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Introducció

Un dels ítems de la qualitat en infermeria correspon a la incidència i prevalença de
les úlceres per pressió (UPP) entre els pacients ingressats. Les UPP són un tipus de
ferides de caràcter crònic que afecten la pell i els teixits tous circumdants durant
un temps prolongat. Apareixen per una compressió entre un os (de l’esquelet
del pacient) i una superfície externa (com pot ser un llit, una cadira, etc.), en
determinades ocasions que ho predisposen, com per exemple l’excés d’humitat a
la pell o les causes vasculars.

El primer pas per prevenir l’aparició d’una UPP és valorar el pacient atenent els
factors de risc que pugui presentar. Per això, s’han dissenyat una sèrie d’escales
de valoració de risc d’úlceres per pressió, de les quals les més utilitzades són la
de Norton i la de Braden.

Un cop conclosa la valoració amb qualsevol de les escales, s’ha de fer un pla
de cures individualitat que inclogui les mesures de prevenció necessàries per
minimitzar els riscos detectats. La primera mesura curativa sempre és la prevenció.
Si malgrat totes les prevencions apareixen UPP, llavors s’ha de tractar la zona
afectada amb apòsits i, si és el cas, amb desbridaments.

En aquesta unitat explicarem com dur a terme qualsevol d’aquestes tècniques de
forma seqüencial, acurada i precisa, i és obligació de l’auxiliar la interioritzar-les.

En el primer apartat, “Úlceres per pressió (UPP)“, mostrem les diferents
etapes en la formació de les úlceres, així com la seva prevenció i les possibles
complicacions que poden produir les úlceres ja existents. També identifiquem i
descrivim les etapes del procés d’atenció d’infermeria (PAI) i el paper del TCAI.

En el segon apartat, “Avaluació de riscos, prevenció i tractament de les UPP”
mostrem que la prevenció és el millor tractament; per això, l’esforç més gran
s’ha d’encaminar a detectar precoçment els pacients de risc i aplicar mesures
preventives, redistribuint la pressió i fent que la persona canviï de posició i es
giri regularment.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat cal que feu els exercicis d’autoavaluació
i les activitats proposades. En cas de dubte, podeu preguntar al fòrum de
l’assignatura, ja que així us podran ajudar els vostres companys o el professor.
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Objectius

En acabar la unitat, heu de ser capaços de:

• Comprendre els mecanismes de producció de les UPP.

• Prevenir l’aparició de les UPP.

• Evitar les complicacions i l’agreujament de les úlceres ja existents.
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1. Úlceres per pressió (UPP)

Les úlceres per pressió (UPP) constitueixen un important problema de salut
pública i de seguretat del pacient. Segons l’últim estudi realitzat al nostre país,
la prevalença en hospitals es situa en un 7,87%; en centres sociosanitaris, en un
13,41%, i en atenció primària, en un 8,51%.

En conjunt, integren una situació de salut que genera serioses implicacions sobre
el pacient, els seus cuidadors, la família i la qualitat de vida a tots els nivells
–físic, psicològic i social–, fet que incrementa el risc de mort en les persones que
les pateixen. Les úlceres de pressió van causar 29.000 morts a tot el món com a
mitjana anual en la dècada 2000-2010.

Per això és important conèixer-ne la classificació i localització, els agents causals
i els factors predisposants, així com les situacions més comunes en què poden
sorgir. Hi ha un ampli consens a l’hora de considerar que la prevenció constitueix
el mètode més eficient d’afrontar el problema, respecte al cost del tractament, per
la important disminució de despeses directes i indirectes.

A més, amb una prevenció adequada es disminueix el temps que els professionals
sanitaris dediquen a curar-les, disminueix la despesa farmacèutica, es redueixen
les estades hospitalàries derivades d’aquestes lesions i el sofriment intangible de
pacients i familiars que han d’enfrontar-se diàriament a aquestes lesions.

1.1 Concepte i fisiopatologia

Les úlceres de pressió es produeixen a causa de la pressió aplicada als teixits
tous i donen lloc al flux sanguini totalment o parcialment obstruït als teixits tous.
El cisallament també n’és una causa, ja que pot atraure els vasos sanguinis que
alimenten la pell (vegeu la figura 1.1).

Les úlceres de pressió es desenvolupen amb més freqüència en persones que no
es mouen, com les que es troben en una cadira de rodes. Es creu àmpliament que
altres factors poden influir en la tolerància de la pell a la pressió i el cisallament i
fer augmentar el risc de desenvolupar úlcera a pressió. Aquests factors són:

• La desnutrició proteicocalòrica.

• El microclima (humitat de la pell causada per la suor o la incontinència).

• Malalties que redueixen el flux sanguini a la pell, com l’arterioesclerosi.

• Malalties que redueixen la sensació a la pell, com la paràlisi o la neuropatia.

Les imatges d’aquest
apartat provenen de Guía
de actuación para la
prevención y cuidados de
las úlceras por presión
(2017) i Cures
d’Infermeria per a la
prevenció i el tractament
de les nafres per pressió
(2002).
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La curació de les úlceres de pressió es pot alentir amb l’edat de la persona,
les condicions mèdiques (com l’arterioesclerosi, la diabetis o la infecció), el
tabaquisme o medicaments, com ara medicaments antiinflamatoris.

Figura 1.1. Forces de pressió i cisalla

Font: “Guía de actuación para la prevención y cuidados de las úlceras por presión” (2017)

Pel que fa a la seva fisiopatologia, les úlceres de pressió poden ser causades per
un subministrament de sang inadequat i lesions de reperfusió produïdes quan la
sang es torna a introduir al teixit.

Un individu saludable pot experimentar un exemple senzill d’hipertensió lleugera
durant un període de temps prolongat: el dolor experimentat és indicatiu del flux
sanguini impedit a les zones afectades. Al cap de dues hores, aquesta escassetat de
subministrament de sang, anomenada isquèmia, pot provocar danys en els teixits
i la mort cel·lular.

Una isquèmia (del grec ‘retenir’ i ‘sang’) és el patiment cel·lular causat per
la disminució transitòria o permanent del reg sanguini i conseqüentment una
disminució de l’aportació d’oxigen d’un teixit biològic. Aquest patiment
cel·lular pot ser suficientment intens per causar la mort cel·lular i del teixit.
Una de les funcions principals de la sang és fer que l’oxigen que arriba als
pulmons circuli per l’organisme i arribi a tots els teixits del cos.

Una pressió externa perllongada (més de 60’) i superior a la pressió capil·lar
normal (entre 16 i 33 mmHg) és el principal factor en la producció de les
úlceres. Aquesta pressió supracapil·lar redueix el flux sanguini i, per tant, el volum
transportat d’oxigen, la qual cosa provoca una isquèmia que ja va ser demostrada
per Koslac als anys seixanta.

La isquèmia de la membrana capil·lar augmenta la seva permeabilitat, amb la
consegüent vasodilatació, extravasació de líquids i infiltració cel·lular. S’inicia,
d’aquesta forma, un procés inflamatori actiu, que dona lloc a una hiperèmia
reactiva, la qual es pot considerar úlcera de primer estadi, si no desapareix en
30 minuts. Si no desapareix la pressió, es produeix una isquèmia local intensa
en els teixits i una trombosi venosa, amb alteracions irreversibles que porten a la
necrosi i a la ulceració (estadis II, III i IV).
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Per sobreviure a la isquèmia, les cèl·lules necessiten obtenir energia. En
general, hi ha dues formes de generar-la (totes dues basades en processos
químics) que aprofiten l’energia emmagatzemada en un o més enllaços
químics: per via de la fermentació o bé a partir d’oxigen. Si la isquèmia
és molt greu pot arribar a l’anòxia, fet que implica que els teixits d’aquesta
regió no podran comptar amb l’energia necessària per sobreviure. D’aquesta
forma, el teixit mor. Cada teixit té un nivell diferent de tolerància a la falta
d’oxigen.

De vegades aquest tipus de lesions es produeixen de fora a dintre. Les forces de
fricció produeixen distensió i angulació dels vasos sanguinis, fet que complica les
alteracions isquèmiques produïdes per la pressió externa. Aquest tipus de forces
són habituals en pacients enllitats, ja que es dona un desplaçament lent, però
continu, cap als peus del llit i es produeixen unes forces tangencials i de sentit
contrari a la superfície que friccionen els punts de pressió amb els llençols, i això
ocasiona l’efecte denominat de cisallament.

El mecanisme de producció de les úlceres per pressió segueix aquest ordre (vegeu
la figura 1.2):

1. Pressió externa prolongada més de 60’ - 90’.

2. Redueix el flux sanguini.

3. Redueix el volum transportat d’O2.

4. Isquèmia (es posen en marxa els mecanismes de defensa).

5. Augment de la permeabilitat capil·lar.

6. Vasodilatació, amb extravasació de líquids i infiltració cel·lular.

7. Hiperèmia activa: estadi I (si l’eritema no desapareix en 30’).

Figura 1.2. Fisiopatologia de la UPP

La ferida començarà inicialment com una àrea vermella i dolorosa. L’altre procés
de desenvolupament de l’úlcera de pressió es veu quan la pressió és prou elevada
per danyar la membrana cel·lular de les cèl·lules musculars, que moren com a
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resultat de l’úlcera i la pell s’alimenta dels vasos sanguinis que passen per la capa
muscular. Aquesta és la forma profunda de lesió de teixit de les úlceres de pressió,
i comença amb la pell intacta de color violeta.

La hipòxia és una condició patològica en la qual no hi ha un subministrament
adequat d’oxigen, ja sigui a tot el cos (hipòxia generalitzada) o en una
regió del cos (hipòxia tissular). La hipòxia en la qual la privació de
subministrament d’oxigen és completa s’anomena anòxia.

Vegeu el vídeo sobre el concepte d’isquèmia:

https://www.youtube.com/embed/NMHqPfoYBjE?controls=1

1.2 Classificació de les UPP segons NPUAP/EPUAP

NPUAP/EPUAP són les sigles d’European and US National Pressure Ulcer
Advisory Panels, és a dir, panels de consulta d’úlceres per pressió, a Europa i als
Estats Units. Aquests panels ens indiquen el grau o etapa, de les quatre possibles,
en què es troba una úlcera determinada (vegeu la figura 1.3); fet que ens permet
la seva classificació.

Figura 1.3. Evolució d’esquerra a dreta, de pell normal a UPP 1, 2, 3, 4

Font: “Guía de actuación para la prevención y cuidados de las úlceras por presión” (2017)

A l’etapa 1 la pell es troba intacta amb enrogiment no blanquejable d’una àrea
localitzada generalment per sobre d’una prominència òssia. La pell pigmentada
fosca pot no tenir una separació visible; el seu color pot diferir de la zona

https://www.youtube.com/embed/NMHqPfoYBjE?controls=1
https://www.youtube.com/embed/NMHqPfoYBjE?controls=1
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circumdant. La zona difereix en característiques com l’espessor i la temperatura
en comparació amb el teixit adjacent. L’estadi 1 pot ser difícil de detectar en
individus amb tons de pell fosca. També pot indicar o ser un senyal de persones
“en risc” (vegeu la figura 1.4 i la figura 1.5).

