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Nou programa de fibril·lació auricular disponible a Intel·ligència activa 

 
 
 
 
El Programa de fibril·lació auricular incorpora una actuació per  avaluar  símptomes i fer 
exploracions  i  dues escales del risc d’embòlia i hemorràgia com a suport a la decisió d’indicar el 
tractament anticoagulant. 
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PS Fibril·lació auricular 

blació adulta i predomina en les 

s salves curtes d’FA 'silent' tenen un risc més gran que l’FA 

ca (RR 3). 
lari. 

ta de l’FA en persones > 65 

tive Services Task Force no fan cap recomanació respecte d’aquesta qüestió. 

a FA 

 és acceptada pel pacient (i metge), de forma que no 

(accident cerebrovascular isquèmic o 
es diagnostica per un ECG oportunista.  

spnea, dolor toràcic, esvaniment, 

, especialment estenosi mitral 
ol 

Importància  

La fibril·lació auricular (FA) té una prevalença de l'1-2% de la po
persones d'edat avançada. S'associa amb un risc més gran de patir: 

• AVC (RR 5). Sembla que le
mantinguda. 

cardía• Insuficiència 
• Ingrés hospita
• Mort (RR 2). 

Detecció oportunista de l’FA 

La European Society of Cardiology (ESC) recomana la detecció oportunis
anys mitjançant la palpació del pols i, si és irregular, la pràctica d'un ECG. 

El PAPPS i la US Preven

Tipus d’FA 

L'ESC recomana classificar els pacients amb FA en: 

rimer cop amb un• FA diagnosticada per primer cop. Pacient que es presenta per p
independentment de la seva durada i de la presència o no de simptomatologia associada. 

• FA paroxística. Episodis d’FA autolimitats (<7 dies), en general < 48 h. 
• FA persistent. Episodi d’FA que dura >7 dies o que requereix cardioversió, ja sigui 

farmacològica o elèctrica. Es considera que és de llarga durada si és >1 any, quan es decideix 
per una estratègia de control del ritme. 

• FA permanent. Si la presència de l'arítmia
s'intenten estratègies de control del ritme. 

Es considera que hi ha una FA silent (asimptomàtica) -en qualsevol de les fases temporals anteriors- si 
es manifesta com una complicació relacionada amb l’FA 
taquicardiomiopatia) o 

Valoració inicial 

• Interrogatori: 
o Palpitacions i característiques. 
o Símptomes suggestius d'inestabilitat vasomotora: di

etc. 
o Ante edc ents d'AVC o accidents vasculars transitoris. 

n l’FA: o Factors que predispose
ular Malaltia valv

 d'alcoh Abús
 Tirotoxicosi 
 HTA 
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 Cardiopatia isquèmica 
 Problemes pulmonars: pneumònia, embòlia pulmonar, tumor, etc. 

tion (EHRA).  
sibles 

aties. 
la possibilitat de demanar un Holter si se sospita una FA paroxística. 

al 

ia 

alorar: 
o Vàlvules cardíaques 

l’FA són: 

• Reduir els símptomes. 
s. 

onsiderar: 

• Avaluació del risc de tromboembolisme. 
ència +/- del ritme. 

rivació 

tabilitat hemodinàmica 

r medicació preventiva. 
lir un control adequat de la freqüència. 

ioversió: 
ncia cardíaca controlada. 

 Insuficiència cardíaca relacionada amb l’FA. 
 FA secundària a una causa corregida. 

o Repercusió funcional de l’FA. És útil la classificació de la European Heart Rhythm 
Associa

• Auscultació cardíaca per valoració del ritme i dels sorolls cardíacs per detecció de pos
valvulop

• ECG. Cal considerar 
• Anàlisi: 

o Hemograma 
o Funció ren
o Funció hepàtica 
o Glicèm
o Colesterol total 
o TSH 

• Ecocardiograma. Permet v

o Funció ventricular 

Valoració global del pacient 

Els objectius del tractament de 

• Prevenir les complicacions greu

En un pacient amb FA cal c

• Si s'ha de derivar. 
• Repercussió funcional de l’FA.  

