
Risco 

cardiovascular 

en mulleres

Marta Mariño Martínez

R1 CS sárdoma



ÍNDICE 

Introducción  

Cardiopatía isquémica na muller

Factores de risco específicos 

Conclusións



INTRODUCCIÓN

















DATOS 

 A enfermidade cardiovascular ten un impacto sobre a mortalidade global en Europa 

superior en mulleres que en homes, sendo a enfermidade coronaria a principal causa 

destas mortes. 

 During the past 2 decades, CVD mortality rates have decreased in both men and 

women. Unfortunately, this rate has not decreased in parallel in women, 

especially those in midlife (ages 35-50 years), in whom CVD mortality has slightly 

increased or stagnated.  At the last assessment, only 56% of American women were 

aware that CVD is the primary cause of death in women and only 13% perceived this 

as the major risk to their personal health. 





CARDIOPATÍA ISQUÉMICA EN MULLERES 

de Cardiología, S. E. (2007). Enfermedad Cardiovascular en La mujer. Estudio De la situación en España.

Mehta, L. S., Beckie, T. M., DeVon, H. A., Grines, C. L., Krumholz, H. M., Johnson, M. N., ... & Wenger, N. K. 

(2016). Acute myocardial infarction in women. Circulation, 133(9), 916-947.



ANTECEDENTES PERSOAIS

 Idade media superior aos homes (6 anos - SCASEST; 8.8 anos - SCACEST) 

 Maior prevalencia de HTA, dislipemia e diabetes. 

 Maior presencia de insuficiencia renal e depresión.

 Maior prevalencia de insuficiencia cardíaca. 

 Menor prevalencia de tabaquismo.

 Menor carga ateroesclerótica: menor frecuencia de AP de infarto, revascularización 

coronaria e enfermidade vascular periférica.



FISIOPATOLOXÍA

 Existen 3 modelos principais que nos explican que acontece detrás do IAM: 

• ruptura de placa ateroesclerótica 

• erosión da placa

• nódulo calcificado 

 Os dous factores asociados co mecanismo da erosión de placa son sexo feminino e 

idade premenopáusica. 

 En consecuencia: maior disfunción microvascular.



CLÍNICA 

 O tempo de chegada ao hospital (inicio da dor ata ingreso no hospital) foi 

significativamente maior nas mulleres.

 Máis frecuentemente presentan dor torácica atípica ou equivalentes anxinosos, 

sobretodo nas mulleres <45 anos. 

 Habitualmente non relacionan o síntoma coa orixe cardíaca e temen ser tomadas

como hipocondríacas nos servizos sanitarios. 

 As mulleres presentan máis SCASEST e enfermidade coronaria non obstructiva que 

os homes. 



TRATAMENTO

 O tempo de reperfusión (dende chegada ao hospital ata intervencionismo) foi maior 
nas mulleres. 

 Antiagregantes plaquetatios e antitrombóticos hospitalários se empregan por igual en
ambos sexos.

 En mulleres faise menos intervencionismo percutáneo, empréganse menos 
betabloqueantes e estatinas. 

 Maior uso de IECAS e diuréticos en mulleres.

 Maior tempo de hospitalización.





FIBRINOLISE

 As mulleres teñen maior risco de complicacións por sangrado (1.43 veces máis que 

os homes) independente da idade, do peso, da tensión arterial, función renal e do 

hematocrito basal. 

 O sexo feminino é un factor predictor independente de sangrado intracraneal tras a 

terapia trombolítica.

 Non hai maior sangrado nas mulleres coa menstruación. 

 Recoméndase axustar a dose de antiagregantes e anticoagulantes en función do peso 

e da función renal nas mulleres, de acordo co seu maior risco de sangrado.



COMPLICACIÓNS

 Mecánicas (insuficiencia mitral aguda, rotura de septo interventricular e rotura da 

parede libre do ventrículo esquerdo): prevalencia mulleres > homes

 Arrítmicas:

• Arritmias ventriculares tempranas e tardías: risco homes = mulleres.

• Ser muller é un factor de risco independente da idade demostrado para 

desenvolver unha FA ou bloqueo aurículoventricular tras o evento isquémico.



PRONÓSTICO 

 A mortalidade e incidencia de eventos adversos (novo IAM, IC ou shock 

cardioxénico) en fase hospitalaria foi un 50% maior en mulleres. 

 Na mortalidade a 28 días e ao ano: 

 SCASEST: tamén se observaron un 50% máis de mortes no sexo feminino, pero segundo a 

análise multivariante estaba en relación coa presencia de DM, infarto previo e idade

avanzada. 