Figura 1.4. UPP, etapa 1 (esquema)

Figura 1.5. UPP, etapa 1 (exemple)

A l’etapa 2 es produeix una pèrdua parcial de la dermis d’espessor, que es presenta
com una úlcera oberta poc profunda amb un llit de ferides de color rosa vermellós,
sense escletxa. També es pot presentar com una ampolla intacta o oberta/trencada
de sèrum. Es presenta com una úlcera poc profunda o brillant, seca sense escletxes
o esclats (vegeu la figura 1.6 i la figura 1.7)
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Figura 1.6. UPP, etapa 2 (esquema)

Figura 1.7. UPP, etapa 2 (exemple)

A l’etapa 3 hi ha una pèrdua total del teixit adipós. El greix subcutani pot ser
visible, però l’os, el tendó o el múscul no estan exposats. La profunditat d’una
úlcera de pressió a l’etapa 3 varia segons la ubicació anatòmica. El pont del
nas, l’oïda, l’occípit i el mal·lèol no tenen (adipós) el teixit subcutani i les úlceres
d’estadi 3 poden ser poc profundes. En canvi, les àrees d’adipositat significativa
poden desenvolupar úlceres de pressió extremadament profundes de l’etapa 3.
L’os/tendó no és visible ni palpable directament (vegeu la figura 1.8 i la figura
1.9)
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Figura 1.8. UPP, etapa 3 (esquema)

Figura 1.9. UPP, etapa 3 (exemple)

Finalment, a l’etapa 4 es produeix una pèrdua total de teixits amb ossos, tendons
o músculs exposats. L’escara pot estar present en algunes parts del llit de la ferida.
Sovint s’inclouen socors i túnels. La profunditat d’una úlcera de pressió d’etapa 4
varia segons la ubicació anatòmica. El pont del nas, l’oïda, l’occípit i el mal·lèol no
tenen teixit adipós en el teixit subcutani i aquestes úlceres poden ser poc profundes.
Les úlceres de la fase 4 es poden estendre a estructures musculars i/o de suport
(p. ex., fàscia, tendó o càpsula) fent probable que es produeixi osteomielitis.
L’os/tendó exposat és visible o palpable directament (vegeu la figura 1.10 i la
figura 1.11). El 2012, l’NPUAP va declarar que les úlceres de pressió amb cartílag
exposat també es classifiquen com a etapa 4.
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Etapes d’una UPP

Podeu trobar més informació
sobre les etapes d’una UPP, en el

següent document:
tinyurl.com/yclyaj6s.

Figura 1.10. UPP, etapa 4 (esquema)

Figura 1.11. UPP, etapa 4 (exemple)

1.2.1 Categories addicionals propostes per l’NPUAP

La classificació de l’NPUAP als Estats Units inclou dues categories addicionals
que val la pena descriure, ja que no estan contemplades a escala europea per
l’EPUAP. En ambdues, la profunditat real i la categoria de la UPP es determinarà
una vegada desbridada o evolucionada la lesió.

Es diu que una UPP és inestadiable / sense classificació quan presenta una pèrdua
total del gruix de la pell o els teixits (profunditat desconeguda). Pèrdua del gruix
total dels teixits on la profunditat real de la UPP està completament coberta per
esfàcels i/o escares en el llit de la ferida (vegeu la figura 1.12 i la figura 1.13).

https://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/hrs3/fileadmin/user_upload/area_enfermeria/enfermeria/procedimientos/procedimientos_2012/h15_2_estadios_upp.pdf
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Figura 1.12. UPP Inestadiable / sense classificació (esquema)

Figura 1.13. UPP Inestadiable / sense classificació (exemple)

De la mateixa manera, es diu que hi ha sospita de lesions de teixits profunds /
profunditat desconeguda quan l’àrea localitzada és de color porpra o marró de
pell descolorida o butllofa plena de sang a causa del mal dels teixits tous subjacents
per la pressió i/o la cisalla. L’àrea pot anar precedida per un teixit que és dolorós,
ferm o tou, més calent o més fred en comparació amb els teixits adjacents (vegeu
la figura 1.14 i la figura 1.15).
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Figura 1.14. Sospita de lesions de teixits profunds / profunditat
desconeguda (esquema)

Figura 1.15. Sospita de lesions de teixits profunds / profunditat
desconeguda (exemple)

1.2.2 Localització més habituals de les UPP

Les localitzacions més freqüents de les UPP es corresponen amb zones de suport
que coincideixen amb prominències o màxim relleu ossi, és a dir, zones del cos que
suporten més pressió. Aquestes zones varien depenent de la posició del pacient;
vegem-les detingudament:

• Pacient en posició de decúbit supí: la regió sacra, els talons, el còccix, els
colzes, els omòplats i l’occípit són les zones de més pressió (vegeu la figura
1.16).

Figura 1.16. Localitzacions de les UPP en decúbit supí
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• Pacient en posició de decúbit lateral: són els mal·lèols, els trocànters, les
costelles, les espatlles, les orelles, les crestes ilíaques i la cara interna i
lateral dels genolls (vegeu la figura 1.17).

Figura 1.17. Localitzacions de les UPP en decúbit lateral

• Pacient en posició de decúbit pron: suporten més pressió els dits dels peus,
els genolls, els genitals masculins, les mames, els pòmuls, les orelles, el nas
i les crestes ilíaques (vegeu la figura 1.18).

Figura 1.18. Localitzacions de les UPP en decúbit pron

• Pacient en posició de sedestació: són l’isqui, el còccix, els omòplats, els
trocànters, els talons i els dits dels peus (vegeu la figura 1.19).

Figura 1.19. Localitzacions de les UPP
en sedestació
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1.2.3 Lesions cutànies associades a la humitat

El GNEAUPP (Grup Nacional per a l’Estudi i Assessorament en Úlceres per
Pressió i Ferides Cròniques) defineix les lesions cutànies associades a la humitat,
també conegudes com a LESCAH, com lesions localitzades a la pell que no solen
afectar teixits subjacents i que es presenten com una inflamació, eritema, i/o erosió
d’aquests causades per l’exposició perllongada (contínua o gairebé contínua) a
diverses fonts d’humitat amb potencial irritatiu per a la pell (com per exemple:
orina, femta, exsudats de ferides, efluents d’estomes o fístules, suor, saliva o moc).

La correcta diferenciació entre lesions per humitat i UPP és de gran importància
clínica; tant des de l’enfocament de prevenció com des del de tractament, amb una
repercussió directa en el pacient (vegeu la taula 1.1).

Taula 1.1. Diagnòstic diferencial d’UPP i LESCAH

Concepte
diferencial

UPP LESCAH

Causa Pressió o cisalla Humitat

Localització Sobre prominències òssies Hi pot haver prominències òssies però la
humitat hi és present

Forma Limitada amb vores regulars Difusa

Profunditat Segons categoria UPP Superficial

Vores Distingibles Difuses

Color Segons categoria UPP Envermelliment

Necrosi Hi pot haver necrosi No hi ha necrosi

1.3 UPP relacionades amb dispositius sanitaris

S’estima que un terç de les UPP són produïdes per dispositius sanitaris (DS),
encara que varia considerablement i depèn de les característiques de la població
que s’estudiï, i les categories I i II són les més comunes. La clau en el
tractament d’aquestes UPP-DS és identificar la causa de la pressió i retirar-la.
Malauradament, molts dels dispositius són necessaris per al tractament i cura del
pacient i no poden ser retirats. De vegades, algunes d’aquestes lesions són resultat
d’una mala posició del dispositiu o de la seva fixació (vegeu la figura 2.7).
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Figura 1.20. UPP per goma de mascareta d’O2 (DS causant d’una
UPP)

Una UPP relacionada amb un dispositiu sanitari (UPP-DS) es defineix
com una lesió localitzada a la pell o teixit subjacent com a resultat d’una
pressió sostinguda causada per un dispositiu sanitari diagnòstic o terapèutic
(mascareta o tub endotraqueal, cànula de traqueotomia, sondes, catèters,
fèrules i aparells ortopèdics).

Les escales de valoració del risc de desenvolupar UPP no permeten identificar
adequadament el risc de desenvolupar UPP-DS, de manera que els pacients
depenen del judici clínic de la infermera com a mitjà d’identificació de riscos i
de la implementació primerenca d’accions de prevenció (vegeu la figura 2.8).

Figura 1.21. UPP per tub de tòrax (DS causant d’una UPP)
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1.3.1 Localització i prevenció de les UPP-DS

Les localitzacions de les UPP-DS depenen del tipus de dispositiu (vegeu la taula
1.2, la figura 1.22 i la figura 1.23).

Taula 1.2. Localitzacions de les UPP-DS

Localització Dispositiu causant

Nas Oxigenoteràpia: mascaretes, ulleres nasals, sondes nasogàstriques.

Boca Tubs endotraqueals.

Dits Sensors de pulsioximetria.

Meat urinari Sondes vesicals.

Figura 1.22. UPP per collarí cervical

Figura 1.23. UPP per cinta de traqueostomia

Les estratègies de prevenció per a aquest tipus de lesions són les recollides a les
següents recomanacions:
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• Inspeccionar la pell al voltant dels dispositius diagnòstics i terapèutics
almenys dues vegades al dia per a buscar senyals relacionats amb la pressió
en el teixit circumdant (equip d’oxigenoteràpia, sondes, equip de VMNI,
fèrules, guixos...).

• Considerar fer servir apòsits per a la prevenció de UPP-DS (vegeu la figura
1.24 i la figura 1.25).

Figura 1.24. Dispositius per a prevenció de les UPP-DS (exemple 1)

Figura 1.25. Dispositius per a prevenció de les UPP-DS (exemple 2)
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1.4 Situacions especials relacionades amb les UPP

A banda de les prevencions i cures de les UPP que es puguin dur a terme dins d’un
context general, hi ha una sèrie de situacions especials que representen un seriós
problema i necessiten unes cures més específiques. Aquestes situacions especials
s’han classificat en quatre blocs (posteriorment, també caldrà continuar amb les
cures); vegem-los detingudament.

1. Prevenció d’UPP a quiròfan:

El risc que presenta un pacient hospitalitzat de presentar UPP es veurà incrementat
si és sotmès a una intervenció quirúrgica. Independentment del paper fonamental
que la pressió mantinguda exerceix en el desenvolupament de les UPP, hem de tenir
en compte la influència de determinats factors extrínsecs o ambientals relacionats
amb el procés quirúrgic, com la superfície de suport en la taula d’operacions,
la posició en aquesta taula, el tipus d’intervenció, el tipus d’anestèsia utilitzada,
la utilització de manta de calor, els procediments terapèutics i diagnòstics. La
recomanació és:

• Considerar altres factors de risc específics per a les persones que reben
cirurgia, com ara:

– Durada de temps immobilitzat abans de la cirurgia
– Durada de la cirurgia
– Augment d’episodis d’hipotensió durant la cirurgia
– Temperatura baixa durant la cirurgia
– Mobilitat reduïda en el primer dia postoperatori

• Considerar la redistribució de la pressió abans i després de la cirurgia.

