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Ictus: abans, durant i després
L'ictus és la primera causa de mort en dones i la tercera en 

homes a l'Estat, i es calcula que afectarà 1 de cada 6 
persones al llarg de la seva vida.
13.000 ictus cada any a Catalunya 

Com podem prevenir‐lo? 
Quins tractaments existeixen? 
Quin és el procés de recuperació?



¿Què és un ictus?



Ictus isquèmic
(85%)

La sang no pot arribar a
les neurones de la zona
del cervell que depèn de
l’artèria obstruïda i les
neurones d’aquesta àrea
moren.

¿Què és un ictus?



¿Què és un ictus?
La sang surt de l’artèria
trencada, es situa dins del
propi cervell i destrueix
les neurones de l’àrea que
ocupa

Hemorràgia cerebral
(15%)



¿Perquè es produeix?



Ictus isquèmic

Per un èmbol (coàgul):                                            EMBOLIA CARDÍACA  

Per una lesió de la paret de l’arteria:                  ARTERIOSCLEROSI  

FACTORS DE RISC VASCULAR
Hipertensió
Diabetis
Colesterol
Fumar
Dieta inadequada
Sedentarisme
Altres.......

MALALTIES DEL COR

Fibril∙lació auricular 
Altres.......

¿Perquè es produeix?



¿Perquè es produeix?
Hemorràgia cerebral

Hipertensió arterial

Angiopatia amiloide

Primàries

Secundàries



¿Quins símptomes dóna?



¿Quins símptomes dóna?

Depèn:
Localització (artèria i 
àrees afectades)

Extensió de la lesió



¿Quins símptomes dóna?



¿Es pot prevenir?



¿Es pot prevenir?



La prevenció primària és bàsica per reduir la probabilitat de patir un ictus:

1.‐ Control dels factors de risc.
HTA, DM, Colesterol.

2.‐ Hàbits saludables.
Exercici físic, dieta saludable,
evitar tabac, alcohol, drogues.

3.‐ Control mèdics periòdics.
4.‐ Tractaments farmacològics.

¿Es pot prevenir?



¿Es pot prevenir?

1 mmol/l  = 38.66976 mg/dl

(130 mg/dl)



¿Es pot prevenir?

(300 mg/dl)

1 mmol/l  = 38.66976 mg/dl



La prevenció secundària és bàsica per reduir la probabilitat de tornar a
patir un ictus (un 20% dels ictus són recurrències):

1.‐ Control dels factors de risc.
HTA, DM, Colesterol.

2.‐ Hàbits saludables.
Exercici físic, dieta saludable,
evitar tabac, alcohol, drogues.

3.‐ Control mèdics periòdics.
4.‐ Fàrmacs: antiagregants, anticoagulants, reductors
del colesterol, hipotensors.

¿Es pot prevenir?



¿Es pot tractar?



(Flux cerebral:
10-20 mL/100gr/min.)

Flux cerebral normal:
50-55 mL/100gr/min.

(Fluxo cerebral:
< 8-10 mL/100gr/min.)

És una urgència mèdica!
Temps és cervell
Cal anar de forma immediata a 
un centre hospitalari preparat.

¿Es pot tractar?

Cada minut d’isquèmia cerebral
significa la mort de entre 900.000‐
2.000.000 neurones!!



Alteplase (rtPA) si < 4.5
hores d’evolució ev

SI !!
1)

2) Trombectomia mecànica

¿Es pot tractar?



¿Es pot tractar?



¿Es pot tractar?



¿Es pot tractar?



3.9%

23.7% ¿Es pot tractar?



¿Quins són els passos a seguir?



Individuals

Educació i recerca

Col∙lectius

¿Quins són els passos a seguir?



Objectius individuals

Seguir les recomanacions  de  “prevenció” i 
d’hàbits saludables.

Es creu que aproximadament un 90% dels ictus 
serien evitables......

¿Quins són els passos a seguir?



¿Quins són els passos a seguir?

Millorar la dieta, reduir l’obesitat, reduir l’alcohol....



Objectius d’educació i recerca

“ Seis de cada diez españoles no saben 
identificar ningún síntoma de ictus”

¿Quins són els passos a seguir?

Educació
sanitària



¿Quins són els passos a seguir?

Recerca bàsica



¿Quins són els passos a seguir?

Recerca clínica
AACC



Objectius col∙lectius

Desigualtat sòcio‐econòmica

Factors ambientals

¿Quins són els passos a seguir?



¿Quins són els passos a seguir?

Reduir la desigualtat 
socio‐econòmica

Stroke.2019 Dec;50(12):3400-3407.



¿Quins són els passos a seguir?

Reduir la contaminació 
atmosfèrica



Nivells  a  BCN 17.5 μgr/m3
Nivells  OMS < 10.0 μgr/m3

Nivells  UE   <  25.0 μgr/m3

A partir de 5 μgr/m3  el risc



+ contaminació = 
més ictus

¿Quins són els passos a seguir?

.

Environ Res. 2018 Apr;162:160-165



+ soroll = 
ictus més greus

+ espais verds = 
ictus menys greus

¿Quins són els passos a seguir?

Ciutats més 
sostenibles

Environ Res. 2019 Dec;179(Pt A):108725.



Conclusions



Missatges importants!!
L’ictus és una malaltia greu i molt freqüent

Cal seguir sensibilitzant a la societat
L’ictus es pot prevenir  

Hem de conèixer els factors de risc personals i tractar‐los
Hem de potenciar els hàbits saludables
Hem de seguir els tractaments mèdics de forma rigorosa
Col∙lectivament hem de millorar (igualtat, contaminació,  sostenibilitat...) 

L’ictus és una emergència mèdica 
Educació sanitària: Hem de conèixer els símptomes d’ictus

L’ictus es pot tractar
Temps és cervell

Hem de seguit fent recerca
L’atenció als pacients amb ictus ha millorat molt
Queda molt més per millorar


