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sense malaltia cardiovascular.4 Aplicades a una 
població del nord d’Europa, suposarien tractar 
gairebé tots els homes i dos terços de les dones 
de més de 55 anys.5

Les noves recomanacions es basen en els re-
sultats d’una metanàlisi del grup Cholesterol 
Treatment Trialists’ (CTT) Collaboration, amb 
dades individuals de 27 assaigs clínics. S’hi va 
concloure que les estatines redueixen la morta-
litat per totes les causes en un 9,1% relatiu, i la 
morbimortalitat cardiovascular (infart no mortal 
o mort coronària, ictus i revascularització co-
ronària) en un 20% relatiu per cada mmol/L de 
reducció del colesterol LDL, independentment 
del risc basal.6 

Aquestes xifres de reducció relativa del risc 
semblen contundents, però no ho són tant com 
sembla. Vegeu la taula 1: l’eficiència del trac-
tament amb estatines depèn sobretot del RCV 
del pacient. 

Recentment, l’American College of Cardiology 
(ACC) i l’American Heart Association (AHA) han 
publicat noves recomanacions sobre ús d’estati-
nes en prevenció cardiovascular. El NICE i altres 
organismes han anunciat una revisió de les se-
ves guies. A Catalunya les estatines són el segon 
grup de fàrmacs més prescrits. Si s’apliquessin 
aquestes recomanacions revisades, augmentaria 
considerablement el nombre de persones per a 
les quals es recomana aquest tractament. 

En aquest número resumim les noves recoma-
nacions i examinem l’impacte que tindrien a Ca-
talunya. En els propers en revisarem el balanç 
benefici-risc.

Fins ara les guies proposaven tractar amb estati-
nes segons la concentració de colesterol LDL i al-
tres factors de risc.1 La nova guia de l’ACC i l’AHA 
recomana decidir la prescripció d’aquests fàr-
macs sobre la base del risc cardiovascular (RCV) 
predit a 10 anys, i abandona la xifra de coleste-
rol en sang, o l’antecedent d’infart de miocardi o 
d’ictus (“prevenció secundària”) com a criteris per 
iniciar el tractament.2 Al Quadre 1 s’hi resumeixen 
les novetats de les darreres recomanacions.

La recomanació ACC/AHA proposa iniciar tracta-
ment amb una estatina en pacients sense malaltia 
cardiovascular però amb un RCV predit a 10 anys 
de 7,5% o més. També proposa considerar-ne la 
possibilitat en les persones amb un RCV d’entre 
5% i 7,5%. 

La guia reconeix que, només als EEUU, això im-
plicaria tractar 45 milions de persones més,3 que 
serien majoritàriament individus de 60 a 74 anys 
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Les noves recomanacions

Proves poc sòlides 

Taula 1. Nombre de persones que cal trac-
tar (NNT) per evitar un cas d’infart o un cas 
de mort cardiovascular, segons el risc car-
diovascular del pacient a 5 anys.6

Per evitar un infart Per evitar una mort

<5% 555 5.000
5-10% 345 769
10-20% 357 667
20-30% 178 417

Prevenció        
primària 370 1.111

Prevenció 
secundària 196 385



L’any 2013 es van fer 7,6 milions de prescrip-
cions d’hipolipemiants (estatines en un 90%) a 
càrrec del CatSalut. Entre 2000 i 2012, al con-
junt de l’estat espanyol el seu consum s’ha 

multiplicat per sis: ha passat de 
15 a 92 DDD per 1.000 habitants 
i dia.15 Segons dades del CatSa-
lut, a Catalunya actualment prop 
de 800.000 persones –un 11% de 
la població– reben tractament amb 
estatines. Són lògiques aquestes 
xifres? Responen a les recomana-
cions més fiables sobre prevenció 
cardiovascular?

