent el diàmetre carotidi i CIMT com 

a marcadors de risc intermedi d’ictus 26. 

 

Per últim, trobem l’assaig de Alexander Wolfe DC et al (2010), ‘Cluster randomized 

controlled trial of a patient and general practitioner intervention to improve the 

management of multiple risk factors after stroke: stop stroke’, que te com a objectiu  
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comprovar l’efectivitat d’un seguiment sistemàtic amb el metge de capçalera per a 

millorar el maneig dels FR després de l’ictus. 

Amb 523 participants (n=523) que han sobreviscut a un ictus i identificant els seus 

patrons de presència de FR, varen realitzar un  maneig basat en l’evidència 

científica  dels mateixos a través del metge de capçalera, del propi pacient i dels 

seus cuidadors a les 10 setmanes, 5 mesos, i 8 mesos després de l’episodi d’ ACV. 

Els resultats esperats eren d’obtenir dades sobre el maneig dels FR vitals en l’ictus 

al 1r any amb tres variables: el tractament amb fàrmacs antihipertensius, 

tractament amb antiagregants plaquetari i la cessació tabàquica.  

Els resultats reals varen ser que la reducció del risc absolut de cada punt va ser: -

3,7% per al tractament amb antihipertensius, -2,3% per al tractament amb 

antiagregants plaquetaris, i – 0,6% per a la cessació tabàquica.  

Les conclusions d’aquest document ens revelen que  no va existir cap tipus de 

millora en relació al maneig dels  FR com a resultat d’aquest sistema de seguiment 

del pacient, dels seus cuidadors i del metge de capçalera 30. 
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7. DISCUSSIÓ 

 
El primer objectiu d’aquesta revisió és conèixer l’efectivitat de les activitats 

d’infermeria en la  prevenció dels principals factors de risc modificables de l’AVC 

per reduir la seva morbiditat  i mortalitat en la població. Abans però, és necessari 

fer un repàs als resultats i conclusions en que arriben els diferents autors dels 

articles cercats. 

És indubtable, observant la documentació adjunta del marc teòric i resultats 

obtinguts dels articles cercats, que el control dels FR és un aspecte crucial per tal 

de disminuir la morbiditat i mortalitat de l’ictus. Per això, alguns  autors coincideixen 

a l’hora d’agrupar  aquest FR en diversos criteris en funció de la seva potencial 

modificació (no modificables, modificables i potencialment modificables), així com el 

seu nivell de documentació ( ben  documentats, parcialment documentats) 27,28.  

També es planteja el fet de realitzar comparativa entre gèneres, on  Ung Choi C et 

al (2009)  observa que les mesures del CT, HDL i LDL eren majors en les dones 

que en els homes, mentre que d’altra banda, la prevalença del tabaquisme, HVE, 

consum d’alcohol. i sedentarisme era major en els homes que en les dones que en 

homes 25. Si observem un altre estudi que també ens aporta diferenciacions entre 

gèneres, com pot ser el cas de Goldstein BL et al (2011) , els FR menys 

documentats o potencialment modificables com ara el consum d’alcohol (33,0%) i 

son disminuït (20,6%) eren més freqüent en els homes, mentre que la migranya      

(26,5%) era més freqüent en les dones. Les dones en general, han demostrat un 

grau major d’inactivitat física (més accentuadament en edats <35 anys (18-24 anys: 

38,2% i 25-34 anys: 51,7%) i presenten alts valors d’obesitat abdominal als 25 anys 

o major edat (74%) 28. 

Això ens demostra que, tot i ambdós estudis han  realitzat una comparativa entre 

gèneres, els autors inclouen prevalences de FR diferents, fet que ens fa veure que 

existeixen variabilitat d’opinions respecte a la inclusió/ exclusió de certs FR. 
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On la gran majoria de bibliografia ha coincidit, és que  el FR modificable més 

important de l’ictus és l’HTA, però existeix certa controvèrsia entre varis autors que 

discuteixen la manera en que aquest fet ha d’influenciar a l’hora de dur a terme les 

activitats de control i seguiment. Veiem que Ung Choi C. et al (2009) 25, dona molta 