2. UPP en pacients crític:

El pacient en situació crítica normalment presenta un gran nombre de factors
de risc que afavoreixen l’aparició d’UPP: ventilació mecànica, administració de
fàrmacs vasoactius i/o presència d’un estat d’hipercatabolisme. En aquest cas, la
recomanació és:

• Avaluar la necessitat de canviar la superfície de suport a una SEMP de
majors prestacions en pacients amb perfusió i oxigenació pobres i en aquells
als quals no se’ls pugui fer canvis posturals per raons mèdiques (inestabilitat
medul·lar i/o hemodinàmica).

• Iniciar els canvis posturals tan aviat com sigui possible després de l’ingrés.

• Considerar petits canvis posturals més sovint en aquells pacients que no
poden tolerar canvis posturals importants.

• Considerar l’ús d’un apòsit preventiu per a la prevenció d’UPP relacionats
amb dispositius mèdics.
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3. UPP i pacients amb lesió medul·lar:

Els danys en la medul·la tenen com a conseqüència alteracions en la comunicació
de les vies motores i/o sensitives i donen com a resultat graus variables de
disfunció en la motricitat, en la sensibilitat i en la funció autònoma. Els efectes
de la lesió varien d’acord amb el tipus i amb el nivell de la lesió produïda. Això
no només afavoreix l’aparició d’una UPP, sinó que retarda la seva cicatrització.

A més, les persones amb dificultat per a la mobilització es veuen obligades a
la utilització de cadires de rodes i a romandre asseguts durant l’activitat diària,
alternant únicament amb la posició al llit durant el descans nocturn. Aquestes
circumstàncies fan que les zones d’isqui, sacre, còccix, trocànters i talons siguin
zones que suporten una gran pressió. La recomanació és:

• Individualitzar la selecció i la reavaluació periòdica d’una SEMP per a la
cadira de rodes i els equips associats, en consideració amb la grandària i la
configuració del cos, a l’efecte de la postura i la deformitat en la distribució
de la pressió i les necessitats de mobilitat i estil de vida.

• Considerar períodes de descans al llit per a promoure la cicatrització d’UPP
isquiàtica i sacra.

• En pacients amb UPP isquiàtiques, evitar la posició completament alçada
quan estiguin asseguts a la cadira o al llit.

4. Cures pal·liatives i úlceres per pressió:

Encara que un pacient es trobi en fase terminal de la seva malaltia, això no justifica
que s’hagi de claudicar en l’objectiu d’evitar l’aparició d’úlceres per pressió. En
el cas que apareguin, haurem de plantejar objectius terapèutics realistes d’acord
amb les possibilitats de curació i evitant tècniques agressives. En aquest cas, la
recomanació és:

• Mantenir neta i protegida la ferida per evitar la infecció, seleccionant els
apòsits que ens permetin distanciar la freqüència de les cures per evitar la
incomoditat que produeixen.

• Millorar el benestar del malalt i evitar i controlar la mala olor de les lesions.

• Prioritzar el confort per sobre de la cicatrització de la lesió en pacients al
final de la vida.

• En situació d’agonia, caldrà valorar la necessitat de realitzar o no els canvis
posturals.

Finalment, també cal tenir en compte la continuïtat de les cures després de l’alta
hospitalària d’un pacient amb risc d’UPP. En aquest sentit, per tal d’assegurar la
continuïtat de cures, es recomana:

• Utilitzar els recursos de què disposa l’hospital, infermera d’enllaç, HAD
(hospitalització domiciliària), assistent social, UFIS geriàtriques per refor-
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çar les cures a domicili. Reforçar l’educació sanitària al pacient i/o al
cuidador principal si l’alta és domiciliària.

• Fer un informe d’alta als pacients traslladats a un altre centre (residència,
sociosanitari, hospital) que orienti de l’estat del pacient i les cures.

1.5 Agents causals i factors predisposants de les UPP

Una úlcera per pressió (UPP) és una lesió localitzada a la pell i/o en el teixit
subjacent, en general sobre una prominència òssia, com a resultat d’una pressió,
fricció o pressió en combinació amb cisallament, que anomenem factors de risc
primaris.

També s’associen a les UPP determinats factors intrínsecs que contribueixen a fer
que apareguin i que són factors predisposants propis de l’estat del pacient. S’han
inclòs, com a factors de risc primaris, tots els que redueixen la resistència tissular.
Així, en la formació de les UPP hi participen tres tipus de forces o agents causals
primaris: la pressió, la fricció i el cisallament.

La pressió és la força primària que afavoreix la formació d’úlceres, és la pressió
directa. La pressió indueix anòxia, isquèmia i mort cel·lular. És una força que
actua de manera perpendicular a la pell com a conseqüència de la gravetat i que
provoca l’aixafament tissular entre dos plans, un relatiu al pacient (pla esquelètic,
prominències òssies) i un altre extern (butaca, llit, sondes...).

Aplicar una pressió baixa durant un període de temps llarg provoca més dany
tissular que una pressió alta durant un període de temps curt. També s’ha
comprovat que el 90% dels pacients amb menys de vint moviments espontanis
durant la nit desenvolupen UPP.

La formació d’una UPP depèn tant de la pressió que s’exerceix sobre una
zona de la pell com del temps que es manté aquesta pressió. L’equació que
defineix clarament el concepte d’UPP vindria a ser la següent: «pressió +
temps = úlcera».

La fricció és una força tangencial que actua paral·lelament a la pell. Es produeix
quan una part del cos del pacient (generalment els colzes, el sacre i els turmells)
frega contra una superfície aspra com el llençol. Aquest frec causa la descamació
de les cèl·lules epidèrmiques i redueix la resistència del teixit. La fricció
minimitza la relació pressió-temps que determina l’aparició d’isquèmia cutània.

Finalment, el cisallament combina els efectes de la pressió i de la fricció.
Les forces de cisallament són forces paral·leles que es produeixen quan dues
superfícies adjacents llisquen una sobre l’altra. Aquestes forces es produeixen
en lliscar la persona quan està mal asseguda i/o el capçal del llit s’eleva més de
30° (posició de Fowler alta).
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En aquesta situació, els teixits externs (pell, fàscies superficials) romanen fixos
contra els llençols, mentre que els teixits profunds (fàscies profundes, esquelet)
llisquen, i els vasos sanguinis es retorcen i es comprimeixen, la qual cosa priva
d’oxigen i nutrients a la pell. A causa d’aquest efecte, la pressió que es necessita
perquè disminueixi l’aportació sanguínia és menor, de manera que la isquèmia del
múscul es produeix més ràpidament.

1.5.1 Factors predisposants de les UPP

A banda dels agents causals directes, hi ha una sèrie de factors que predisposen a
patir una úlcera per pressió (UPP); són els següents:

1. Alteració de la nutrició: els estats de desnutrició greu comporten un
dèficit global de proteïnes; aquesta hipoproteïnèmia retarda el procés de
cicatrització. La vitamina C i l’àcid ascòrbic intervenen en la síntesi i
formació del col·lagen de les ferides. Per tant, el dèficit de vitamina C
provoca un retard en l’epitelització de la ferida i una demora en la retracció.
Els oligoelements coure, ferro i zinc són també necessaris per a la correcta
síntesi del col·lagen. En els estats d’obesitat i caquèxia s’ha observat un
augment significatiu de la tendència a desenvolupar úlceres; així:

• Una persona amb obesitat té un excés de greix subcutani que actua
com a encoixinat però també interfereix en la revascularització del
teixit, que, unit a un excés de pes, fa entendre que aquests pacients
siguin més susceptibles de desenvolupar aquestes lesions.

• A la caquèxia hi ha una reducció del teixit adipós subcutani, per
la qual cosa augmenta l’aproximació al pla ossi, i això afavoreix
l’aparició de les úlceres quan s’exerceix un augment de la pressió. A
més, aquestes persones solen tenir dèficits nutricionals que agreugen
la situació.

2. Edat: l’edat avançada condueix a una pèrdua d’elasticitat i flexibilitat de la
pell, provocada pel descens de la producció d’elastina (l’elastina és el que
produeix elasticitat a la pell), i això afavoreix l’aparició de les úlceres. A
més és comú en aquest tipus de persones un descens en la mobilitat, que
afavoreix la seva aparició.

3. Nivell de consciència: en persones amb estat mental alterat, disminució de
la mobilitat o en coma o sota tractaments de tranquil·litzants o sedants tenen
major risc de patir aquestes lesions.

4. Incontinència: tant urinària com fecal, les substàncies són altament corro-
sives i provoquen maceració, arribant a erosionar el teixit. I a més, en el
cas que es produeixi lesió, augmenta el risc d’infecció per la localització
propera dels genitals.
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5. La pell: si la pell està poc vascularitzada a conseqüència de traumatismes
(erosions i/o hematomes), macerada per dèficit d’higiene o per sudoració,
afavoreix la formació d’úlceres.

6. Intervencions quirúrgiques: hi ha dos factors que cal tenir en compte, la
durada de la intervenció i la immobilització trans i postoperatòria. Tots dos
factors augmenten el risc si no es prenen mesures preventives a quiròfan.

7. Fixacions mecàniques: la presència de fèrules, traccions o guixos pot
afavorir les úlceres per pressió o per fricció.

8. L’entorn: la desmotivació professional per manca de formació i/o informa-
ció específica:

• El dimensionament inadequat de càrregues de treball dels professio-
nals que els atenen.

• La manca de criteris unificats en la planificació de cures per part de
l’equip assistencial, intraserveis i interservei.

• La manca o mala utilització del material de prevenció, tant del bàsic
com del complementari.

• El deteriorament de la pròpia imatge de l’individu en la malaltia.

• La manca d’educació sanitària dels pacients.

9. Administració de fàrmacs: estan considerats com a fàrmacs de risc
aquells que produeixen limitació de la mobilitat (sedació, narcòtics...) o
ús prolongat de corticoides, perquè pot disminuir la resistència dels teixits
inhibint-ne el procés de cicatrització. Les catecolamines tenen efectes
vasoconstrictors, especialment la noradrenalina, i poden produir isquèmies
distals. També els antibiòtics en dosis altes inhibeixen la formació dels
teixits nous. D’altra banda, el risc de necrosi està associat a la quimioteràpia
agressiva per via endovenosa a llarg termini; els citostàtics són causa de
l’augment del risc de necrosi associat a la quimioteràpia agressiva per
teràpia IV.

10. Malalties generals:

• Diabetis: per alteració de la microcirculació i risc d’infecció, així com
qualsevol altra alteració del transport de l’oxigen.

• Malalties circulatòries i respiratòries (MPOC): produeixen alteració
en el transport d’O2.