 SCACEST: ser muller si se comportou como un factor predictor de mortalidade

independente (incremento do 30%). 

 Realizar unha coronariografía, tratar con BB ou IECA son factores protectores. 



CONSELLOS DE VIDA 

 As mulleres son menos animadas a facer rehabilitación cardíaca e acuden menos ao

programa. Particularmente faltan máis aquelas solteiras, con dificultades 

socioeconómicas,  fumadoras, depresivas, obesas, sedentarias, maiores, non-raza-

blanca, con menor apoio social e con máis cargas familiares.

 A disfunción sexual tras o IAM na muller recibe moita menos atención que a 

equivalente no sexo masculino. Peor aínda, pois dentro das poucas que recibiron

consello terapéutico nese sentido moitas recibiron restriccións que non se atopaban

na literatura científica. 

 Debería explicárselle que tras un IAM é frecuente a sequidade vaxinal, o descenso da 

líbido, o medo e ansiedade... Que poden influír nas súas relacións coa parella.



Parámetro Manifestacións

Anatomía (axustada por raza e 

idade)

Ventrículo esquerdo, grosor da parede, aurícula esquerda, volumen do ventrículo 

esquerdo ao final da diástole e diámetro dos vasos son máis pequenos na muller.

Influencia hormonal Estróxenos e proxestáxenos predominan na muller, testosterona no home.

Función cardiovascular O volumen circulante é 10% menor.

O pulso na muller é 3-5 latidos máis rápido.

A fracción de exección é maior en mulleres.

Fisioloxía Na muller hai menos activación simpática e maior parasimpática. 

Tamén teñen menor concentración plasmática de norepinefrina. 

Adaptación cardiovascular Como resposta ao estrés, a muller aumenta a frecuencia cardíaca e o home 

aumenta a resistencia periférica.

A muller é máis sensible á altitude e aos cambios de posición (ortostatismo). 

Parámetros hematolóxicos As mulleres teñen menor capacidade de transporte de osíxeno: menor taxa de 

hemoglobina e de hematocrito. 

Parámetros ECG e

electrofisiolóxicos

Morte súbita e FA son menos frecuentes en mulleres.

Na muller o intervalo QT corrixido é maior. 

A muller padece máis torsades de pointes inducida por fármacos. 



FACTORES DE RISCO 

CARDIOVASCULAR CLÁSICOS 



 Fumar é o factor individual modificable que máis risco de ECV supón para as 

mulleres: incrementa 7 veces o risco. Este cae fortemente 1-2 anos tras deixar o 

fumar, e aos 10-15 anos cae ata o nivel dos nunca-fumadores. 

 HTA: está máis fortemente relacionada co IAM en mulleres que en homes. O 

tratamento é xeralmente máis efectivo en mulleres, sen embargo en anciáns o 

bo control lógrase máis en homes que en mulleres. 

• A tos por IECA é máis frecuente en mulleres que en homes.



 Dislipemia: supón un FdR tanto para mulleres como para homes, pero non hai

estudos específicos. No Nurses’ Health Study (32826 mulleres posmenopáusicas), o 

HDL colesterol foi a lipoproteína que mellor discriminada o risco de enfermidade 

cardiocasvular.

 Obesidade: é un factor de risco maior para ECV en mulleres (incrementa o risco x3). 

O risco de IAM en presencia de síndrome metabólico é maior en mulleres xóvenes

que no resto de grupos. 

 Diabetes mellitus: confire maior risco de eventos coronarios en mulleres que en

homes, en parte pola coexistencia doutros FdR. En mulleres xóvenes incrementa o 

risco por 4-5 veces.



FACTORES DE RISCO PROPIOS DAS 

MULLERES 



CONTRACEPCIÓN HORMONAL 

 En mulleres xóvenes sen factores de risco cardiovascular non supón un incremento 

do risco CV. 

 Sen embargo, estaremos ante un risco CV inaceptable nas seguintes situacións:

• >35 anos + fumadoras

• HTA non controlada 

• Enfermidade cardiovascular previa (prevención secundaria)



EMBARAZO 

 Preeclampsia (1-2%): incrementa 1.5-2.5 veces o risco CV, supón un RR de sufrir HTA 
de 3 e un RR de 2 para DM. 

 Hipertensión na xestación (10-15%): RR 1.9-2.5 para ECV, RR de 2-7.2 para HTA 
mantida. 

