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Introducció

• Actualment dispossem de diferents possibilitats
de tractament anticoagulant (anti-vit K i ACODs)
per reduir el risc trombòtic del pacients amb FA,
però hem de valorar el risc hemorràgic pero
poder decidir el millor tractament.

• Els anticoagulants están en el “top 10” de
fàrmacs amb efectes adversos greus reportats en
la FDA

• El risc hemorràgic descrit és del 1-5% per
persona/any. Hemorragia intracraneal.



Factors de risc mes importants 1,2,3,4

1,2,3,4 Delaney JA, et al. CMAJ 2007;177(4):347;Schelleman H, et al. Am J Med.2010;123(2):151;Limbdi NA, et al. J Am Soc Nephrol
2009;20(4):912;Fitzmaurice DA, et al. BMJ 2002;325 (7368):828.



HEMORR2HAGES risk index





• L´estudi més extens en seguiment i factors de risc
• 2/3 parts dels sagnats majors que es van 

descriure eren gastro-intestinals i un 15% 
intracraneals.

• Util per identificar subgrups de risc hemorràgic
• Poc utilitzada a la pràctica per número massa

extens de factors de risc i es necessiten estudis
genètics



HAS-BLED





HAS-BLED

• Escala fàcil de recordar
• Identifica factors modificables (HTA, 

antiagregants) que poden reduir el risc
hemorràgic.

• Major valor predictiu per la HIC 
• S´ha validat per valorar risc hemorràgic en ACODs
• S´ha validat per predir el risc hemorràgic en 

teràpies pont durant l´intervencionisme coronari
percutani en pacients en ACXFA 



ATRIA
A new risk scheme to predict warfarin-associated hemorrhage:
The ATRIA (Anticoagulation and Risk Factors in Atrial Fibrillation) Study. 
Fang MC, Go AS, Chang Y, Borowsky LH, Pomernacki NK, Udaltsova N, Singer DE
J Am Coll Cardiol. 2011;58(4):395. 





ATRIA

• Estudi amb el número més extens de 
pacients

• Poques variables
• Senzill i fàcil d´utilitzar a la pràctica

clínica diaria
• Bon poder predictiu de sagnat major a 

la seva cohort
• No obstant s´ha posat de manifest en 

diferents estudis poc poder predictiu de 
HIC



• HAS-BLED va resultar superior al 
HEMORR2AGES i al ATRIA per preveure el risc 
hemorràgic major.

• El HAS-BLED va ser l´únic que va demostrar 
una predicció significativa en HIC

• Senzilla d´utilitzar
• El HAS-BLED es recomana en la majoria de les 

guies clíniques per valorar el risc hemorràgic. 



ORBIT





ORBIT

• Estudi realitzat amb població amb ACODs
• Poques variables, senzilla
• Factors de risc poc modificables en la práctica

diaria



Les 3 escales van demostrar un valor predictiu
modest del sagnat major, pero el HAS-BLED va 
ser superior. 



ABC

El paper dels biomarcadors per valorar el risc dels 
pacients en ACXFA. Podrien millorar el valor 
predictiu en el risc hemorràgic?



• Analiza la edad (A); como biomarcadores (B) de sangrado 
(troponina T, NT-proBNP y GDF-15) ultrasensible y el 
hematocrito, y como variable clínica (C), el antecedente de 
sangrado.

• El esquema ABC presenta mayor poder predictivo que el HAS-
BLED recomendado por las guías clínicas 

• Incluye pocas variables 
• El papel de los biomarcadores presentes en la práctica clínica 

diaria con la finalidad de individualizar
• El esquema ABC no está ampliamente validado, por lo que no se 

lo puede considerar herramienta de referencia en la práctica 
clínica diaria.







Take to home
- Existeixen múltiples estudis retrospectius i prospectius per estimar el 
risc hemorràgic en el pacient anticoagulat però no existeix cap
realment fiable.
- No està clar quin és el millor mètode per preveure el risc hemorràgic
individual en el pacient anticoagulat
- Necessitem nous mètodes clinics que puguin preveure de forma més
acurada i real el risc d´hemorragia major en el pacient anticoagulat.
- El HAS-BLED es el risk score que es recomana en mes guies per 
valorar el risc hemorràgic en els pacients en la practica clinica real.
- Recordar que una puntuació elevada de risc hemorràgic no es motiu
per no iniciar anticoagulació, pero si es una alerta per evaluar i 
corretgir els factors que generen aquesta puntuació elevada i control 
mes estricte. 



Moltes gràcies!
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