• Anèmia: per l’alteració que produeix el transport de l’oxigen.

11. L’hospitalització: l’hospitalització ja de per si és un risc, pel canvi d’hàbits
de vida. Hi ha quatre alteracions patològiques que, associades a aquesta
causa, poden augmentar el risc:

• Alteracions de la sensibilitat: l’absència de sensació dolorosa com
a mecanisme de defensa, provocada per la isquèmia o pels sedants,
augmenta el risc de formació d’úlceres (malalties neurològiques, vas-
culars, intervencions quirúrgiques...).
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• Alteracions en la circulació (arterioesclerosi, edemes, estats de xoc...).

• Alteracions respiratòries (dèficits de transport d’oxigen, hipòxies).

• Alteracions endocrinometabòliques (diabetis, obesitat, hipertèrmia,
anèmia...).
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2. Avaluació de riscos, prevenció i tractament de les UPP

En qüestió d’UPP, la prevenció és el millor tractament, per això el màxim esforç
s’ha d’encaminar a detectar precoçment els pacients de risc i aplicar mesures
preventives. La prevenció primària consisteix a redistribuir la pressió, fent que
la persona canviï de posició i es giri regularment.

A qualsevol persona amb risc de patir UPP cal fer-li una valoració completa
que inclogui la capacitat de satisfer per ella mateixa les necessitats bàsiques, un
examen físic i l’estat actual de salut. També caldrà tenir en compte les possibles
malalties concomitants i el tractament farmacològic. Aquesta valoració s’ha de
fer sistemàticament quan ingressa en un centre o en la primera visita domiciliària.
La valoració integral és responsabilitat d’un equip interdisciplinari i han de dur-la
a terme professionals de la salut, concretament l’equip d’infermeria.

2.1 Avaluació de riscos

Una escala de valoració del risc de desenvolupar úlceres per pressió (EVRUPP)
és un instrument que estableix una puntuació o probabilitat de risc de desenvolupar
úlceres per pressió en un pacient, en funció d’una sèrie de paràmetres considerats
com a factors de risc. Els objectius de l’aplicació d’una escala de valoració del
risc d’UPP serien:

1. Identificar de forma precoç els pacients que poden presentar UPP, en funció
de la presència de factors de risc.

2. Proporcionar un criteri objectiu per a l’aplicació de mesures preventives en
funció del nivell de risc.

3. Classificar els pacients en funció del grau de risc, amb fins d’estudis
epidemiològics i/o d’efectivitat.

L’objectiu de l’escala de valoració és ajudar els professionals de la salut,
especialment infermers/es, a avaluar el risc d’un pacient de desenvolupar
una úlcera de pressió. Les escales més conegudes són les de Norton, Braden,
NSRAS i EMINA.

Moltes de les següents
imatges provenen de la
Guía de actuación para la
prevención y cuidados de
las úlceras por presión
(2017).

Escales Braden i EMINA

Podeu consultar les escales de
Braden i Emina en el següent
enllaç: tinyurl.com/yc9k5h9p

http://www.parcdesalutmar.cat/media/upload//arxius/infermeria/qualitat/protocol_prevencio_UPP.pdf
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2.1.1 Escales de Norton, Braden i NSRAS

L’escala de Norton mesura el risc que té un pacient de patir nafres per pressió en
processos d’immobilització al llit. Es valora amb una escala de cinc apartats amb
gravetat d’1 a 4 (vegeu la taula 2.1). Els valors sumats obtindran una puntuació
total d’entre 5 i 20. Es consideren pacients de risc aquells amb una valoració baixa
(menys puntuació, més risc):

• 5 a 9: risc molt alt.

• 10 a 12: risc alt.

• 13 a 14: risc mitjà.

• Més de 14: risc mínim o no risc.

Taula 2.1. Escala de Norton

Factors de risc Valoració Puntuació

Condició física Bona - Regular - Pobra - Dolenta 4 - 3 - 2 - 1

Estat mental Alerta - Apàtic - Confús - Comatós 4 - 3 - 2 - 1

Activitat Ambulant - Disminuïda - Molt limitada - Immòbil 4 - 3 - 2 - 1

Mobilitat Total - Camina amb ajuda - Assegut - Enllitat 4 - 3 - 2 - 1

Incontinència Cap - Ocasional - Urinària o fecal - Urinària i fecal 4 - 3 - 2 - 1

Per la seva banda, l’escala de Braden avalua el risc d’un pacient de desenvolupar
una úlcera de pressió mitjançant l’examen de sis criteris:

• Percepció sensorial: aquest paràmetre mesura la capacitat del pacient per
detectar i respondre malestar o dolor relacionats amb la pressió sobre parts
del cos. La capacitat de sentir el mateix dolor juga en aquesta categoria,
així com el nivell de consciència d’un pacient i, per tant, la seva capacitat
per reaccionar cognitivament a les molèsties relacionades amb la pressió.

• Incontinència: la humitat excessiva i contínua de la pell pot suposar un risc
per comprometre la integritat de la pell causant que el teixit de la pell es
macera i, per tant, corre el risc d’una erosió epidèrmica. Aquesta categoria
avalua el grau d’humitat a què s’exposa la pell.

• Activitat: aquesta categoria analitza el nivell d’activitat física d’un pacient
ja que poca o cap activitat pot afavorir l’atròfia dels músculs i la degradació
del teixit.

• Mobilitat: aquesta categoria analitza la capacitat d’un pacient per ajustar la
seva posició corporal de forma independent. Això valora la capacitat física
per moure’s i pot implicar la voluntat de moure’s.

• Nutrició: l’avaluació de l’estat nutricional d’un client observa els patrons
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habituals de la nutrició diària. Ingerir només porcions de menjars o tenir
una alimentació desequilibrada pot indicar un alt risc en aquesta categoria.

• Fricció i cisallament: la fricció i el cisallament analitzen la quantitat
d’assistència que un client necessita per moure’s i el grau de lliscament
dels llits o cadires que experimenten. Aquesta categoria s’avalua perquè
el moviment lliscant pot provocar un cisallament, la qual cosa significa
que la pell i l’os es mouen en direccions oposades que provoquen un
desglossament de les membranes cel·lulars i dels capil·lars. La humitat
millora la susceptibilitat de la fricció.

Cada categoria està classificada en una escala d’1 a 4, amb l’excepció de la
categoria de “fricció i cisallament” classificada en una escala d’1-3. Això es
combina amb un possible total de 23 punts, en què una puntuació més alta significa
un risc menor de desenvolupar una úlcera de pressió i viceversa.

Una puntuació de 23 significa que no hi ha risc de desenvolupar una úlcera de
pressió, mentre que la puntuació més baixa possible de 6 punts representa el risc
més greu de desenvolupar una úlcera de pressió.

L’escala de puntuació de l’avaluació de Braden és la següent (vegeu la taula 2.2):

• Risc molt alt: puntuació total 9 o menys

• Alt risc: puntuació total 10-12

• Risc moderat: puntuació total 13-14

• Risc lleu: puntuació total 15-18

• Sense risc: puntuació total 19-23

Taula 2.2. Escala Braden

Factors de risc Valoració Puntuació

Incontinència Completament humida - Sovint - Ocasionalment -
Rarament

1 - 2 - 3 - 4

Estat mental Completament limitat - Molt limitat - Lleugerament
limitat - Sense limitacions

1 - 2 - 3 - 4

Activitat Enllitat - En cadira - Deambulació ocasional -
Deambulació freqüent

1 - 2 - 3 - 4

Mobilitat Completament immòbil - Molt limitada -
Lleugerament limitada - Sense limitacions

1 - 2 - 3 - 4

Nutrició Molt pobra - Inadequada - Adequada - Excel·lent 1 - 2 - 3 - 4

Fricció i cisallament Problema - Problema potencial - No hi ha problema 1 - 2 - 3

L’escala NSRAS serveix per valorar els casos dels nounats (≤ 28 dies). El seu
nom és l’acrònim de les sigles en anglès Neonatal Skin Risk Assessment Scale
(és a dir, ‘escala d’avaluació del risc de la pell neonatal’). Està recomanada
per als nounats ingressats a l’UCI, en cures intermèdies i en nius. La puntuació
amb l’escala NSRAS preveu les variables següents: condició física general, estat
mental, mobilitat, activitat, nutrició i humitat.
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2.1.2 Puntuació amb l’escala EMINA

EMINA és el resultat d’agrupar les inicials dels factors de risc que s’han inclòs
com a factors de risc més rellevants (estat mental, mobilitat, incontinència,
nutrició i activitat). Aquesta escala ha estat validada per un grup d’investigadors,
set dels quals són de l’Hospital Universitari de Bellvitge mitjançant un estudi
d’investigació coordinat dels hospitals que integren la Divisió Hospitalària de
l’Institut Català de la Salut. La puntuació EMINA en cada criteri és:

• Sense risc (SR): 0

• Risc baix (RB): 1-3

• Risc mitjà (RM): 4-7

• Risc alt (RA): 8-15

La descripció dels criteris utilitzats en l’escala EMINA comprèn cinc punts:

1. Estat mental:

• 0. Orientat: pacient orientat i conscient.

• 1. Desorientat o apàtic o passiu: apàtic o passiu o desorientat en el
temps i en l’espai (capaç de respondre a ordres senzilles).

• 2. Letàrgic o hipercinètic: letàrgic (no respon a ordres) o hipercinètic
per agressivitat o irritabilitat.

• 3. Comatós: inconscient. No respon a cap estímul. Pot ser un pacient
sedat.

2. Mobilitat:

• 0. Completa: autonomia completa per canviar de posició al llit o a la
cadira.

• 1. Lleugerament limitada: pot necessitar ajuda per canviar de posició
o repòs absolut per prescripció mèdica.

• 2. Limitació important: sempre necessita ajuda per canviar de posició.

• 3. Immòbil: no es mou ni al llit ni a la cadira.

3. Humitat R/A Incontinència (només referida al control d’esfínters):

• 0. No té control d’esfínters o porta sonda vesical permanent, o no té
control d’esfínter anal, però no ha defecat en 24 hores.

• 1. Urinària o fecal ocasional: té incontinència urinària o fecal ocasi-
onal, o porta col·lector urinari o cateterisme intermitent, o tractament
evacuador controlat.

• 2. Urinària o fecal habitual: té incontinència urinària o fecal, o
tractament evacuador no controlat.
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• 3. Urinària i fecal: té ambdues incontinències o incontinència fecal
amb deposicions diarreiques freqüents.

4. Nutrició:

• 0. Correcta: menja la dieta completa, nutrició enteral o parenteral
adequada. Pot estar en dejú fins a 3 dies per prova diagnòstica,
intervenció quirúrgica o amb dieta sense aportació proteica. Albúmina
i proteïnes amb valors iguals o superiors als estàndards de laboratori.

• 1. Ocasionalment incompleta: ocasionalment, deixa part de la dieta
(plats proteics). Albúmina i proteïnes amb valors iguals o superiors
als estàndards de laboratori.