Per respondre aquesta pregunta cal conèixer 
la demografia del RCV a Catalunya. La predic-
ció del RCV es basa en l’edat, el sexe, la xifra 
de pressió arterial, l’hàbit tabàquic, la xifra de 
colesterol i la presència de diabetis. La primera 
taula de predicció del RCV va ser la de Framing-
ham. Aviat es va comprovar que aquesta taula 
sobreestima el risc, i això ha portat al desen-
volupament d’altres mètodes de predicció.
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Consum d’estatines a 
Catalunya

Per altra banda, cal tenir en compte que els as-
saigs inclosos a la metanàlisi de la CTT havien es-
tat promoguts pels laboratoris fabricants d’estati-
nes. Per tant, havien estat dissenyats, analitzats i 
interpretats per tal de donar la millor imatge possi-
ble del fàrmac en estudi (generalment més positiva 
que la real). Per exemple, en molts grans assaigs 
clínics amb estatines hi va haver una primera fase 
d’”incorporació” (run in), en la qual 
tots els participants rebien l’estati-
na; els que presentaven efectes in-
desitjats (per ex., miàlgia) o els que 
eren mals complidors, no arribaven 
a ser aleatoritzats,7 de manera que 
aquests assaigs es van fer en po-
blacions seleccionades.8-10

En una anàlisi recent el tractament 
amb estatines en persones de baix 
risc cardiovascular no hi va reduir la mortalitat per 
totes les causes i va augmentar el risc d’efectes 
adversos (vegeu el Quadre 2).11,12

En pacients de baix RCV les estatines no hi 
redueixen la mortalitat. A més, no està demos-
trat que hi redueixin la morbimortalitat total. No 
obstant, el risc d’efectes indesitjats és el mateix, 
de manera que la relació benefici/risc hi serà des-
favorable.

Quadre 1. Novetats en les recomanacions de l’ACC i l’AHA sobre prevenció cardiovascular 
(http://cvdrisk.nhlbi.nih.gov/).

  1. Les anteriors recomanacions de l’ATP-III (2001) proposaven tractar segons els dos criteris combinats de coles-
terol en sang i risc coronari predit: 
• persones amb antecedent de cardiopatia isquèmica o risc coronari a 10 anys de >20% i LDL ≥130 mg/dL;
• sense antecedent de cardiopatia isquèmica, però amb risc coronari a 10 anys de 10-20% i LDL ≥130 mg/dL;
• sense antecedent de cardiopatia isquèmica, però amb risc coronari a 10 anys <10% i LDL ≥160 mg/dL, i
• sense antecedent de cardiopatia isquèmica, 0-1 factors de risc cardiovascular i LDL ≥190 mg/dL.

  2. Les noves recomanacions ACC/AHA proposen considerar el risc cardiovascular global del pacient en comptes 
de la xifra de colesterol.

  3. Rebaixen el llindar de tractament des d’un risc coronari a 10 anys de 20%, a un risc cardiovascular a 10 
anys de 7,5%.

  4. Defineixen quatre grups de persones en les quals està indicat el tractament amb una estatina:
• amb antecedent de malaltia cardiovascular (prevenció secundària);
• colesterol LDL >190 mg/dL; 
• tots els de 40 a 75 anys amb diabetis, i 
• persones sense antecedent de malaltia cardiovascular i sense diabetis, amb colesterol LDL <190 mg/dL, 

però amb un risc cardiovascular calculat a 10 anys de 7,5% o més.
  5. Identifiquen els subgrups de pacients en els quals estaria indicat un tractament intensiu: (1) els de <75 anys 

amb antecedent de malaltia cardiovascular, (2) tots els que tinguin un colesterol LDL ≥190 mg/dL, i (3) els dia-
bètics de 40-75 anys amb un RCV≥7,5% i sense malaltia.

  6. Abandonen l’establiment d’un objectiu terapèutic de nivell de colesterol.
  7. Reconeixen que els hipolipemiants que no són estatines no tenen una relació benefici-risc favorable per reduir 

el risc cardiovascular.
  8. Recomanen nous algoritmes per calcular el risc cardiovascular a 10 anys. Aquests algoritmes sobreestimen el 

risc, sobretot en la població de Catalunya (en la qual es recomana el calculador de risc de REGICOR).
  9. Identifiquen grups de risc cardiovascular elevat en els quals les estatines no hi milloren el pronòstic: pacients 

en hemodiàlisi i pacients amb insuficiència cardíaca de grau III o IV.
10. Abans d’iniciar el tractament, recomanen considerar l’efecte beneficiós potencial junt amb la possibilitat d’efec-

tes adversos i interaccions farmacològiques en cada pacient concret, així com les preferències del pacient.
11. Donen recomanacions sobre el tractament dels efectes adversos de les estatines.