 Diabetes xestacional implica un risco de ata un 50% para aparición de DM franca nos 
primeiros 5 anos postembarazo. 

 Non hai evidencia de que abortos repetidos se asocien a aumento de RCV.

 Demostrouse que a preeclampsia-eclampsia duplica o risco de isquemia coronaria, 
ictus e tromboembolismo venoso ata 10 anos tras o embarazo. 



SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO

 Prevalencia: 6-10% 

 Manifestacións clásicas: infertilidade, irregularidades menstruais e hirsutismo. 

 Importante: resistencia á insulina, dislipemia, certo grao de inflamación crónica, risco 

elevado de DM2.

 Non supón un factor independente de risco. 

 Oportunidade: búsqueda activa de FRCV modificables. 



TERAPIA HORMONAL SUSTITUTIVA 

 Existe a hipótese de que os estróxenos actuarían como un factor protector de ECV, 

xa que: 

• A idade media de presentación de ECV en mulleres é10 anos máis tarde da 

menopausia.

• Observouse que as mulleres con fallo ovárico precoz (<40 anos, P=1%) inician

antes os síndromes coronarios agudos e a calcificación das coronarias que o resto 

das mulleres. 

 Sen embargo: a terapia hormonal non está indicada para a prevención primaria nin

secundaria das ECV (IIIA). 

 Polémica: na maioría dos estudos iníciase a terapia cando a menopausia leva >10 anos 

de evolución. 



CANCRO DE MAMA 

 Observouse un maior RCV en mulleres que sobreviven a un cancro de mama. 

 Descoñécese se é a propia neoplasia ou os tratamentos (antraciclinas, trastuzumab) 

os que incrementan o risco. 

 A radiación actúa como FdR, directamente proporcional á dose máis alta de 

radiación que chegue ao corazón, e parece que ten efecto dende un par de anos tras 

a radiación ata 20 anos despois. 

 Ese risco sumaríase ao derivado do cambio no estilo de vida que supón o diagnóstico 

de cancro. 



SAHOS

 É menos frecuente en mulleres, pero tamén menos sospeitado. 

 Nas pausas de apnea poden alcanzarse cifras de TA de 240/130mmHg xunto con 

hipoxemia, hipercapnia e activación adrenérxica. 

 Por iso, nos casos non tratados hai un risco 3.5 veces maior de HTA, enfermidade

coronaria, ictus e FA. 

 Nas pacientes tratadas o incremento de risco asociado 

ao SAHOS desaparece.



ENFERMIDADES AUTOINMUNES

 Está demostrada a asociación entre enfermidades inflamatorias e a mortalidade 

precoz, sendo a primeira causa desta a ECV. 

 O incremento de mortalidade por CV obsérvase incluso en pacientes sen FRCV 

clásicos. Como nota positiva, os fármacos modificadores da enfermidade parecen

reducir a progresión da arteroesclerose. 

 Cando hai FRCV, son infrareconocidos e infratratados. 

 Os sistemas SCORE subestiman o risco, por iso a EULAR (European League Against

Rheumatism) propón multiplicar o resultado optido por 1.5.



FACTORES SOCIOCULTURAIS

 A depresión, dúas veces máis frecuente en mulleres que en homes na poboación

xeral, supón un risco importante para IAM ou morte cardíaca, incrementando o risco 

da muller un 50%. 

 Segundo o estudo INTERHEART, a presencia de depresión, estrés doméstico/laboral 

e o baixo locus de control estarían asociados con IAM en mulleres, cunha odds ratio 

de 3.5. 

 Eventos traumáticos na infancia como abuso sexual ou físico están emerxendo como 

posibles factores de risco independentes para enfermidade isquémica coronaria.



GUÍA EUROPEA DE PREVENCIÓN DE 

ENFERMIDADE CARDIOVASCULAR (2016) 













INVESTIGACIÓN 

<20% mulleres 
en ensaios

clínicos
WISE

(Women´s Ischemic Syndrome 
Evaluation)

National Heart, Lung and Blood Institute 



CONCLUSIÓNS

 Debemos cambiar o noso prototipo de paciente cardiovascular.

 Concienciar a mulleres e profesionais sanitarios da importancia do RCV neste sector 

da poboación.

 Debe incluirse unha maior proporción de mulleres nos estudos de investigación. Os 

resultados deberían ser sempre estandarizados por sexo. 

 Mellorar a estratificación de risco nas mulleres. 

 En Atención Primaria: aproveitar a ventá de oportunidade. 
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