importància a que  pel control del principal FR de l’ictus s’haurien d’implantar 

intervencions més agressives per tal de reduir la TA i disminuir el risc d’ictus en 

pacients hipertensos, ressaltant la importància d’aquest FR, mentre que Owolabi 

OM et al (2012) 26 arribava a la  conclusió  que els esforços per la prevenció d’ictus, 

a part de centrar-se en l’HTA, s’haurien de centrar en els FR esmentats en l’estudi, 

incloent el diàmetre carotidi i CIMT com a marcadors de risc intermedi d’ictus      

(FR no mencionat en la majoria d’estudis cercats).  

De la mateixa manera, també queda bastant justificat que les activitats d’infermeria 

relacionades amb la prevenció i control dels principals FR modificables de l’ACV 

són eficaces, especialment quan aquestes venen seguint directrius de programes 

estructurats que impliquin modificacions d’estils de vida, hàbits alimentaris 

saludables, foment de l’activitat física, sessions d’educació i promoció de la salut i 

control i seguiment dels principals FR de l’ictus 21,22,24.  Aquest fet ens dirigeix cap 

al segon objectiu plantejat. 

 

Atenent el segon objectiu de la revisió que consisteix en evidenciar la disminució de 

la prevalença de l’ictus quan les activitats d’infermeria es duen a terme de manera 

protocol·litzada, veurem  que varis autors destaquen la importància de l’aplicació 

d’un programa estructurat d’educació/promoció de la salut estructurat. Aquests 

autors, fan aquest  apunt basant-se en els resultats obtinguts en els seus estudis 

on per exemple, Makrides L. et al (2008) 21, ens senyala una millora en el control 

dels FR cardiovasculars del grup de l’estudi que havia rebut un programa de 

prevenció de 12 setmanes en comparació al grup de control, que no l’havia rebut. 

Potser una de les claus d’aquest èxit reflectit en els programes estructurats, 

resideix en les visites de seguiment i control com molt bé ens reflexiona Di Legge 

S. et al (2012) 22, que també recolza la implementació d’un programa estructurat, 

conjuntament amb estratègies de comunicació de salut pública a través de les 

Tecnologies de la informació i comunicació (TIC), i com veiem en l’estudi de 
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Makrides L. et al (2008) 21 també es realitzen seguiments telefònics i sessions 

d’educació sanitària. 

No gaire diferent és la visió que ens aporta Rodríguez FE et al (2011) 29, on també 

s’aplica un programa estructurat d’educació sanitària i prevenció amb resultats molt 

exitosos no només per a pacient, sinó  també per la seva família i/o cuidadors.  

Per contrapartida, una aportació curiosa és la que ens permet fer un contrast entre 

programes efectius i no-efectius, com bé ens senyala Alexander Wolfe DC et al 

(2011) 30, que ens presenta un estudi basat en la aplicació d’un programa 

estructurat, en el qual els resultats esperats no coincideixen amb els reals, 

demostrant-nos així que no tots els programes són vàlids, ja que necessiten de una 

estructuració que englobi tots els aspectes necessaris per brindar un bon control i 

seguiment dels FR del pacients, els hàbits  i estils de vida que manté, els seus 

nivells de coneixement envers l’ictus i els de la seva família i/o cuidadors. 

 

7.1. Limitacions 

La primera i més rellevant de les limitacions és la poca quantitat de bibliografia 

existent en els últims 5 anys que englobin específicament les activitats d’infermeria 

en matèria de prevenció dels factors de risc modificables de l’ictus, ja que molta de 

la documentació o bé es centrava en el tractament farmacològic, el procés de 

rehabilitació post-ictus o atenció hospitalària. A més, molts dels estudis han sigut 

exclosos per el no compliment del  criteri d’inclusió de que fos bibliografia dels 

últims 5 anys. Especialment, aquest problema s’ha donat més accentuadament en 

la cerca duta a terme en les bases de dades CINHAL, Cochrane Plus i CUIDEN 

PLUS, on el nombre de resultats finals han estat bastant reduïts, però 

afortunadament útils. 