• Control de la freqü

Criteris de de

• Urgent: 
o Ines
o FA d'inici <48 h 

• No urgent: 
o FA paroxística per valora
o Dificultat per asso
o Cardiopatia coexistent: 

 Valvular. 
 Cardiopatia isquèmica. 

o Si es considera una card
 Símptomes persistents malgrat tenir la freqüè
 Edat < 60 anys. 
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Valoració de la repercussió funcional de l’FA 

La Guia de l'ESC recomana valorar la repercussió funcional mitjançant la classificació de l’EHRA. Per 
rendre en consideració únicame ió dels símptomes relacionats amb l’FA. fer-ho s'ha de p nt la repercuss

G au Er HRA Explicació 
I Sense símptomes  

II Símptomes lleus L'activitat diària normal no està afectada. 

III Símptomes greus L'activitat diària normal està afectada.  

IV Símptomes incapacitants L'activitat diària normal està interrompuda. 

 

Control de la freqüència cardíaca 

S'ha de començar tan aviat com sigui possible. Es recomana d'entrada mantenir-la per sota dels 110 
batecs per minut (bpm) en repòs. En pacients que es mantinguin simptomàtics amb freqüències <110 

). 

 poden utilitzar els beta-selectius a dosis baixes. 

l
cosa s'han de reservar per a pacients amb vida sedentària o amb insuficiència cardíaca. 

mbé són eficaces per controlar la freqüència cardíaca. 

ntrol de la freqü

bpm es pot plantejar un objectiu més estricte (80 pbm

Els grups farmacològics que es poden emprar són: 

• Betablocadors. En pacients amb MPOC es
• Calcioantatgonistes no dihidropirimidínics. No s'han d'utilitzar en pacients amb insuficiència 

cardíaca pel seu efecte inotròpic negatiu. 
• Digitàlics. Controlen la freqüència cardíaca en repòs, però no durant l'exercici físic, per la qua

• Altres. L'amiodarona i la dronedarona ta

Taula. Fàrmacs per al co ència. 

Grup farmacològic Fàrmac Dosi 
Betablocadors Atenolol 25-100 mg/d 

Metoprolol 100-200 mg/d  
Bisoprolol 2,5-10 mg/d 
Propranolol 10-40 mg/8 h 
Carvedilol 3,125-25 mg/12 h 

Blocadors dels canals del calci Verapamil de 40 mg/12 h a 360 mg (formes d'alliberament retardat)/d
Diltiazem  de 60 mg/8 h a 360 mg (formes d'alliberament retardat)/d 
Digoxina 0,125-0,5 mg/dDigitàlics  

Altres Amiodarona 100-200 mg/d 

 

Control del ritme 

L'estratègia de control del ritme té com a finalitat la restauració del ritme sinusal. En els estudis que 
s'han portat a terme no s'han trobat diferències de resultats de morbimortalitat entre les estratègies de 
control del ritme i de control de la freqüència cardíaca. Per aquest motiu s'ha d'individualitzar l'estratègia 
de tractament:  
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• Factors a favor d'adoptar una estratègia de control del ritme: 
o Pacients simptomàtics malgrat estar en una estratègia de control de freqüència. 

da de l’FA. 

ciades. 
o Augment de la mida de l'aurícula esquerra. 

L'estratègia de control del ritme té dues vessants: 

 d’alguna tècnica amb la finalitat de restaurar el ritme 

tar la presència 

, etc.) Les taxes de cardioversió són més baixes que amb la 

 seguretat que per l’eficàcia. Els més emprats 
són l'amiodarona, la flecaïnida i la propafenona.  

de la indicació de l’ anticoagulació oral en pacients amb fibril·lació 
auricular 

• Factors en contra: 
o Durada perllonga
o Edat avançada. 
o Malalties cardiovasculars o sistèmiques asso

• Cardioversió. Consisteix en l'aplicació
sinusal. Es pot fer de dues maneres: 

o Elèctrica. Requereix una anestèsia general. En els pacients amb FA de duració >48 h és 
imprescindible una anticoagulació correcta durant 3 setmanes o descar
de trombus intraauriculars mitjançant un ecocardiograma transesofàgic. 

o Farmacològica. Mitjançant l'administració de fàrmacs antiarítmics (amiodarona, 
flecainida, propafenona
cardioversió elèctrica. 