• 2. Incompleta: diàriament deixa part de la dieta (plats proteics).
Albúmina i proteïnes amb valors iguals o superiors als estàndards de
laboratori.

• 3. No ingesta: oral, ni enteral, ni parenteral superior a 3 dies i/o
desnutrició prèvia. Albúmina i proteïnes amb valors inferiors als
estàndards de laboratori.

5. Activitat:

• 0. Deambula: autonomia completa per caminar.

• 1. Deambula amb ajuda: deambula amb ajuda ocasional (bastons,
crosses, suport humà...).

• 2. Sempre necessita ajuda: deambula sempre amb ajuda (bastons,
crosses, suport humà...).

• 3. No deambula: pacient que no deambula. Repòs absolut.

Sistemàtica per al mesurament amb EMINA i exemples

Per mesurar el risc dels pacients amb l’escala EMINA (vegeu la figura 2.19) caldrà
seguir la següent sistemàtica:

• En el moment de l’ingrés s’ha de valorar el risc del pacient, i sempre que hi
hagi canvis rellevants:

– Sense risc / risc baix, s’ha de valorar cada set dies.

– Risc mitjà / risc alt, s’ha de valorar cada dia.

• Anoteu en el full d’activitats el proper dia per a la nova valoració de l’escala
EMINA.
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Figura 2.1. Escala EMINA

Font: “Protocol Úceres per pressió”. Departament de Salut, Hospital Universitari de Bellvitge

Aquí teniu alguns exemples de com fer servir l’escala EMINA:

• RISC BAIX (entre 1 i 3): pacient amb estat mental orientat (0), necessita
ajuda ocasional per canviar de posició (1), no té incontinència (0), ocasi-
onalment deixa part de la dieta (1), i és autònom per caminar (0): té una
puntuació total de 2.

• RISC MITJÀ (entre 4 i 7): pacient amb estat mental desorientat (1),
necessita ajuda ocasional per canviar de posició (1), amb incontinència
ocasional (1), diàriament deixa part de la dieta (2), i deambula sempre amb
ajuda (2): té una puntuació total de 7.

• RISC ALT (entre 8 i 15): pacient amb estat mental comatós (3), immòbil
(3), amb incontinència urinària i fecal (3), nutrició parenteral adequada (0),
i no deambula (3): té una puntuació total de 12.

2.2 Prevenció

Tenint en compte que les UPP són evitables en un 95%, no és d’estranyar que la
seva prevenció constitueixi un dels objectius prioritaris de l’equip d’infermeria
que vetlla per millorar la qualitat de l’atenció sanitària.

Tot i que sovint s’eviten i es poden tractar si es detecten d’hora, és freqüent que
les úlceres de pressió apareguin en persones crítiques, ancians fràgils i persones
amb mobilitat reduïda, com ara usuaris de cadires de rodes (especialment quan hi
ha una lesió medul·lar).

La prevenció inclou les cures de la pell, el control de la pressió, l’activitat i
l’exercici, tenir cura de les superfícies especials per al maneig de la pressió
(SEMP) i de les superfícies d’alleujament (SA), així com afavorir els canvis
posturals, controlar l’estat nutricional; tot plegat, des de l’òptica de la
formació i l’educació sanitària.
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2.2.1 Cures de la pell

Per tal de prevenir les úlceres per pressió (UPP), l’infermer/a ha d’inspeccionar
la pell regularment i de manera sistemàtica, observant les prominències òssies i
la presència de sequedat, excoriació, eritema o maceració. Les cures de la pell
inclouen les intervencions següents:

1. Mantenir la pell neta i seca i evitar la fricció. Utilitzar aigua tèbia i sabons
neutres i poc irritants.

2. Treure el sabó aclarint bé la pell.

3. Assecar la pell per contacte, sense fregar, i prestar atenció especial a les
zones de plecs.

4. Aplicar cremes hidratants si el pacient té la pell seca.

5. En les persones amb risc alt de patir UPP o que presenten UPP en la
categoria I, aplicar suaument àcids grassos hiperoxigenats a les zones de
risc, sense fer massatge.

6. No aplicar cap tipus d’alcohol (colònia, alcohol de romaní ...), ja que resseca
la pell.

7. No fer massatges sobre les prominències òssies.

8. Posar al pacient roba de dormir i roba interior de teixits naturals.

9. Mantenir la roba del llit sempre neta, seca i sense arrugues.

10. Si el pacient pateix incontinència urinària o fecal, inspeccionar regular-
ment els dispositius utilitzats per controlar-la (bolquer o similars) i canviar-
la quan estiguin mullats. La humitat provoca maceració i edema, la qual
cosa augmenta la susceptibilitat a l’abrasió. En cas d’incontinència urinària,
cal valorar la possibilitat d’utilitzar un col·lector urinari.

11. Vigilar els drenatges i els exsudats de les ferides i protegir la pell amb
productes de barrera (pel·lícules de poliuretà o pasta de zinc).

Entre les cures de la pell també s’inclouen les accions encaminades a afavorir
l’oxigenació tissular, per això cal abordar i corregir les causes que provoquin una
disminució de l’oxigenació tissular, com poden ser les malalties respiratòries, la
diabetis, l’anèmia o els processos que originen alteracions de la perfusió tissular
perifèrica o de l’estat hemodinàmic (que cursin amb hipotensió). També els hàbits
de vida perjudicials –com el tabaquisme– influeixen negativament en l’oxigenació
tissular.

Els àcids grassos hiperoxigenats possibiliten la hidratació òptima de la pell, la
qual cosa afavoreix l’augment de la circulació capil·lar, que al seu torn millora les
condicions locals de la pell exposada a isquèmies prolongades.

A banda, és molt important tenir en compte les següents indicacions:
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• Valorar l’estat de la pell dels pacients en risc de desenvolupar UPP.

• Avaluar la integritat de la pell en les zones de pressió (en els casos
de pediatria, especialment la zona occipital), els canvis en el color, les
variacions de calor, la fermesa i la humitat i el dolor i la manca de confort
del pacient.

• Fer servir la palpació amb els dits o diascòpia per determinar si l’eritema
empal·lideix. En els pacients amb un color de pell més fosc o amb un
altre tipus de pell l’eritema es pot presentar en forma de canvis de color
o decoloració.

• Començar amb mesures preventives apropiades en els pacients en què
l’eritema no empal·lideix i repetir l’avaluació de la pell com a mínim cada
2 hores fins que es resolgui.

• No fer massatge ni fregar la pell per prevenir les UPP.

• Pensar en l’ús de cremes de barrera per evitar danys a la pell dels pacients
amb risc alt de desenvolupar lesions per humitat o dermatitis associada a la
incontinència.

2.2.2 Control de la pressió: activitat física i protecció de les
superfícies

Per minimitzar l’efecte de la pressió, cal considerar quatre elements:

• activitat i exercici,

• canvis posturals,

• utilització de superfícies especials per al maneig de la pressió (SEMP) i

• protecció local de la pressió.

Pel que fa a l’activitat i exercici, s’ha de crear un programa d’activitats que
estimuli el moviment i l’activitat del pacient d’acord amb el seu estat funcional i
els objectius marcats en el pla de cures. Per això, potser cal consultar al terapeuta
ocupacional o al fisioterapeuta, si escau.

També s’ha de facilitar la participació del pacient en les activitats de la vida
diària (AVD), ja que és una forma eficaç de fer exercici físic que es pot mantenir
diàriament (girar-se al llit, aixecar-se, transferències...) i l’ajuda a mantenir
les funcions sensoriomotores, cognitives i també l’estat d’ànim. I en els casos
de persones amb mobilitat compromesa, caldrà fer exercicis de mobilització
passiva.
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Superfícies especials per al maneig de la pressió (SEMP) i superfícies
d’alleujament (SA)

Les superfícies especials per al maneig de la pressió (SEMP) i superfícies
d’alleujament (SA) són superfícies o dispositius específics, la configuració física
i/o estructural dels quals permet la redistribució de la pressió i altres funcions
terapèutiques afegides per al control de les càrregues tissulars, la fricció, el
cisallament i/o el microclima (humitat, temperatura del pacient), i que abasten
tot el cos d’un pacient o només una part, segons les diferents posicions funcionals
possibles.

El terme redistribució de la pressió fa referència a la capacitat d’una
superfície de suport per distribuir la càrrega en àrees de contacte del cos
humà. Hem de destacar que l’ús de les SEMP/SA no substitueix les altres
cures (canvis posturals, cura de la pell i aportació nutricional); en tot cas en
complementa l’eficàcia.

Hi ha dos tipus de SEMP i d’SA:

• Superfícies estàtiques: actuen augmentant l’àrea de contacte amb el
pacient, repartint la pressió i disminuint-la en les prominències òssies:
viscoelàstics, espumes d’alta densitat, de fibres especials amb silicona, de
gel (vegeu la figura 2.2 i la figura 2.3).

Figura 2.2. SEMP estàtica (exemple 1)

Figura 2.3. SEMP estàtica (exem-
ple 2)
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• Superfícies dinàmiques: permeten variar contínuament els nivells de pres-
sió mitjançant un canvi constant dels punts de suport del pacient: màrfegues
alternants d’aire de cel·les petites, mitjanes o grosses. Matalassos d’aire
alternant i flux continu, de posicionament lateral i llits fluïdificats i bariàtrics
(vegeu la figura 2.4 i la figura 2.5).

Figura 2.4. SEMP dinàmica (exemple 1)

Figura 2.5. SEMP dinàmica (exemple 2)

Així doncs, com triar la SEMP? La SEMP s’hauria de triar en funció del risc
del malalt i de l’estadi de l’UPP en el cas que se’n presenti alguna. A les unitats
de pacients crítics es disposa de matalassos d’aire alternant, flux continu, amb o
sense llit ergonòmic (cadira) i algun matalàs viscoelàstic. En cap dels casos està
contraindicada la utilització de travessers per mobilitzar el pacient, sinó al contrari,
s’han de fer servir per no arrossegar el malalt.

A banda, és molt important que tingueu en compte les següents indicacions:

• Disposar matalassos d’escuma d’alta especificació (viscoelàstica) per a tots
els pacients ingressats en un hospital i els de risc en l’atenció primària.

• Disposar de superfícies d’escuma d’alta especificació (viscoelàstica) per a
tots els pacients sortits a cirurgia.
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• Alliberar la pressió dels talons dels pacients en risc de desenvolupar UPP
en aquesta zona individualitzant un pla de cures consensuat amb el pacient
i/o el cuidador.

• Pensar en la necessitat de disposar de coixins d’escuma d’alta especificació
(viscoelàstica) per als pacients en risc de desenvolupar UPP que estan
asseguts durant períodes perllongats o que fan servir cadira de rodes.

• Oferir una SEMP/SA als pacients pediàtrics en risc de desenvolupar una
UPP occipital (coixí o coixinet que redistribueixi la pressió).