Un altre limitació bastant  usual ha estat  la necessitat d’haver hagut d’acotar la 

cerca d’estudis que fossin de condició gratuïta, ja que molts dels articles  trobats, 

inicialment interessant per el títol o abstract, haguessin pogut ser molt concloents 

en la consecució dels objectius d’aquesta revisió bibliogràfica, però no estaven 

disponibles en format gratuït, i al no existir pressupost per la realització d’aquest 

estudi, s’ha hagut d’utilitzar com a criteri d’inclusió/exclusió el fet que els resultats 

fossin o no gratuïts i amb accés a la totalitat del document. 
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8. CONCLUSIONS 
 
 

 Existeix una clara relació entre el bon control dels FR modificables de l’ictus i la 

disminució del risc en la població  a través de les activitats d’educació/promoció 

de la salut i prevenció de la malaltia impartides per els professionals d’infermeria 

21,22,23,24,25,26,27,28. 

 Pel que fa a la necessitat d’insistir en l’activitat infermera per a millorar els FR 

modificables de l’ictus, la majoria d’articles trobats defensen que aquest aspecte 

és encara una assignatura pendent per millorar la situació envers la patologia 

23,24,25,26, i que un seguiment més estricte i constant en matèria de prevenció i 

control dels mateixos, implicaria una disminució de la prevalença de l’ictus no 

només en la gent gran, sinó també de la població més jove , ja que un altre 

aspecte ben referenciat és que malauradament l’augment dels FR modificables 

en menors de 45 anys actualment és un fet, principalment degut a estils de vida 

inadequats i hàbits alimentaris incorrectes 28. 

 

 D’altra banda, també s’ha demostrat l’eficiència de les competències que 

exerceix infermeria 21,29,, ja que s’ha vist que existeixen activitats concretes com 

poden ser el consell breu, sessions grupals o programes d’educació sanitària 

que han indicat eficiència alhora d’augmentar els coneixements del pacient i la 

seva família sobre la malaltia, incidint així directament en la 

modificació/prevenció de FR modificables per prevenir la malaltia o recaigudes, 

així com la contribució en la millora del grau de satisfacció per l’atenció rebuda. 

A més, un dels estudis ha emfatitzat que programes basats en controls 

farmacològics sense un fort incís en els FR, no proporcionen una eficàcia 

notable30. 

 

 Queda plasmat amb tota la bibliografia revisada, la necessitat de reforçar les 

activitats d’infermeria en matèria de prevenció dels FR modificables de l’ictus, 

per tal d’obtenir una disminució del risc. 21,22, 23,25,26,29,30 
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10. ANNEXOS 
 
 
 Annex 1: Esquema del Codi Ictus * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Annex 2: Instrument  de valoració  RAPID * 
 

 

  

RAPID Positiu SI: 
 
RIGUI 
AIXEQUI els braços 
PARLI 
ICTUS? 
DE PRESSA! 
 
R - Veuràs que torçarà la boca 
A - Veuràs que un no el podrà aixecar o li 
costarà. 
P - Veuràs parlar li costa i no l’entendràs 
bé. 
I - L’ ictus es presenta de manera brusca. 
D - Si te alguna d’aquestes capacitats 
alterada, trucar ràpid al 061. 
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Annex 2 (continuació): Instrument de valoració RANCOM * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
* Imatges adaptades de: Ministerio de Sanidad y Política Social, Gobierno de España; Estrategia en Ictus del 

Sistema Nacional de Salud. Estrategia aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 
26 de Noviembre de 2008. [Internet]; 2009 [consultat a 02/02/2014]. Disponible a: 
http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/EstrategiaIctusSNS.pdf 

  

RANCOM negatiu SI: 
 
Situació mèdica, funcional i cognitiva del pacient prèvia a l’ictus, era favorable.  
Es valora si el pacient és autònom per vestir-se, en la marxa i per a anar al 
bany, prioritzant la qualitat de vida prèvia del pacient sobre l’edat. 

http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/EstrategiaIctusSNS.pdf
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11. GLOSSARI DE TÈRMES 
 

I. Dèbit cardíac (DC):  El DC o volum minut és la quantitat de sang que expulsa el 

cor en un minut. S’expressa de la següent manera: DC= volum sistòlic (VS) x 

freqüència cardíac (FC) 

Definició extreta de : García C; Mateu L; Estimación del gasto cardíaco. Utilidad en 

la práctica clínica. Monitorización disponible invasiva y no invasiva; Med . 

