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Quin era l’objectiu del projecte? 

Avaluar l'associació entre el temps des de l’inici del tractament antihipertensiu fins a la 

consecució de l’objectiu de pressió arterial sistòlica (PAS <140 mm Hg), com afecta en 

el creixement de l’hemorràgia intracerebral aguda a les 24 hores d’evolució. 

 

Què ha descobert? 

Els pacients que aconsegueixen l'objectiu de PA sistòlica <140 mmHg dins de la 

primera hora després de l'inici del tractament antihipertensiu presenten una menor 

taxa de creixement significatiu de l'hematoma a les 24 hores. 

 

Quina aplicació pràctica tindrà aquest resultat? 

Aquest projecte ha tingut diverses aplicacions o beneficis per a la pràctica assistencial 

diària. En primer lloc, hem optimitzat els protocols assistencials de maneig de pacients 

amb hemorràgia intracerebral aguda, introduint la importància del temps invertit 

durant la reducció intensiva de la pressió arterial com un indicador de qualitat 

assistencial. Com més ràpid actuem durant la reducció intensiva de la pressió arterial, 



 

més se’n beneficiarà el pacient. En segon lloc,  cal destacar la importància del paper de 

la infermeria dins del maneig de la pressió arterial durant la fase aguda de 

l’hemorràgia intracerebral. L’atenció de les infermeres d’ictus de forma ràpida i 

continuada a peu de llit ha demostrat que és clau per obtenir una reducció en els 

temps de consecució de l’objectiu de pressió arterial i per mantenir un bon control de 

la pressió arterial durant les primeres 24 hores. Per tant, tenen un paper clau en 

l’evolució clínica dels pacients amb hemorràgia. El fet d’incloure una infermera i 

investigadora predoctoral al projecte permetrà empoderar la infermeria i donar a 

conèixer mitjançant revistes internacionals les troballes més centrades en la infermeria 

i l’hemorràgia intracerebral.  

 

 

 

 

 