Sistemes de protecció local

A les zones amb risc especial de desenvolupar UPP es poden usar sistemes de
protecció local (apòsits, taloneres i colzeres). Aquests dispositius han de complir
els criteris següents (vegeu la figura 2.19):

• Han de facilitar la inspecció de la pell com a mínim un cop al dia. No
embenar els talons, ja que dificulta la seva inspecció diària.

• Han de ser compatibles amb altres mitjans de cura local com els àcids
grassos hiperoxigenats (AGHO).

• No han d’erosionar la pell al retirar-los.

Figura 2.6. Taloneres d’escuma de poliuretà

2.2.3 Procediment de canvis posturals i d’utilització del material de
prevenció

Els canvis posturals són imprescindibles, tant en la prevenció com en el tractament
de les UPP. Eviteu posicionar el pacient directament sobre les prominències òssies
o sobre les úlceres. A més, cal mantenir l’alineació del cos i evitar el fregament

En el següent enllaç,
trobareu un full de
valoració per a assignació
de SEMP:
tinyurl.com/y9zafho4.

https://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/hrs3/fileadmin/user_upload/area_enfermeria/enfermeria/procedimientos/procedimientos_2012/h15_5_asignacion_emp.pdf
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en les mobilitzacions, i fer els canvis posturals encara que el pacient estigui sobre
una SEMP o una superfície d’alleujament (SA).

Les persones obeses necessiten més recol·locacions. S’ha d’estimular que els
pacients que estan en risc de desenvolupar UPP canviïn de posició amb freqüència,
com a mínim cada quatre hores. Si el pacient té limitada o anul·lada la capacitat
de moure’s al llit, feu canvis posturals (cada dues o tres hores), respectant, sempre
que sigui possible, les necessitats de descans, els àpats i les visites del pacient
(vegeu la figura 2.7).

Figura 2.7. Canvis posturals per a prevenció UPP

Font: “Cures d’infermeria per a la prevenció i el tractament de les nafres per pressió” (2002)

En la posició de decúbit lateral, no sobrepasseu els 30° per tal d’evitar les forces
de cisalla i:

• Eviteu les forces de cisallament en moure el pacient. Ajudeu-vos de llençols
travessers.

• Eviteu o reduïu el temps en les postures en què el pacient estigui recolzat
damunt d’una zona ulcerada.

Els objectius són:

• Prevenir l’aparició de les UPP. Material convencional.

• Afavorir la utilització correcta del material de prevenció en els canvis
posturals per tal d’aconseguir la màxima rendibilitat.

• Millorar el confort del pacient amb dèficit de mobilitat.



Benestar del pacient: necessitats d’higiene, repòs i moviment 43 Úlceres per pressió (UPP)

Cal comptar amb els següents recursos:

• Coixins d’escuma amb coixinera

• Roba de llit

• Protectors antihumitat

• Matalassos reductors de la pressió de qualsevol material

• Fundes impermeables transpirants

• Guants d’un sol ús

• Crema hidratant

• Locions d’àcids grassos hiperoxigenats

• Taloneres d’escuma de poliuretà

El procediment seria el següent:

1. Informar el pacient sobre el procediment que li fareu i explicar-li per què.
Cal donar la informació de la manera més apropiada i comprensible possible
per tal d’aconseguir la seva col·laboració i evitar-li l’angoixa.

2. Rentar-se les mans.

3. Preparar el material necessari en una tauleta mòbil. Preparar sempre el
material necessari en la zona neta de la unitat.

4. Oferir al pacient un ambient de seguretat i intimitat en la mesura que sigui
possible. Utilitzar la mampara o la cortina.

5. Fer la higiene del pacient.

6. Col·locar el material reductor de la pressió adequat a les necessitats indivi-
duals del pacient. En pacients de risc, col·locar matalàs reductor de pressió.
En el cas de ferida, sudoració o incontinència, el material pot protegir-se
sempre que mantingui la seva forma original. Col·locar sempre el matalàs
amb funda transpirable i impermeable.

7. Mobilitzar el pacient buscant posicions anatòmiques:

• Valorar la necessitat d’higiene abans de mobilitzar el pacient.

• Seguir una rotació determinada dels diferents canvis.

• Els matalassos protegits amb funda no cal rentar-los a la bugaderia.

• Les fundes del matalàs reductor de pressió es netegen com qualsevol
superfície i no s’han d’enviar a bugaderia.

• No utilitzar alcohol de cap tipus per netejar la funda del matalàs
viscoelàstic.

• Repartir el pes del cos uniformement per tal d’evitar dolors musculars
per contraccions de compensació.
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• Registrar l’horari de cada canvi per tal de donar continuïtat de cures.
• Vigilar els drenatges i les sondes per tal d’evitar recolzaments i fuites.
• Protegir les zones de fricció en els pacients immobilitzats.

8. Col·locar suports (vegeu la figura 2.8).

9. Revisar les zones de pressió cada 12 h, o 24 h segons el risc del pacient
retirant els protectors completament.

10. Recollir el material utilitzat. Separar els objectes punxants i tallants i
introduir-los en els recipients indicats per a aquesta finalitat.

11. Anotar en la documentació:

• Les activitats del procediment realitzades.
• La pauta que cal seguir.
• Els problemes detectats.

Figura 2.8. Els suports per a prevenció d’UPP

Font: “Cures d’infermeria per a la prevenció i el tractament de les nafres per pressió” (2002)

En els casos de pacients pediàtrics:

• Cal fer canvis posturals com a mínim cada 4 hores en els pacients en risc, i
amb major freqüència en els de risc alt.

• Documentar la freqüència dels canvis realitzats.

• Assegurar-se que els professionals estan formats en el maneig dels materials
de posicionament.

• Assegurar-se que els pacients, els pares i els cuidadors comprenguin les
raons dels canvis posturals. Si un pacient es nega a canviar de posició, cal
documentar i comentar les raons per les quals es nega. Cal implicar un
expert en el joc per animar el pacient que es nega a fer canvis posturals.
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• Alliberar la pressió en el cuir cabellut i al cap en fer els canvis posturals.

És molt important oferir ajuda si el pacient és incapaç de canviar de posició
per si mateix, documentar la freqüència dels canvis realitzats i garantir
que el material de posicionament estigui disponible per als pacients que ho
necessitin.

2.2.4 Valoració de l’estat nutricional

Una bona nutrició i hidratació disminueix el risc d’aparició d’UPP. Feu una
avaluació nutricional usant instruments validats. Qualsevol mètode de valoració
ha de permetre detectar l’estat de desnutrició o el risc de patir-la. També ha
d’integrar la gravetat de la malaltia present.

L’examen nutricional bàsic ha d’incloure mesures antropomètriques (alçada,
pes, índex de massa corporal). Enregistreu pes i talla a l’ingrés i setmanalment,
canvis en la ingesta dietètica amb les possibles causes relacionades i paràmetres
bioquímics. Controleu la ingesta diària amb l’objectiu de detectar deficiències en
l’aportació nutricional, i consulteu amb la Unitat de Nutrició si hi ha una pèrdua
de pes durant el procés d’hospitalització o els valors de l’albúmina sèrica són <
30-35 g/l.

Introduïu complements proteics si està indicat i amb prescripció mèdica. Si
detecteu deficiències (oligúria, deshidratació...), realitzeu balanç hídric i consulteu
amb l’equip mèdic. Si el pacient té prescrita una dieta terapèutica, doneu la
informació de suport necessària per assegurar-ne el seguiment. En cas de dificultat
en la mobilitat, ajudeu a menjar o doneu-lo. Personalitzeu la dieta, adaptant la
textura dels aliments a les dificultats del pacient (masticació, deglució, digestió).
També heu de tenir en compte els gustos i les creences.

2.2.5 Formació i educació sanitària

La formació i educació sanitària es componen de tres elements: la formació dels
professionals, l’educació sanitària destinada a pacients i cuidadors i l’elaboració
del pla de cures.

Cal proporcionar formació a professionals en matèria de prevenció d’UPP que
inclogui identificació dels pacients de risc i dels senyals d’alarma, prevenció de
noves UPP, canvis posturals, SEMP/SA i educació sanitària destinada a pacients i
cuidadors.

Cal identificar el cuidador principal i valorar la capacitat, l’habilitat, els conei-
xements, els recursos i la motivació, tant d’ell com del pacient, per participar en
el pla de cures. És important:
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• El personal qualificat ha de proporcionar informació al pacient en risc i al
seu cuidador.

• La informació ha d’incloure els aspectes següents: què són les UPP; quines
són les seves causes i signes d’aparició; com cal prevenir-les; repercussions
de tenir una UPP, i tècniques i materials per a la prevenció.

• Cal tenir en compte les necessitats individuals quan el pacient presenti
deteriorament cognitiu, alteració neurològica, alteració de la mobilitat,
malalties degeneratives o alteracions en la perfusió dels teixits.

• Valorar la possibilitat d’accedir als recursos socials per facilitar les cures.

Finalment, cal elaborar un pla de cures per a tots els pacients que han estat
avaluats com a pacients de risc. Aquest pla ha d’incloure els aspectes següents:
factors de risc, estat de la pell, capacitat de mobilitat del pacient, necessitat de
SEMP/SA, altres comorbiditats i preferències del pacient.

2.3 Cures de tractament

Determinar l’etiologia o casuística de l’úlcera per pressió (UPP) és fonamental per
orientar les mesures de tractament apropiades. La mesura de tractament més eficaç
és eliminar la causa i, si això no fos possible, minimitzar-la: una úlcera produïda
per pressió no cicatritzarà mentre no s’elimini la pressió sobre la zona. L’origen
d’una UPP és la pressió exercida per una base rígida sobre la microcirculació que
irriga la pell que cobreix les protuberàncies òssies.

De les accions terapèutiques, la primera i més important és eliminar o alleugerir
la pressió externa, per mitjà de canvis posturals i/o la utilització de superfícies
especials per al maneig de la pressió. En segon lloc, cal reduir l’efecte dels
factors de risc intrínsecs del pacient, com són la malnutrició, la incontinència,
la immobilitat, el nivell de consciència i les malalties concurrents, per mitjà d’un
pla de cures individualitzat.

A partir dels seixanta anys, la pell pateix canvis fisiològics que augmenten la
fragilitat i alenteixen el procés de cicatrització. Les malalties que interfereixen
en el procés de cicatrització són: diabetis, malalties vasculars, respiratòries,
coagulopaties, deficiències del sistema immunitari, neuropaties...

L’aparició d’una úlcera per pressió implica la mobilització d’una sèrie de recursos,
tant humans com materials, encaminats a resoldre aquesta alteració en el menor
temps possible i en les millors condicions, tant per al pacient com per al seu entorn.
La coordinació dels professionals i la continuïtat de les cures són dos elements
claus per aconseguir un resultat òptim en el tractament d’aquestes lesions.

