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Nou Programa de salut de detecció precoç de la fibril·lació auricular 
 

 
 
El nou Programa de salut de detecció precoç de la fibril·lació auricular promou fer una palpació del pols 
arterial almenys un cop l’any a totes les persones de més de 60 anys. 

 

Per a més informació: 
 
La fibril·lació auricular (FA) és l'arítmia cardíaca crònica més freqüent,  s'associa amb l’increment de la 
mortalitat, l’aparició d'ictus i altres esdeveniments tromboembòlics, insuficiència cardíaca i 
hospitalitzacions, empitjorament de la qualitat de vida, disminució de la capacitat d'exercici i disfunció 
ventricular esquerra. El maneig dels pacients amb FA té com a objectiu principal reduir els símptomes i 
prevenir les complicacions greus que hi estan associades. La prevenció de les complicacions 
tromboembòliques es basa en el tractament antitrombòtic amb anticoagulants orals o fàrmacs 
antiplaquetaris. 

Criteris d’inclusió i exclusió 
 
S’hi inclou la població de més de 60 anys que contacti amb el sistema sanitari amb l’objectiu de detectar els 
casos incidents. Quedaran exclosos els malalts en règim de cures pal·liatives (malaltia crònica avançada). 

Població diana 
 
La població diana d’aquest Programa és la població amb FA no diagnosticada. A partir de publicacions molt 
recents, s’estima que a l’Europa occidental la prevalença d’FA està situada al voltant de 400-475 x 100.000 
habitants. A Catalunya, això suposaria aproximadament 30.000-36.000 persones amb FA, diagnosticada o 
no. Un estudi recent que s’ha fet al nostre territori en població no hospitalitzada de més de 60 anys va 
establir una prevalença del voltant de l’onze per cent. A més, en un de cada cinc casos de majors de 60 anys 
la FA no era prèviament coneguda. 
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Procés d’atenció dels pacients 

Diagnòstic precoç 
 
ECP 1: A qualsevol ciutadà amb edat ≥ 60 anys que contacti amb el sistema sanitari, particularment amb 
l’atenció primària, se li ha de fer una PALPACIÓ DEL POLS ARTERIAL amb l’objectiu de fer-li un primer 
CRIBRATGE PER DETECTAR POLSOS ARÍTMICS. 
ECP 2: En el cas de les persones asimptomàtiques en què COEXISTEIXEN 3 o més FACTORS DE RISC (edat ≥ 
65 anys, diabetis, hipertensió, insuficiència cardíaca, cardiopatia isquèmica, ictus isquèmic/atac isquèmic 
transitori previs de causa desconeguda o indeterminada), cal disposar d’un ECG de l’últim any. 
ECP 3: A les persones amb POLS ARÍTMIC (no filiat) o que refereixen història de PALPITACIONS que 
suggereixen FA, caldrà fer-los un REGISTRE D’ECG. 
ECP 4: En el cas de persones amb anamnesi que suggereixi FA i que tinguin un ECG normal, s’aconsella 
valorar la realització d’un registre HOLTER. 

 
En aquest enllaç, pots consultar el document de la Ruta assistencial de la fibril·lació auricular a Catalunya 


