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Des d’un punt de vista preventiu és
molt més eficaç actuar globalment
sobre tots els factors de
risc cardiovascular i aconseguir
una millora encara que sigui petita
de diversos factors a l’hora
que no pas portar un control
molt estricte d’un sol factor
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� Les malalties cardiovasculars (MCV) són un dels
principals problemes de salut dels països desenvolu-
pats, produeixen un grau elevat d’invalidesa i tenen
una repercussió socioeconòmica important. A Cata-
lunya també són la primera causa de mort i la sego-
na causa d’anys potencials de vida perduts després
dels tumors.

L’epidemiologia cardiovascular presenta una etio-
logia multifactorial1 i molt sovint els diferents factors
de risc cardiovascular (FRCV) es presenten associats.
El risc cardiovascular avalua la probabilitat que té una
persona de patir o morir d’una malaltia cardiovascu-
lar (coronària o no coronària) en un període de temps
determinat, generalment 10 anys.

Els FRCV es classifiquen en modificables i no
modificables. Entre els no modificables hi ha el sexe
i l’edat (55 anys en homes i 65 en dones), la raça, la
genètica, els antecedents familiars o personals
d’episodis cardiovasculars, etc. Entre els FRCV
modificables o ambientals hi trobem la diabetis, les
dislipèmies, la hipertensió arterial, el tabaquisme,
l’obesitat, el sedentarisme, etc.

Des d’un punt de vista preventiu és molt més efi-
caç actuar globalment sobre tots els factors de risc
cardiovascular i aconseguir una millora encara que
sigui petita de diversos factors a l’hora que no pas
portar un control molt estricte d’un sol factor.2,3,4

PRIORITATS EN LA INTERVENCIÓ DE PACIENTS AMB FRCV

Tot i que per calcular el risc cardiovascular a l’Estat
espanyol s’utilitza la taula SCORE2 (Systematic
COronary Risc Evaluation) per a països de risc baix
(per a poblacions del sud d’Europa), les recomana-
cions europees animen a calibrar la taula en cada país
i alguns estudis recents5,6 ja presenten alguns intents de
calibratge a Espanya. A Catalunya s’ha calibrat la fun-
ció original de Framimgham, batejada amb el nom de
REGICOR (registre gironí del cor), per a la població

de Girona i per extensió la de tota la població catalana
i espanyola, mitjançant l’estudi Verifica.7 Diversos
estudis8,9 demostren que la funció adaptada REGI-
COR és l’opció aplicable fins als 74 anys que mos-
tra el millor equilibri en la capacitat de classificació
del risc d’episodis cardiovasculars (mortals o no).

OBJECTIUS DE PROTOCOL

A l’oficina de farmàcia hem dissenyat una guia
d’actuació per valorar i millorar el perfil de risc car-
diovascular dels nostres pacients i així actuar en la
prevenció cardiovascular. Aquesta prevenció ha de
ser a tres nivells: prevenció primordial (adreçada a la
població general amb cribratges10 i consells d’estils
de vida saludable), prevenció primària (adreçada a
persones sense MCV per evitar l’aparició de nous
casos d’MCV mitjançant intervencions que permetin
el control dels FRCV) i prevenció secundària (adre-
çada a persones amb MCV per evitar l’aparició de
nous episodis de malatia i mort). Els objectius a acon-
seguir amb l’aplicació del protocol o guia van enca-
minats a millorar la prevenció de l’MCV en els tres
nivells esmentats.

En el cas de persones ja diagnosticades d’algun
dels FRCV susceptibles de tractament farmacològic
podem determinar el grau de control segons el tipus
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de prevenció primària o secundària pertinent en el
pacient i valorar la necessitat d’una intervenció espe-
cífica del farmacèutic comunitari com el seguiment
farmacoterapèutic personalitzat, la derivació al metge
o l’educació sanitària. En altres casos la determinació
del risc cardiovascular permet fer el cribratge dels
factors de risc10 en persones sanes i/o aconsellar
hàbits cardiosaludables com la pràctica d’exercici
físic, recomanacions dietètiques o deixar de fumar,
amb priorització i personalització de les intervencions
farmacèutiques a cada cas i en cada pacient.