Com a part de les cures de tractament, caldrà tenir en compte i portar a terme les
cures generals del pacient tot seguint una valoració inicial prèvia. Després, serà
l’hora de realitzar les cures especifiques de la lesió. En aquest segon pas, caldrà
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desenvolupar les tècniques per afavorir la cicatrització, és a dir, aquelles que tenen
com a objectiu preparar el llit de la ferida. Són les següents:

1. Neteja de la lesió

2. Desbridament

3. Cura de la infecció

4. Cura de la pell periulceral

5. Elecció d’apòsits

Finalment, també caldrà tenir en compte quin serà el tractament de la ferida segons
el tipus de teixit, i els productes per al tractament de les UPP.

Les funcions específiques del TCAI, el tècnic en cures auxiliars d’infermeria, en
el tractament de les UPP, són les següents:

• Explicar al pacient i/o família la tècnica que s’emprarà.

• Posicionar el pacient per a la realització de la cura.

• Preparar tot el material per a la cura.

• Proporcionar el material a l’infermer a mesura que es vagi desenvolupant la
cura.

• Recollir tot el material i acomodar el pacient.

2.3.1 Cures generals i específiques; el procés de cicatrització

Les cures generals del pacient inclouen els següents punts:

• Valoració inicial del pacient. Es realitzarà una valoració inicial del pacient,
que ha d’incloure història clínica, valoració nutricional i valoració psicoso-
cial.

• Eliminar o alleugerir la pressió: impedir o, almenys, alleugerir la pressió
a la zona; amb això s’aconseguirà que l’úlcera no avanci cap a estadis més
greus.

• Prevenció de noves lesions: el pacient que presenta una o diverses úlceres
per pressió ha de ser valorat com d’alt risc per desenvolupar noves úlceres.
Per això serà necessari mantenir el programa de prevenció.

• Suport nutricional: un bon suport nutricional no només afavoreix la cicatrit-
zació de les UPP, sinó que també pot evitar-ne l’aparició. Les necessitats
nutricionals del pacient amb UPP es veuen augmentades pel procés de
cicatrització. Ha de proporcionar:
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– Aportació hídrica: 30 cc/kg de pes/dia.

– Adults sans i normopès: 30 kcal/kg pes/dia i 1 g de proteïnes.

– Adults malalts i/o desnodrits: 35-40 kcal/kg pes/dia i 1,5-2 g de
proteïnes.

– Adults sans obesos: 25 kcal/kg pes/dia i 1 g de proteïnes.

– Minerals: zinc, ferro i coure

– Arginina.

• Suport emocional: la presència d’una lesió cutània pot provocar un canvi
físic important en les activitats de la vida diària que es poden traduir en un
dèficit en la necessitat d’autocura.

• Control del dolor: en el cas d’existència de dolor, tant per la presència
d’UPP com pel procediment de la cura, s’ha de valorar l’administració
d’analgèsia.

Pel que fa a les cures de tractament específiques de la lesió, davant la presència
d’una UPP, el tractament ha d’anar encaminat a aconseguir la cicatrització en el
mínim temps possible, evitant al màxim les possibles complicacions. La primera
etapa de les cures específiques de la lesió consisteix en la valoració de la lesió,
en què s’han de determinar els següents punts:

• Localització

• Estadi: segons el GNEAUPP I, II, III, IV

• Mides: llargada i amplada

• Característiques del teixit: necrosi, esfàcels, granulació, epitelització.

• Presència d’exsudat: quant a quantitat, valorarem: nul, escàs, moderat o
abundant; quant a aspecte, valorarem: purulent, hemorràgic i serós.

• Estat de la pell perilesional: íntegra, inflamada, macerada, eczematosa.

• Signes d’infecció: eritema que progressa, calor, tumefacció, exsudat puru-
lent.

• Dolor: escala EVA

• Olor: presència o absència

Tanmateix, com a pas previ a la valoració i abans d’aplicar les tècniques per
afavorir que cicatritzi la pell, caldrà conèixer bé quines són les fases de la
cicatrització i com ocorre. En la pell normal, l’epidermis i la dermis existeixen
en un estadi d’equilibri estable formant una barrera protectora contra l’ambient
exterior. Una vegada la barrera es trenca, el procés fisiològic normal de la
cicatrització entra immediatament en acció.
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La cicatrització és un intricat procés en el qual la pell o un altre òrgan tissular
es repara ell mateix després d’una ferida per a la reconstrucció dels teixits
danyats, mitjançant estructures idèntiques o similars a les originals.

El model clàssic de cicatrització es divideix en tres o quatre seqüències que se
superposen; les fases són:

1. Hemostàsia: les plaquetes s’agreguen al lloc de la ferida per formar un co-
àgul de fibrina. Aquest coàgul actua activament per controlar l’hemostàsia
(sagnat). No sempre és present en UPP.

2. Inflamatòria: els signes clínics d’aquesta fase són: envermelliment (erite-
ma) i inflor (edema). Aquesta etapa és simultània a l’anterior.

3. Proliferativa de granulació: es denomina teixit granular el teixit connectiu
fibrós que prolifera i substitueix el coàgul de fibrina format en la primera
fase en la cicatrització de ferides. El teixit granular en general creix des de
la base de la ferida i té la capacitat d’omplir ferides sense que importi quina
mida té. És un teixit molt sensible als canvis de temperatura i a substàncies
químiques com els antisèptics. A més, el teixit de granulació és un teixit
brillant, vermell i carnós que sagna fàcilment; tot això s’ha de considerar
al realitzar la cura de la ferida, evitant agressions innecessàries (vegeu la
figura 2.9).

4. Epitelització i remodelació: quan el llit de la ferida ha estat emplenat pel
teixit de granulació fins al nivell de la pell circumdant, les cèl·lules epitelials
comencen a cobrir des de les vores de la ferida cap al centre de la lesió.
Els queratinòcits basals són les cèl·lules responsables d’aquest procés, i
restauren la continuïtat de l’epidermis.

Figura 2.9. Teixit de granulació

Les directrius per al tractament local per a la cura de la ferida tenen com a
objectiu preparar el llit de la ferida, per afavorir la cicatrització. Amb aquest
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objectiu, la International Wound Bed Preparation Advisory Board ha desenvolupat
un esquema de treball, encunyat sota l’acrònim TIME (vegeu la figura ??),
l’objectiu del qual és optimitzar les condicions de la ferida, mitjançant la reducció
de l’edema, l’exsudat i de la càrrega bacteriana i la correcció d’anomalies que
retarden la cicatrització:

• ‘T’ - Control del teixit no viable (tissue management)

• ‘I’ - Control de la inflamació i de la infecció (inflammation & infection
control)

• ‘M’ - Control de l’exsudat (moisture balance)

• ‘E’ - Estimulació de les vores epitelials (epitheal -edge- advancement)

Després de la valoració inicial de l’UPP, s’han de desenvolupar les tècniques
per afavorir la cicatrització, que són: neteja de la lesió, desbridament, cura
de la infecció, cura de la pell periulceral i elecció d’apòsits. Totes elles tenen
com a objectiu preparar el llit de la ferida. A la pràctica, l’adaptació del
concepte TIME també està recollida en aquestes tècniques.

2.3.2 Neteja de la lesió

La neteja de la lesió és la tècnica per assolir el control de la inflamació i de
la infecció prevenint la seva aparició (concepte TIME). S’ha de netejar el teixit
periulceral i l’UPP quan es canvien els apòsits. La presència de restes suposa
una obstrucció mecànica per al teixit de granulació i és una barrera per a la
penetració dels tractaments tòpics, a més d’un brou de cultiu per a la proliferació
de microorganismes. Per aquest motiu, recomanem:

• Mantenir mesures d’asèpsia durant tot el procés de cures.

• Abans i després de la cura de cada úlcera, cal fer un rentat de mans antisèptic
amb aigua i sabó de clorhexidina o amb solució de base alcoholada.

• Utilitzar sèrum fisiològic per netejar les ferides com a norma general, però
també es pot utilitzar aigua destil·lada o aigua potable de l’aixeta.

• Per netejar l’úlcera cal fer pressió suficient en la irrigació, cal utilitzar
la mínima força mecànica per netejar l’úlcera i per eixugar-la (només
eixugarem les vores). Les pressions efectives i segures oscil·len entre 1 i
4 kg/cm2. Les pressions efectives oscil·len entre 1 i 4 kg/cm2 i es poden
aconseguir amb una xeringa de 20 ml i amb una agulla de 19 mm, la qual
cosa proporciona la força suficient per eliminar escares, bacteris i altres
restes sense danyar els teixits (vegeu la figura 2.10).
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Figura 2.10. Neteja amb xeringa i irrigació

• Netejar la lesió inicialment i en cada canvi d’apòsit. Utilitzar materials
rugosos (com gases o esponges) provoca petits traumatismes al llit de
l’úlcera que incrementen el risc d’infecció i interfereixen en la curació.

• Assecar únicament la pell perilesional i deixar humit el llit de l’úlcera per
tal d’evitar traumatismes per fricció en aquesta zona.

• Mantenir netes i seques les vores de la ferida i humit el llit de l’úlcera.

• No utilitzar antisèptics cutanis de manera rutinària, ja que són citotòxics per
al teixit sa.

• L’ús continu de povidona iodada pot retardar la cicatrització, provocar
dermatitis de contacte i alteracions sistèmiques degudes a l’absorció del
compost.

• No utilitzar aigua oxigenada, ja que és bacteriostàtica i es degrada fàcilment
amb la llum i la calor.

2.3.3 Desbridament

El desbridament és la tècnica per assolir el control del teixit no viable i l’estimu-
lació de les vores epitelials (concepte TIME). L’objectiu del desbridament és eli-
minar el teixit no viable o desvitalitzat, teixit necròtic que apareix a conseqüència
de la manca d’aportació sanguínia i la mort cel·lular o habitual en les UPP.

El teixit desvitalitzat és una barrera per a la curació de la ferida perquè perllonga la
resposta inflamatòria, obstrueix la contracció i impedeix l’epitelització. Eliminar-
lo afavoreix la cicatrització. El teixit desvitalitzat està constituït per cèl·lules
mortes i restes de teixit. La seva consistència i aspecte varien i pot presentar-se
com a placa necròtica o esfàcels.
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Parlem de teixit necròtic quan trobem teixits de color negre o marró fosc. La
placa necròtica (escara) és de color terrós o negre, espessa, sòlida, seca, de
textura ferma, que augmenta la seva duresa a mesura que es desseca; els esfàcels
tenen consistència més tova i desestructurada, de color groc verdós o blanc grisós,
formats per restes de fibrina, pus i material proteic, i són restes de material fibrinós
(vegeu la figura 2.11 i la figura 2.12).

Figura 2.11. Exemple d’escara

Figura 2.12. Exemple d’esfàcels

En el cas de plaques necròtiques seques situades al taló que no presentin
edema, eritema, fluctuació o drenatge, pot no ser necessari el seu
desbridament immediat i es requerirà un seguiment diari de la lesió i
un control de l’aparició dels senyals esmentats. Cal mantenir les vores
hidratades i, sobretot, eliminar la pressió. Davant de qualsevol senyal de
complicació, cal iniciar el desbridament.

