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50	  anys	  de	  revascularització	  miocàrdica





Principals	  novetats	  guies	  2014-‐1
• Scores	  i	  estra?ficació	  del	  risc	  

• Decisió	  terapèu?ca	  i	  informació	  al	  pacient:	  temps	  fins	  a	  
la	  revascularització	  

• Revascularització	  en	  malal?a	  coronària	  estable-‐SCASEST	  
i	  diabè?cs:	  paper	  dels	  stents	  farmacoac?us	  de	  2a	  
generació,	  	  ICP	  vs	  CABG	  

• Revascularització	  en	  IAMEST	  i	  shock:	  DES,	  aspiració	  de	  
trombe,	  revascularització	  de	  lesions	  no	  culpables



Principals	  novetats	  guies	  2014-‐2

• Aspectes	  tècnics	  de	  la	  revascularització:	  tècniques	  de	  
diagnòs?c	  intracoronari	  

• Tractament	  an?trombò?c:	  revisió	  de	  la	  durada	  de	  la	  doble	  
an?agregació,	  pre-‐tractament	  a	  la	  SCA,	  tractament	  
an?trombò?c	  en	  pacients	  que	  requereixen	  an?coagulació	  
oral	  

• Relació	  entre	  	  volum	  i	  pronòs?c:	  entrenament	  i	  
competència	  per	  operador	  i	  centre
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Avaluació	  del	  risc	  als	  30	  dies



Avaluació	  del	  risc	  al	  mig-‐llarg	  termini



hFp://www.syntaxscore.com

http://www.syntaxscore.com


Principals	  novetats	  guies	  2014-‐1
• Scores	  i	  estra?ficació	  del	  risc	  

• Decisió	  terapèu?ca	  i	  informació	  al	  pacient:	  temps	  fins	  a	  
la	  revascularització	  

• Revascularització	  en	  malal?a	  coronària	  estable-‐SCASEST	  
i	  diabè?cs:	  paper	  dels	  stents	  farmacoac?us	  de	  2a	  
generació,	  	  ICP	  vs	  CABG	  

• Revascularització	  en	  IAMEST	  i	  shock:	  DES,	  aspiració	  de	  
trombe,	  revascularització	  de	  lesions	  no	  culpables







Principals	  novetats	  guies	  2014-‐1
• Scores	  i	  estra?ficació	  del	  risc	  

• Decisió	  terapèu?ca	  i	  informació	  al	  pacient:	  temps	  fins	  a	  
la	  revascularització	  

• Revascularització	  en	  malal?a	  coronària	  estable-‐SCASEST	  
i	  diabè?cs:	  paper	  dels	  stents	  farmacoac?us	  de	  2a	  
generació,	  	  ICP	  vs	  CABG	  

• Revascularització	  en	  IAMEST	  i	  shock:	  DES,	  aspiració	  de	  
trombe,	  revascularització	  de	  lesions	  no	  culpables



Revascularització	  en	  malal?a	  coronària	  estable
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Revascularització	  en	  diabè?cs
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Revascularització	  en	  IAMEST



Principals	  novetats	  guies	  2014-‐2

• Aspectes	  tècnics	  de	  la	  revascularització:	  tècniques	  de	  
diagnòs?c	  intracoronari	  

• Tractament	  an?trombò?c:	  revisió	  de	  la	  durada	  de	  la	  doble	  
an?agregació,	  pre-‐tractament	  a	  la	  SCA,	  tractament	  
an?trombò?c	  en	  pacients	  que	  requereixen	  an?coagulació	  
oral	  

• Relació	  entre	  	  volum	  i	  pronòs?c:	  entrenament	  i	  
competència	  per	  operador	  i	  centre
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Tractament	  an?trombò?c	  post-‐ICP	  
a	  malal?a	  coronària	  estable
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Tractament	  an?trombò?c	  a	  l’ACTP	  
primària



Tractament	  an?trombò?c	  post-‐ICP	  a	  
pacients	  en	  tractament	  an?coagulant	  oral
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diagnòs?c	  intracoronari	  

• Tractament	  an?trombò?c:	  revisió	  de	  la	  durada	  de	  la	  doble	  
an?agregació,	  pre-‐tractament	  a	  la	  SCA,	  tractament	  
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Entrenament,	  volum	  i	  resultats



Conclusions.	  Canvis	  més	  rellevants
• Èmfasi	  en	  l’estra?ficació	  del	  risc	  mitjançant	  scores	  

• ICP	  millora	  el	  nivell	  de	  recomanació	  en	  malal?a	  de	  la	  DAp,	  i	  
determinats	  casos	  de	  m3v	  i	  lesió	  a	  TC	  

• Cirurgia	  preferible	  en	  diabè?cs	  mul?vas	  

• Stents	  FA	  de	  nova	  generació	  d’elecció	  en	  tots	  els	  contextes	  
clínics.	  Reducció	  de	  la	  durada	  de	  la	  doble	  an?agregació	  post-‐ICP	  

• Recomanacions	  consensuades	  sobre	  tractament	  an?agregant	  
post-‐ICP	  en	  pacients	  sota	  an?coagulants	  orals



Moltes	  gràcies