• Manteniment del ritme a llarg termini. L'eficàcia dels fàrmacs per mantenir el ritme sinusal a llarg 
termini és moderada perquè només es pot aspirar a reduir les recurrències més que a eliminar-
les. Per tant, la principal indicació d'aquest tractament és alleujar els símptomes i no s'ha 
d'utilitzar en pacients asimptomàtics. Tots tenen potencial proarítmic, per la qual cosa en el 
moment de triar-los ens hem de guiar més per la

Valoració 

La major part dels pacients amb FA ha de rebre tractament anticoagulant. L’única excepció seria el 
pacient jove (<65 anys) amb FA aïllada sense cap factor de risc addicional. L'escala CHA2DS2-VASc és 
una bona eina per detectar aquests pacients. El risc de patir isquèmia s'ha de comparar amb el risc de 
patir una hemorràgia important si s'inicia un tractament anticoagulant. L'escala HAS-BLED pot servir per 
detectar els pacients amb un alt risc de sagnat i els factors de risc modificables que s'han de controlar 
per millorar aquest risc. 

r indicar-los cal emplenar un document

La Comissió Farmacoterapèutica de l'ICS considera que el grup farmacològic d'elecció ha de ser el dels 
antagonistes de la vitamina K (AVK) intentant mantenir l'INR entre 2 i 3. En cas d'intolerància o de mal 
control repetit, es poden utilitzar els nous anticoagulants aprovats amb aquesta indicació: dabigatran o 
rivaroxaban. Pe  d'autorització del tractament per tal que es 
puguin validar. 

Situacions especials en pacients amb FA i risc d'events tromboembòlics 

ual 

nts amb 

. Per aquest 

la utilització d’stents 

• AC paroxística. El risc d'AVC és el mateix que en els pacients amb FA permanent, per la q
cosa es considera que han de rebre anticoagulació en les mateixes condicions que aquests. 

• Flutter auricular. Es considera que tenen el mateix risc tromboembòlic que els pacie
FA, per la qual cosa han de rebre tractament anticoagulant en les mateixes condicions. 

• Malaltia vascular estable. L'addició d'aspirina als AVK no redueix el risc d'AVC o d'episodis 
vasculars (incloent-hi l'infart de miocardi), però augmenta els riscos d'hemorràgia
motiu, aquests pacients han de rebre només tractament amb anticoagulants orals. 

• Síndrome coronària aguda i intervenció coronària percutània. Si s'ha implantat un stent no 
farmacoactiu, es recomana afegir als anticoagulants orals la doble antiagregació durant 4 
setmanes i seguir fins a 12 mesos només amb l'aspirina. A partir de l'any es recomana seguir 
només amb el tractament amb anticoagulants. Es recomana evitar 
farmacoactius que necessiten una doble antiagregació més perllongada. 
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• Infart agut de miocardi sense o amb elevació de l'ST. S'ha d'afegir doble antiagregació 
(aspirina+clopidogrel) durant 3-6 mesos i completar l'any amb un únic tractament antiagregant. 

resència 
ha d'iniciar el tractament anticoagulant: 

o A les 2 setmanes en cas d'AVC establert. 

Escala CHA2DS2-VASc d'estimació del risc d'AVC 

A partir dels 12 mesos, cal mantenir només el tractament anticoagulant. 
• AVC agut. S'ha de demanar una prova d'imatge per confirmar o excloure la p

d'hemorràgia. En absència d'hemorràgia s'
o Immediatament en cas d’AIT. 