El comitè que ha elaborat les noves recomanacions va estar format per 14 persones, de les quals set van decla-
rar conflictes d’interessos. (Es considera que un persona té un conflicte d’interès si té un 5% o més de les ac-
cions d’una companyia, o bé si el que rep d’una companyia equival a més de 5% dels ingressos en l’any anterior).

Els assaigs clínics 
de prevenció 

cardiovascular amb 
estatines s’han fet 
en pacients “poc 
representatius”

http://www.imim.cat/ofertadeserveis/software-public/regicor/?1


L’efecte preventiu de les estatines no depèn de 
les concentracions de colesterol o de colesterol 
LDL, sinó del risc cardiovascular (RCV) global de 
cada pacient: com més elevat és el RCV, més fa-
vorable és la relació benefici/risc de l’estatina. El 
calculador de RCV més ajustat a la població de 
Catalunya és el del REGICOR. 

Ens sembla molt positiu que per decidir si cal pres-
criure una estatina, la nova guia sobre dislipèmia 
i RCV abandoni el criteri de la xifra de colesterol 
en sang i recomani basar-se en el RCV global de 
cada pacient. No obstant, recomana prescriure 

Actualment a la xarxa s’hi troba una infinitat de 
calculadors de RCV. La nova guia ACC/AHA re-
comana utilitzar una nova escala (Pooled Cohort 
Risk Assessment Equations), que també ha estat 
criticada per sobreestimar el risc. El NICE reco-
mana l’escala anomenada QRISK2, la qual també 
sobreestima el risc en la nostra població. La tau-
la de predicció del risc validada en la població 
de Catalunya és l’elaborada per l’estudi REGI-
COR (www.imim.cat/ofertadeserveis/software-
public/regicor/?1).16 Aquesta taula calcula només 
el risc coronari; per tal de conèixer el RCV cal 
multiplicar el risc coronari per 2,1.17 

L’estudi REGICOR ha permès conèixer les pro-
porcions de població de Catalunya en diferents 
nivells de RCV: tal com s’indica a la taula 2, hi 
ha gairebé 400.000 persones amb RCV de 10% 
o més, xifra que contrasta amb la de 800.000 
persones que reben estatines. Per tant, sem-
bla que a Catalunya hem aplicat les noves (i 
agressives) recomanacions abans que fossin 
publicades: n’estem fent un gra massa.

A Catalunya hi ha moltes persones que no neces-
siten una estatina i no obstant la reben. Contrà-
riament, no es pot descartar que persones que 
en podrien obtenir un efecte beneficiós no la re-
ben. Els estudis sobre la utilització d’estatines rea-
litzats en altres països indiquen que menys de la 
meitat de les persones en tractament crònic amb 
una estatina la necessiten realment. Al mateix 
temps, molts pacients de risc elevat en els quals 
serien beneficioses no les prenen.18,19 
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Quadre 2. Estatines en persones amb risc cardiovascular inferior a 10%? Limitacions de la 
metanàlisi de la CTT.11

Taula 2. Risc cardiovascular (RCV) predit a 
10 anys en la població de Catalunya de 35 
a 74 anys (estudi REGICOR).16

Grup de 
risc

Persones a Cata-
lunya amb aquest 
nivell de risc (%)

Persones a Cata-
lunya amb aquest 
nivell de risc (n)a

<5% 65,76% 2.518.296

5-9,9% 24,14% 937.351

10-14,9% 6,44% 251.843

≥15% 3,65% 144.084
a Ajustat per sexe.

L’objectiu de la metanàlisi de la CTT va ser avaluar “l’efecte beneficiós net global” de la disminució del colesterol amb 
estatines en persones amb risc cardiovascular baix.

S’hi van incloure quatre assaigs clínics més que en l’anterior metanàlisi. Els resultats no són diferents; el que ha canviat 
sobretot n’és la interpretació.