Intensiva;2011;35:5(9) 52-61 

II. Anèmia: És una afecció en la qual el cos no té suficients eritròcits sans, que són 

els que subministren l’oxigen als teixits sans. 

Definició extreta de : Bunn HF. Approach to the anemias. In: Goldman L, Schafer 

AI, eds. Cecil Medicine. 24th ed. Philadelphia, Pa: Saunders Elsevier; 2011:chap 

161. 

 III. Trombocitopènia: Fa referència a qualsevol trastorn en el qual hi hagi una 

quantitat anormalment baixa de plaquetes de la sang, que ajuden al seu procés de 

coagulació. Algunes vegades s’associa amb sagnat anormal. 

Definició extreta de: McMillan R. Hemorrhagic disorders: abnormalities of platelet 

and vascular function. In: Goldman L, Ausiello D, eds. Cecil Medicine. 24th ed. 

Philadelphia, Pa: Saunders Elsevier; 2011:chap 175. 

 IV. Policitèmia: És una malaltia de la medul·la òssia que porta a un increment 

anormal en el nombre de cèl·lules sanguínies (principalment  de eritròcits) 

Definició extreta de: Hoffman R,Xu M, Finazzi G, Barbui T;The polycythemias; 

Hoffman Hematology: Basic Principles and Practice;5ªedició; Philadelphia; Churchill 

Livingstone Elsevier; 2008; chap 68. 

V. Vasculitis:  Es tracta d’una inflamació dels vasos sanguinis degut a un procés 

autoimmunitari, l’etiologia desconeguda. Pot afectar a arteries, venes y capil·lars.  

Definició extreta de : Torpy MJ, Lynn C; Vasculitis; JAMA, 8 de agosto de 2007; 

298(6) -706 

VI. Angiopatía amieloide: És una afecció neurològica on les proteïnes amiloides 

s’acumulen a les parets de les arteries cerebrals. Aquesta afecció incrementa el 

risc d’accident cerebrovascular  hemorràgic i demència. 

Definició extreta de : Kase CS. Vascular diseases of the nervous system: 

intracerebral hemorrhage. In: Daroff RB, Fenichel GM, Jankovic J, Mazziotta JC, 
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eds. Bradley’s Neurology in Clinical Practice. 6th ed. Philadelphia, Pa: Saunders 

Elsevier;2012:chap 51B. 

 VII. Diàtesis hemorràgica: És una afecció hemorràgica per trastorn dels 

mecanismes plasmàtics de la coagulació. La hemofília A és la més representativa 

de les diàtesis hemorràgiques plasmàtiques, i es caracteritzen per sagnats 

manifestats amb equimosis, hematomes espontànies però no petèquies. 

Manual de enfermería Médico-Quirúrgica V y VI. Parte 2. Editorial Pueblo y 

Educación. Año 1992 

VIII. Síndrome metabòlic: Es tracta d’un grup de quadres que augmenten el risc 

d’una persona a desenvolupar una malaltia cardíaca i DM tipus 2. Aquests quadres 

són: 

- HTA 

- Alts nivells de glucosa en sang 

- Nivell alt sde triglicèrids 

- Nivells baixos l’HDL 

- Excés de grassa al voltant de la cintura. 

No tots els metges están d’acord amb la definició o causa del síndrome metabòlic, 

però la causa podria ser la resistència a la insulina.  

 

Extret de: Alberti KG, Eckel RH, Grundy SM, Zimmet PZ, Cleeman JI, Donato KA, 

et al. Harmonizing the metabolic syndrome: a joint interim statement of the 

International Diabetes Federation Task Force on Epidemiology and Prevention: 

National Heart, Lung, and Blood Institute; American Heart Association; World Heart 

Federation; International Atherosclerosis Society; and International Association for 

the Study of Obesity. Circulation. 2009;120:1640-1645.  
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