DETERMINACIÓ DELS FACTORS DE
RISC CARDIOVASCULAR

El protocol o guia que presentem recull els FRCV
que són fàcils de mesurar en la farmàcia comunitària:
edat, sexe, antecedents familiars i/o personals
d’MCV, hàbit tabàquic, sedentarisme, pes (Kg), alça-
da (m), índex de massa corporal IMC (kg/m2), gluco-
sa en sang capil·lar (mg/dl), colesterol total (mg/dl),
pressió arterial (mm de Hg), obesitat abdominal (cm).
Amb aquestes dades es calcula el risc cardiovascular
segons les taules REGICOR.11 El mètode utilitzat és
l’entrevista clínica i les dades queden reflectides en
un formulari específic on també s’anota la informació
farmacoterapèutica (medicaments, posologia, etc.)
del pacient.

El mesurament de la pressió arterial (mm d’Hg) es
fa amb esfigmomanòmetres validats i calibrats. S’han
de fer 3 mesures en el braç control, separades cada

una d’un minut d’interval i havent reposat cinc
minuts. No es pot fumar, beure ni menjar res mitja
hora abans de la mesura. Per mesurar la glucosa
capil·lar (mg/dl) i el colesterol total en sang (mg/dl)
utilitzem el mètode de química seca que habitualment
té la farmàcia.

La talla (m) i la comprovació del pes (Kg) dels
pacients es fa amb tallímetres i bàscules calibrades. A
partir d’aquestes dades es calcula l’índex de massa
corporal (Kg/m2). Per fer el mesurament del períme-
tre abdominal s’utilitza un cinta mètrica, el pacient a
peu dret i prenent com a referència l’alçada de la mei-
tat de la distància entre el contorn de les costelles i la
cresta ilíaca.

Un cop obtingudes totes les mesures es calcula el
RCV REGICOR11 utilitzant la taula adequada al
pacient (homes, homes diabètics, dones i dones
diabètiques). Si sabem el valor del colesterol-HDL
del pacient caldrà multiplicar el risc obtingut a la tau-

1. RCV ≥ 5% SCORE 
2. ELEVACIÓ PRONUNCIADA D’1 FRCV:

– Colesterol total ≥ 320 mg/dl

ELEVAT
– Colesterol LDL ≥ 240 mg/dl
– Pressió arterial ≥ 180/110 mm 

3. DIABETIS TIPUS I AMB MICROALBUMINÚRIA
4. DIABETIS TIPUS II

RCV < 5% (SCORE)
MODERAT A MÉS DE TABAQUISME O ALGUN ALTRE FR (DISLIPIDÈMIA (hipercolesterolemia), HTA)

AMB UNA ELEVACIÓ MENOR QUE EN L’ESTADI ANTERIOR

BAIX
ABSÈNCIA DE FACTORS DE RISC 
(TABAQUISME, HIPERTENSIÓ ARTERIAL, DISLIPIDÈMIA, DIABETIS)

Taula 1. Estratificació dels risc cardiovascular (grup de prevenció cardiovascular PAPPS 2007)

El mesurament de la pressió arterial
(mm d’Hg) es fa amb
esfigmomanòmetres validats i
calibrats. S’han de fer 3 mesures
en el braç control, separades cada
una d’un minut d’interval i
havent reposat cinc minuts



CONTROLAT NO CONTROLAT

GLUCOSA no diabètic < 110mg/dl no diabètic ≥ 110mg/dl
PLASMÀTICA(mg/dl) diabètic < 130mg/dl diabètic ≥ 130mg/dl

COLESTEROL TOTAL (mg/dl) no diabètic < 200mg/dl no diabètic ≥ 200mg/dl
diabètic < 175mg/dl diabètic ≥175mg/dl

PAS/PAS (mmHg) no diabètic < 140/90 no diabètic ≥ 140/90
diabètic < 130/80 diabètic ≥130/80