La variable més convincent i menys subjecta a biaixos és la mortalitat per totes les causes, perquè no és susceptible de 
determinació inexacta de la causa de mort. En les persones amb RCV de <10% la reducció de la mortalitat no va ser-hi 
estadísticament significativa.

Després de la mortalitat per totes les causes, les variables més fiables (o “dures”) són les que componen la morbimorta-
litat cardiovascular greu (mort de causa cardiovascular, infart o ictus), perquè són poc vulnerables a errors o impreci-
sions de diagnòstic. També són importants perquè deixen seqüeles permanents. 

En alguns assaigs clínics inclosos a la metanàlisi de la CTT s’hi ha augmentat el poder estadístic mitjançant la inclusió en la 
variable principal d’altres esdeveniments menys “durs”, com procediments de revascularització coronària. Aquesta 
variable és menys precisa, perquè hi ha variabilitat geogràfica en la seva aplicació i perquè, encara que l’assaig sigui 
“a doble cec”, generalment se sap a quin grup està aleatoritzat cada pacient, només mirant les xifres de colesterol. (El 
biaix per pèrdua del doble cec ha estat demostrat amb totes les variables, excepte la mortalitat per totes les causes.13)

En la metanàlisi de la CTT la reducció de la incidència de mort + infart + ictus va ser de 7,5 per cada 1.000 persones de 
baix risc tractades durant 5 anys. En altres paraules, cal tractar 140 persones de baix risc durant 5 anys per evitar 
un esdeveniment coronari o un ictus, sense que es redueixi la mortalitat per totes les causes.

L’indicador més adequat de l’efecte net global de les estatines sobre la salut hauria de ser la morbimortalitat total (nombre 
total d’esdeveniments greus): mort per totes les causes, ingressos hospitalaris, allargament de l’estada hospitalària, 
càncer i incapacitat permanent. Aquesta informació només s’havia recollit de manera completa en tres assaigs clínics 
(JUPITER, ASCOT i LIPID), i en cap d’ells no s’hi va veure que l’estatina en reduís la incidència.

Els resultats de la metanàlisi de la CTT no estan a disposició pública, perquè les companyies farmacèutiques promotores 
dels assaigs clínics van cedir les dades a condició que no fossin disponibles per a terceres persones. 

Les publicacions de la CTT acostumen a afirmar que la incidència d’efectes indesitjats de les estatines és molt baixa. 
No obstant, el primer autor ha reconegut que, de fet, la base de dades de la CTT no conté informació sobre efectes 
indesitjats, perquè no s’havia recollit de manera comparable a tots els assaigs.14 No tenir la informació no equival a 
que la informació sigui negativa.

Conclusions

http://www.imim.cat/ofertadeserveis/software-public/regicor/?1
http://www.imim.cat/ofertadeserveis/software-public/regicor/?1
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una estatina quan el RCV a 10 anys és de 5% o 
més, i això amplia considerablement la població 
diana que teòricament ha de rebre tractament.

Cal tenir en compte que en persones de baix risc 
(prevenció primària) caldria tractar 1.111 pacients 
durant 5 anys per evitar una mort i 370 per evi-
tar un IAM. En prevenció secundària la relació és 
més favorable: cal tractar 385 pacients durant 5 
anys per evitar una mort, i 196 per evitar un cas 
d’IAM.

En conjunt, els grans assaigs clínics amb estati-
nes van ser realitzats en poblacions selecciona-
des i no representatives dels pacients habituals. 
Això explica que la incidència d’efectes indesit-
jats hagi estat més alta en estudis observacionals 
que en assaigs clínics.

A Catalunya hi ha unes 150.000 persones amb 
RCV a 10 anys de més de 15% i unes 400.000 
persones amb RCV a 10 anys de 10 a 15%. A 
tall d’exemple, hi ha 800.000 persones que reben 
tractament crònic amb una estatina: des d’abans 
de la publicació de la nova guia, ja hi ha més 
gent tractada que la que proposen les noves i 
controvertides recomanacions.

En resum, en persones amb baix RCV una esta-
tina no hi redueix la mortalitat per totes les cau-
ses ni la morbiditat cardiovascular greu.
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