Factor de risc Puntuació 
Insuficiència cardíaca congestiva / disfunció ventricular esquerra (FE <40%) (X)  No (0 punts) 

( )  Sí (1 punt)  
HTA (X)  No (0 punts) 

( )  Sí (1 punt) 
Edat [          ]  (65-74: 1 punt; ≥75: 2 punts) 
Diabetis mellitus (X)  No (0 punts) 

( )  Sí (1 punt) 
AVC / AIT / tromboembòlia (X)  No (0 punts) 

( )  Sí (2 punts) 
Malaltia vascular  
(Infart de miocardi previ, malaltia arterial perifèrica, placa aòrtica) 

(X)  No (0 punts) 
( )  Sí (1 punt) 

Sexe (X)  Home (0 punts) 
( )  Dona (1 punt) 

[Calcular] 
Puntuació total [          ] 

Recomanació  
(segons les G ra el manejo uías de práctica clínica pa

de la fibrilación auricular) 

Escala HAS-BLED d'estimació del risc de sagnat 
Factor  de risc Aclariments 

[ ]  H HTA  PAS≥160 mm Hg. 

[ ]  A Alteració Diàlisi crònica, trasplantament renal o creatinina sèrica ≥ 200 mol/L (2,26 mg/dL). 

renal 
Alteració [ ] Malaltia hepàtica crònica (per exemple., cirrosi) o evidència bioquímica de trastorn hepàtic 

significatiu (per exemple, bilirubina> 2 cops el límit superior normal, en associació amb AST / 
Ahepàtica LT / fosfatasa alcalina> 3 cops el límit superior normal , etc.) 

[ ]  S AVC   

[ ]  B Sagnat  Història prèvia de sagnat i / o predisposició al sagnat, per exemple, diàtesi, anèmia, etc. 

[ ]  L INR làbil INR inestable / elevat o poc temps en l'interval terapèutic (per exemple, <60%). 

[ ]  E Edat >65  

[ ]  D Fàrmacs  Antiagregants, AINE. 

Alcohol  [ ] Abús d'alcohol. 

[Calcular] 
Puntuació total [          ] 

Risc de sagnat [          ] 
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Material per als pacients 

• Fibrilación auricular. Página para el paciente. JAMA 2010; 303: 380. 
• Mont L, Guasch E, Pérez-Villacastín J. Fibril.lació auricular: guia per a pacients (il·lustrada per 

Pilarín Bayés). Permanyer 2009. [61 págs. Per passar l'enllaç al pacient]: 
o Català: http://www.fundaciondelcorazon.com/images/stories/file/fa/fibrilacion-auricular-

catalan.pdf 
o Castellà: http://www.fundaciondelcorazon.com/images/stories/file/fa/fibrilacion-auricular-

espanol.pdf 
o Gallec: http://www.fundaciondelcorazon.com/images/stories/file/fa/fibrilacion-auricular-

gallego.pdf 
uskera: http://www.fundaciondelcorazon.com/files/fibrilacion-auricular-euskara.pdfo E  
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European Society of Cardiology (ESC). Europace 2010;12: 1360-420. Versió en castellà. 

• Y, Caterina RD, Savelieva I, Atar D, Hohnloser SH et al. Actualización detallada Camm AJ, Lip G
de las guías de la ESC para el manejo de la fibrilación auricular de 2012. Rev Esp Cardiol 2013; 
66: 54.e1-e24. 

• n: Atrial fibrillation. BMJ 2013; 347: f3719.Bradley A, Sheridan P. 10-Minute Consultatio  
úm. • S’ha de substituir l’acenocumarol pel dabigatran en la fibril·lació auricular? TerapICS 2012, n

2. Setembre 2012. Consultat el 27/11/2013. 
• òlia sistèmica en pacients amb Rivaroxaban. Indicació avaluada: Prevenció de l’ictus i l’emb

fibril·lació auricular no valvular i com a mínim un factor de risc. Informe d'avaluació comparada i 
dictamen PHC-APC. Núm 3/2013. Consultat el 27/11/2013. 
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