PERÍMETRE ABDOMINAL (cm) home ≤ 102 home > 102
dona ≤ 88 dona > 88

IMC (kg/m2) < 30 kg/m2 ≥ 30 kg/m2

la per 1,5 si el col HDL és inferior a 35 mg/dl i per 0,5
si és igual o superior a 60mg/dl. Finalment, podem
estratificar el risc seguint les indicacions de la taula 1
amb la diferència que el punt de referència12 és el
valor de REGICOR ≥ 10% i REGICOR< 10%. Per a
l’avaluació del control dels FRCV tractats farmacolò-
gicament s’utilitzen les dades que apareixen a les
diferents guies de pràctica clínica i que resumim a la
taula 2.

INTERVENCIONS FARMACÈUTIQUES

Les intervencions que pot fer el farmacèutic per
millorar el risc cardiovascular dels pacients que visi-
ten la farmàcia són els següents: 
1. Consell per aconseguir la deshabituació del tabac

segons la guia d’intervenció farmacèutica al fuma-
dor a l’oficina de farmàcia, editada pel Consell de
Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, la Socie-
tat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària i
el Departament de Salut de la Generalitat de Cata-
lunya entre altres.

2. Consell dietètic segons les directrius del Llibre
blanc per a la integració de les activitats preven-
tives a l’oficina de farmàcia.13

3. Consell sobre exercici físic segons el capítol cor-
responent del llibre blanc esmentat.13

4. Derivació al metge en cas de detectar valors molt
elevats de colesterol (≥300mg/dl) o glucosa ( ≥200
mg/dl), de pressió arterial (PAS≥200 mmHg o
PAD≥110mmHg) o bé en cas d’un IMC ≥ 30
kg/m2.

Taula 2. Valors de referència dels diferents factors de risc

5. Finalment, en cas de pacients diagnosticats de dia-
betis, hipertensió o hipercolesterolèmia en tracta-
ment farmacològic i que no estan controlats, és a
dir que presenten resultats negatius a la medicació
(RNM), oferir el servei de seguiment farmacotera-
pèutic (SFT) amb la finalitat de millorar
l’efectivitat i la seguretat de la farmacoteràpia.14

L’arbre de decisió de la figura 1 resumeix el protocol
a seguir.

CAS CLÍNIC

Dona de 63 anys, no fumadora, amb antecedents
familiars de malaltia cardiovascular i amb un sobre-
pès lleuger. No fa exercici físic i presenta obesitat
abdominal.

La pressió arterial és de 12.0/7.5 mmHg i es medi-
ca amb Aprovel, 150 mg (1-0-0), Levotroid, 100mcg
(1.0-0) i simvastatina, 10 mg (0-0-1).

El colesterol és de 235 mg/dl i la glucosa en dejù
de 96.6 mg/dl.

El seu risc Regicor és de 5% i l’Score de l’1%.
Després d’una anamnesi més aprofundida, la pacient
comenta que només pren l’hipolipemiant de dilluns a
divendres. La nostra intervenció se centra en el con-
sell dietètic i d’exercici físic i li recomanem prendre
l’hipolipemiant cada dia sense interrupció per corre-
gir aquest incompliment terapèutic i millorar els
resultats de la farmacoteràpia.

En la visita següent, sis mesos més tard, la pacient
continua tenint valors normals de pressió i glucosa.
El colesterol total en canvi s’ha reduït fins a 189
mg/dl i el risc Regicor ha disminuït fins al 3%.
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CONCLUSIONS

Aquest protocol d’intervenció des de l’oficina de far-
màcia és de gran utilitat en l’àmbit de la prevenció de
les MCV ja que la farmàcia comunitària és el primer
esglaó del sistema sanitari i ofereix un accés fàcil a
la població que l’envolta. L’aplicació d’aquest proto-
col o guia d’actuació del farmacèutic en la prevenció
cardiovascular està dintre de les possibilitats de qual-
sevol farmàcia i no cal fer grans canvis ni inversions
per començar a actuar. A més, aquesta actuació influ-
eix en la millora dels resultats de salut (risc cardio-

vascular ) dels pacients.15,16 Cal remarcar que aquest
protocol es pot oferir com a un servei més de
l’oficina de farmàcia i permet incorporar de manera
gradual el seguiment farmacoterapèutic a la nostra
pràctica diària.

