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INTRODUCCIÓ

La insuficiència cardíaca es un problema sanitari 
de primer ordre al nostre país. A Europa i Estats 
Units es calcula una prevalença del 2%. 



Objectiu

Aquest estudi es proposa conèixer el
percentatge de pacients amb registre de IC al
nostre centre que tenen un correcte diagnòstic
basant-se en la clínica i compliment dels
criteris diagnòstics del protocol Territorial de
Lleida.



MATERIAL I MÈTODES

Estudi observacional descriptiu transversal. 
Pacients del CAP de Balafia amb el codi de diagnòstic de IC (codi I50.9)

Les variables estudiades son: sexe, edat, diagnòstic IC etiologia de la 
ICC i classificació funcional de la NYHA, proves complementaries 
realitzades (ECG, Rx Tòrax, Analítica, ETT, Proves  d’esforç, 
Coronariografies), tractament actiu amb IECA, Beta bloquejants i 
diürètics , factors de risc càrdio-vascular: Hipertensió arterial, 
Dislipèmia, Diabetis Mellitus tipus 2, tabaquisme i obesitat, patologia 
associada (cardiopatia isquèmica, malaltia cerebro-vascular, 
insuficiència renal, depressió, fibril·lació auricular, EPOC/asma), 
inclusió al programa d’atenció domiciliaria o institucionalitzats.



RESULTATS

S’han analitzat les dades de 158 pacients amb 
insuficiència cardíaca, que pertanyen al CAP de 
Balafia.  
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Causes IC

Pruebas de chi-cuadrado Edad y causa IC

Valor gl

Sig. asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 18,668a 3 ,000

Razón de verosimilitudes 18,405 3 ,000

N de casos válidos 158

.

La causa de la insuficiència cardíaca 
està significativament relacionada amb 
el sexe. En dones la causa més 
prevalent i estadísticament 
significativa es la relacionada amb la 
HTA i en els homes amb la cardiopatia 
isquèmica. 

No es va trobar relació estadística 
entre causa i edat. 



Proves complementaries
Tots els pacients tenen les proves bàsiques (RX, ECG, AS)
però, hi ha diferències estadísticament significatives respecte
al ecocardiograma.
La proporció de pacients que tenen realitzat un
ecocardiograma es significativament major en els pacients
que han estat valorats per cardiologia respecte als que han
estat valorats per altres professionals com internistes i
geriatres.

Pruebas de chi-cuadrado  Realització ecocardigrama i valorat per cardiologia

Valor Gl

Sig. asintótica 

(bilateral)

Sig. exacta 

(bilateral)

Sig. exacta 

(unilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 46,380a 1 ,000

Corrección por continuidadb 44,033 1 ,000

Razón de verosimilitudes 46,843 1 ,000

Estadístico exacto de Fisher ,000 ,000

N de casos válidos 158

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 19,49.

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2.



Classe funcional NYHA

• En l’estudi Chi-cuadrat entre edat i gravetat de la IC (grau 
en l’escala NYHA) no hem observat relació estadísticament 
significativa. 

• Tampoc hem observat relació estadísticament significativa 
entre l’etiologia de la IC i la classe funcional. 

• No hem trobat relació estadísticament significativa de la 
gravetat en la classe funcional de la NYHA i si el pacient 
està institucionalitzat o no i tampoc en si esta catalogat 
com a malalt fràgil o com a AT-DOM

• Tampoc s’ha demostrat relació entre la classe funcional 
NYHA i els anys d’evolució de malaltia. 



Comorbilitats
En els pacients amb IC es compleix també la relació estadísticament significativa entre 
tabac i MPOC.
No ens ha sortit una relació significativa de la HTA ni amb la IR ni amb la FA, ni entre 
obesitat amb la FA, ni amb la classe funcional de la NYHA, ni amb la dislipèmia, ni amb la 
diabetis.
Hem trobat una relació estadísticament significativa entre els pacients amb demència i 
els institucionalitzats. Els que presenten més demència són els que més freqüentment 
estan institucionalitzats en aquesta mostra.  També hem trobat que hi ha relació entre els 
pacients catalogats com a malalt fràgil i els afectats de demència, sense trobar relació 
amb la variable d’atenció domiciliaria



TRACTAMENT

Hem revisat el tractament que pren cada 
pacient i l’hem valorat segons la guia de practica 
clínica de l’ICS

Tractament 

correcte

%

Si 86 54,4

No 72 45,6



CONCLUSIONS

• En aquest estudi hem detectat com en els estudis previs consultats sobre 
IC, que els pacients amb IC són pacients d’edat avançada i més dones que 
homes.

• També hem trobat com a significativament estadístic que els pacients amb 
demència estan més institucionalitzats i en cas de no estar-ho tenen amb 
més freqüència la catalogació com a malalt fràgil. 

• Ens ha cridat molt l’atenció que gairebé la meitat dels pacients (45,6%) no 
tinguin prescrit algun dels 2 grups de fàrmacs bàsics que recomana la guia 
clínica de l’ICS. I també que, dels que si que els tenen pautats, un 79% els 
tinguin en dosis inferiors a les recomanades en la fase de manteniment del 
tractament. Es una troballa sobre la que caldria investigar més a fons per 
revisar i valorar l’adaptació i/o aplicabilitat de la guia de practica clínica a 
la nostra població. 


