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•Els homes tenen més mortalitat 
cardiovascular que les dones? 
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MALALTIA CARDIOVASCULAR EN LA DONA 

•Ha estat infradiagnosticada, infratractada i 
infrarrepresentada. La representació de les dones en 
els estudis ha esta marginal. 
• La dona tarda més a anar a urgències. 
• Els símptomes poden ser atípics . 
• Els factors de risc cardiovascular augmenten en la 

postmenopausa i cal tenir en conte les malalties del 
embaràs, estrés i depressió. 
 



MALALTIA CARDIOVASCULAR EN LA DONA 

• La mortalitat  C-V  en la dona és del 35,58% i en l’home del 
26,77%.  

• Les dones diabetiques tipus II  tenen un 30% més d’ictus. 
• Les plaques d’ateroma en la dona son més difuses, amb 

predomini de la malaltia microvascular. 
• La patología vascular apareix 10 anys més tard en la dona 
• Els símptomes son: fatiga, malestar general, palpitacions, 

simptomes digestius i dolor toràcic (50%), dolor al coll i 
mandíbula.  

• Sindrome del Cor Trencat o Cardiopatia del estrés es predomina 
en la dona en  un 90%. 



Casos clínics 

• Pacient de 54 anys amb molestia centrotoràcica de 15 minuts de 
durada en repós després d’un ingesta. Sospita de refluxe esofàgic. 

• Pacient de 78 anys diagnosticada d’ansietat amb fatiga i ofeg des de fa 
un mes, sobre tot als esforços mitjans. Intervinguda de tres by pass 
aortocoronaris. 

• Pacient amb ofeg que apareix de forma brusca acompanyat de dolor 
centrotoràcic constictiu, ingresada al hospital és diagnosticada 
d’angina vasoespàstica. Coronaries normals. 

• Pacient amb sensació d’ofeg en repós que coincideix amb una crisis 
d’ansietat. 







Factors de risc cardiovascular no modificables: 
- Edat. S’incrementen amb l’edat.  
- Sexe. A partir dels 45 - 50 anys s’igualen en homes i dones. 
- Història familiar de dislipèmia o de malalties cardiovasculars.  
 

Factors de risc cardiovascular modificables: 
   - Tabaquisme.  
   - Hipertensió arterial.  
   - Dislipèmia, especialment la hipercolesterolèmia.  
   - Sedentarisme.  
   - Obesitat i excés de pes.  
   - Diabetis.  
   - Síndrome metabòlica: tres o més dels següents criteris: perímetre de cintura => 88 
cm. en dones i => 102 cm en homes; triglicèrids > 1,5 g/L; colesterol HDL < 0,4 g/L; 
pressió arterial => 140/90 mmHg; glucosa > 1,0 g/L) . - Estrès.  
 
En el cas de les dones s’hi afegeix, a més, el tractament amb anticonceptius orals.  



Edad 
(años) 

 

<50 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 

Muertes 
extra-Hosp 

 

78 
67 

115 
202 
313 
397 

Muertes 
intra-Hosp 

 

5 
10 
28 
65 

114 
195 

Relación 
extra/intra H 

 

15.6 
6.7 
4.1 
3.1 
2.7 
2.0 

The United Kingdom Heart Attack Study Collaborative Group.  
Br Med J 1998; 316:1065 

Mortalidad del infarto de miocardio 



PRESENTACION FUERA DEL HOSPITAL  

• Dolor torácico  

• Muerte súbita (fibrilación ventricular) 

OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO EXTRA-HOSPITALARIO 

• Acceso precoz al sistema de emergencias (SE) 

• Acceso a una reperfusión precoz 

• RCP y desfibrilación precoz 

IAM: Presentación extrahospitalaria 



Fibrilación ventricular 
1. Ondas de FV en el ECG. NO QRS 

2. Pérdida inmediata de pulso 

3. Pérdida de conocimiento en pocos segundos 

ECG 

Presión Ao 
0 - 

100 - 

mm Hg 



Prevención secundaria de la cardiopatia isquemica 

Tabaco 
Abstención Absoluta de tabaco y no exposición a 

un entorno de humo 
IB 

HTA PA < 130/80 mm Hg IA 

Lípidos LDL-c < 100 mg/dl IA 

Ejercicio físico 
30 minutos 7 días a la semana (mínimo 5 días a 

la semana). 
IB 

Manejo del Sobrepeso 
IMC: 18.5 to 24.9 kg/m2 

Circunferencia cintura: Hombres < 102 cm 

                                    Mujeres  < 88 cm 

IB 

Diabetes HbA1c < 7% IB 

Vacuna Influenza Todos los pacientes con enfermedad CV IB 

AHA/ACC Secondary Prevention Guidelines: 2006 Update. Circulation 2006;113:2363–2372.  









Estudi de Salut d’Infermeres. Harvard 2004-
2012. 
• Les més optimistas mostraven una reducció del risc: 

• 52% infecció 

• 39% ictus 

• 38% malaltia cardíaca i respiratòria 

• 16% cáncer 

 

• Resultats extrapolables als homes. 



OPTIMISTES 

• Menys secreció de cortisol: 

 El cortisol augmenta la pressió sanguínia,  augmenta el greix 
abdominal i debilita el sistema immune 

• Caracteristiques psicològiques que afavoreixen la salut i milloren les 
defenses naturals: pensament positiu, esperança i extroversió. 

• Avantatges: més resiliència, menys estrés, més eficacia, bons hàbits, 
més suports socials i millor biología. 

 