AGRAÏMENT

Volem mostrar el més sincer agraïment a la Farmàcia
von Carstenn per haver-nos concedit el seu espai
d’atenció personalitzada i els seus aparells per dur a
terme aquest protocol.

BIBLIOGRAFIA
1. Baena JM., Alvarez B., Pinol P., et al. Asociación entre la agrupación

(clustering) de factores de riesgo cardiovascular y el riesgo de enfer-
medad cardiovascular. Rev. Esp. Salud Pública. 2002; 76(1):7-15

2. Maiques A, Villar F, Brotons C., et al. Grupos de expertos del PAPPS.
Recomendaciones preventivas cardiovasculares en atención primaria.
Aten Primaria 2007;39 (Supl 3):15-26

3. Botija M.P., Lizán L., Gosalbes V., et al. ¿Como influye el tratamien-
to intensivo de los factores de riesgo cardiovascular en la calidad de
vida relacionada con la salud de los pacientes diabéticos?. Aten Pri-
maria.2007;39(5):227-34

4. Cheang KI. Cardiovascular risk reduction. Consult Pharm. 2006
Jun;21(6):493-9

5. Sans S, Fitzgerald AP, Royo D et al. Calibración de la tabla Score de
riesgo cardiovascular para España. Rev Esp Cardiol.
2007;60(5):476-85

6. Cabrera A, Alemán JJ, Rodriguez MC, et al. En la población canaria la
función de Framingham estima mejor el riesgo de mortalidad cardio-
vascular que la función SCORE. Gac Sanit. 2009;23(3):216-221

7. Marrugat J, Subirana I, Comin E, et al. Validity of an adaptation of the
Framingham cardiovascular risk function : the VERIFICA study. J.
Epidemiol Community Health 200 ;61 :40-47

8. Comin E, Solanas P, Cabezas C, et al. Rendimiento de la estimación
del riesgo cardiovascular en España mediante la utilización de distin-
tas funciones. Rev Esp Cardiol. 2007;60(7):693-702

9. Parrilla F, Segura A, Segú JL. Utilización de la ecuación de Framing-
ham-REGICOR en un centro de atención primaria. Impacto sobre la
prevención primaria de las enfermedades cardiovasculares. Aten Pri-
maria. 2006;38(9):490-5

10. Via MA, March M, Lucas C et al. Screening of cardiovascular risk
factors in community pharmacies. World Congress of Pharmacy and
Pharmaceutical Sciences. Abstracts 2009: 110

11. www.regicor.org
12. Baena JM, Val JL, Hector L et al. Comparación de los modelos SCO-

RE y REGICOR para el cálculo del riesgo cardiovascular en sujetos
sin enfermedad cardiovascular atendidos en un centro de salud de Bar-
celona. Rev Esp Salud Publica 2007;79(4):453-64

13. Llibre blanc per a la integració de les activitats preventives a l’oficina
de farmàcia. Departament de Sanitat i Seguretat Social i Consell de
Col.legis de Farmacèutics de Catalunya ED. Barcelona. Juliol 1997.

14. Foro de Atención Farmacéutica (foro). Documento de Consenso.
Enero 2008

15. Mc Namara K, Peterson G, Jhonson G et al. Clinical outcomes from a
community pharmacy feasibility study for the primary prevention of
cardiovascular disease. World Congress of Phamacy and Pharmaceu-
tical Sciences. Abstracts 2009:108

16. Lucas C, Via MA. Intervención del farmacéutico comunitario sobre el
riesgo cardiovascular de los pacientes que determinan la presión en
una farmacia. Pharmaceutical Care 2009; 11(Suplemento): 35-6.

Figura 1. Arbre de decisió
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