Es coneix com a desbridament l’acció de retirar els teixits desvitalitzats de la
ferida. El tipus de desbridament s’ha d’escollir en funció del tipus, la qualitat, la
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profunditat i la localització del teixit necròtic, la presència de dolor, l’exsudat,
els signes d’infecció i l’estat general del pacient. Generalment, els tipus de
desbridament no són incompatibles entre si, i, per tant, actualment, se’n fa una
combinació per fer més ràpid el procés. Els tipus de desbridament són quatre:

• Desbridament quirúrgic

• Desbridament tallant

• Desbridament enzimàtic

• Desbridament autolític

El desbridament quirúrgic consisteix en la retirada completa de teixit necròtic
realitzada en una sola sessió, al quiròfan o sala quirúrgica sota anestèsia. És una
tècnica mèdica. Està indicada en escares gruixudes, molt enganxades, lesions
extenses, profundes, de localitzacions especials i amb signes de cel·lulitis o sèpsia,
cas en què es considera una necessitat urgent de desbridament.

El desbridament tallant és el que es fa a peu de llit, retirant de forma selectiva el
teixit desvitalitzat, en una o en diverses sessions. Es fa amb tècnica i instrumental
estèril, ja que és una fase d’especial proliferació bacteriana. Requereix de
coneixements i habilitat per part del personal d’infermeria. Cal tenir en compte
que:

• S’ha de tenir precaució en pacients amb tractament anticoagulant, nivells
de plaquetes baixos i d’altres trastorns de la coagulació. També s’ha de
començar per l’àrea central i procurar alliberar una de les vores de la lesió
al més aviat possible.

• Està indicat en els casos de teixit necròtic, desvitalitzat o en zones hiper-
queratòsiques, seques o amb exsudat abundant, amb sospita d’alta càrrega
bacteriana o signes clínics d’infecció o cel·lulitis.

• En cas de sagnat, s’aconsella la utilització de cura seca o apòsits hemostàtics
(poden ser apòsits d’alginat càlcic) durant les primeres hores.

• El desbridament tallant està contraindicat en ferides no cicatritzables per
irrigació vascular insuficient (vegeu la figura 2.13).
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Figura 2.13. Cura estèril

El desbridament enzimàtic és un mètode en què s’utilitzen de manera local
enzims exògens (col·lagenasa) que degraden la fibrina, el col·lagen desnaturalitzat
i l’elastina en el llit de la ferida. És un mètode selectiu i que es pot combinar
amb altres mètodes. Hi ha evidències que assenyalen que l’ús de col·lagenasa
afavoreix el creixement del teixit de granulació. No obstant això, la col·lagenasa
pot provocar maceració i excoriació de la pell periulceral; per això és necessari
protegir la pell amb una pel·lícula de barrera (pasta de zinc, pel·lícula cutània,
silicona o una altra).

És imprescindible garantir el nivell d’humitat en el llit de l’úlcera, per
potenciar l’acció de la col·lagenasa. Si el llit de l’úlcera està sec, cal aplicar
hidrogel. S’han de fer les cures com a mínim cada 24 hores. L’acció de la
col·lagenasa es neutralitza amb solucions sabonoses, metalls pesants (plata)
i antisèptics.

El desbridament autolític és el menys traumàtic i el més selectiu, però també
el més lent. És el que passa de manera natural en totes les ferides. Els fagòcits
del llit de la ferida, juntament amb els macròfags i els enzims proteolítics, són els
encarregats de liquar i separar del teixit sa el teixit necròtic i l’escara. Cal tenir en
compte que:

• Pot facilitar aquest procés usar apòsits moderns (hidrogel, hidrocol·loides,
hidrocel·lulars, entre d’altres) basats en els principis de cura en ambient
humit, que ara es desenvoluparan a l’apartat següent.

• És un mètode selectiu i atraumàtic, però el seu ús inadequat pot produir
maceració de la pell perilesional. Es pot combinar amb altres mètodes i és
el d’elecció quan no se’n pot utilitzar un altre. La seva acció és més lenta
en el temps, per això està desaconsellat en cas de ferides infectades que
requereixen un desbridament ràpid a causa del risc de septicèmia.
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2.3.4 Cura de la infecció; maneig de la càrrega bacteriana

En totes les ferides cròniques i molt especialment en les ferides per pressió, la
presència de gèrmens és un fet. Provenen de la pròpia flora cutània o del tracte
intestinal del pacient, rarament el tracte genital o respiratori.

La presència de bacteris en el llit de la ferida de forma crònica facilita la
proliferació de colònies bacterianes amb característiques específiques, que reben
el nom de biofilm o biopel·lícula. D’acord amb la quantitat de gèrmens a la ferida
podem distingir entre:

• Contaminació: presència transitòria de gèrmens a la superfície de la ferida
sense que proliferin.

• Colonització: els gèrmens proliferen i troben en la ferida les condicions
idònies per créixer. La neteja i el desbridament són efectius per al maneig de
la càrrega bacteriana de lesions contaminades i/o infectades. Si, a més a més,
associem apòsits que continguin plata, el tractament serà més eficaç. En tots
dos casos no hi ha manifestacions clíniques. Existeixen canvis subtils en la
ferida que indiquen infecció o colonització crítica.

• Infecció: quan els microorganismes presents a la ferida penetren en els
teixits més profunds i produeixen una reacció amb manifestacions clíniques
locals o sistèmiques. Augment de la intensitat del dolor o canvis en relació
amb el dolor.

La barrera entre colonització i infecció no és sempre nítida i, en els
últims anys s’ha donat importància al terme càrrega bacteriana, que és la
concentració de gèrmens per gram de teixit de la ferida.

En les ferides cròniques, a més de la quantitat de gèrmens, hi ha altres elements
que s’han de tenir en compte, com l’ecosistema bacterià que es forma al llit de la
ferida, anomenat biofilm, i no és més que una estratègia de defensa dels gèrmens
colonitzadors que interactuen entre si protegint-se dels antibiòtics, fagòcits, leucò-
cits i metaloproteases i cooperen per distribuir-se nutrients i eliminar restes. Per
tant, aconsegueixen allargar la fase inflamatòria (vegeu la figura 2.14).
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Figura 2.14. Biofilm

Per actuar davant d’una ferida en fase de colonització crítica o infecció disposem
de diferents mesures terapèutiques:

• Neteja i desbridament: la major part de les lesions amb signes d’infecció
local no complicada es resoldran a través de la neteja i el desbridament de
la ferida.

• Antimicrobians tòpics: la plata (apòsits amb plata) i el cadexòmer iodat
són les opcions terapèutiques de primera intenció, per la seva eficàcia i els
efectes beneficiosos que tenen sobre el procés de cicatrització de la ferida.

• Antibiòtics tòpics: no s’han d’utilitzar de forma tòpica llevat d’excepcions
limitades (sulfadiazina argèntica, àcid fusídic, mupirocina, metronidazol),
es consideren de 2a intenció i no s’han de superar les dues setmanes
d’utilització.

• Antibiòtics sistèmics: el seu ús en les ferides cròniques s’ha de limitar a
indicacions concretes (cel·lulitis, osteomielitis o sèpsia i quan la infecció
s’acompanyi de signes sistèmics), amb la identificació prèvia del germen
mitjançant antibiograma, sempre que sigui possible.

El diagnòstic de la infecció

El diagnòstic precoç de les infeccions de les UPP és una tasca difícil. A més dels
criteris clàssics d’infecció (calor, dolor, rubor, tumor, exsudat purulent), en les
UPP s’han proposat una sèrie de criteris addicionals que s’han de considerar:

• Augment del dolor / Canvi de la naturalesa del dolor.

• Dehiscència de la ferida / La cicatrització s’interromp tot i l’aplicació de les
mesures adequades / la ferida augmenta de mida malgrat l’alleujament de
la pressió.

• Mala olor.

• Teixit de granulació friable.
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• Eritema que progressa.

• Teixits viables que es converteixen en esfàcels.

La major part de les lesions amb signes d’infecció local no complicada evolu-
cionen favorablement amb l’increment de la neteja i el desbridament, i no cal
realitzar cultiu de forma sistemàtica. Si la situació s’allarga en el temps i persisteix
l’exsudat purulent davant del risc de cel·lulitis, osteomielitis o bacterièmia, serà
necessari identificar-ne l’organisme responsable.

Els centres per a la prevenció i el control de la malaltia dels Estats Units (CDC)
recomanen obtenir líquid per mitjà d’aspiració amb agulla o bé biòpsia del teixit.
Es recomana la punció-aspiració davant del frotis amb hisop en la presa de
mostres de lesions cròniques. Amb el frotis per hisop només aconseguim saber
els gèrmens de superfície sense poder tenir un recompte quantitatiu i sense detectar
la flora anaeròbia. Pot ser útil quan volem determinar si la ferida està contaminada
per Staphylococcus aureus metilresistent (MARSA).

Totes les ferides per pressió estan contaminades per bacteris. No s’haurien
d’utilitzar per a cultiu les mostres recollides amb hisop perquè només poden
detectar els contaminants de superfície. Vegem a continuació, la diferència entre
ambdues tècniques:

A. Tècnica de l’aspiració percutània:

La biòpsia tissular és l’eina més adequada per al cultiu de les ferides. En el cas
que no sigui possible, es recomana la punció-aspiració.

Material necessari:

• Gases estèrils

• Povidona iodada al 10 %

• Xeringa estèril

• Agulla IM (0,8 x 40)

• Mitjà de transport per a bacteris aerobis-anaerobis

Descripció de la tècnica:

1. Desinfectar la pell perilesional amb povidona iodada al 10 %. Deixar
assecar almenys durant un minut permet que la povidona faci la seva acció
antisèptica.

2. La punció es fa a través de la pell íntegra de la pell periulceral, seleccionant
el costat de la lesió amb més presència de teixit de granulació o absència
d’esfàcels.

3. Realitzar una punció-aspiració amb la xeringa i agulla mantenint una
inclinació aproximada de 45o i aproximant-se al nivell de la paret de la lesió.
El volum òptim d’aspiració s’estableix entre 1 i 5 ml.
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4. En processos no supurats, cal preparar la xeringa amb mig mil·lilitre de
sèrum fisiològic o aigua estèril i aspirar. És important anotar a la petició
la quantitat de líquid afegit per facilitar el recompte posterior. Introduir
el contingut en un vial amb mitjà de transport per a mostres líquides de
gèrmens aerobis i anaerobis.

5. Finalment, desinfectar la superfície de goma del mitjà de transport amb
povidona iodada al 10 % i deixar-la assecar, almenys un minut. I protegir
aquests vials de la llum i mantenir a una temperatura entre 2° i 25°.

B. Tècnica de frotis amb hisop:

Les mostres amb hisop s’han de recollir quan no es pugui recollir la mostra amb
cap de les altres tècniques descrites. Com que, en l’àmbit hospitalari, aquesta
tècnica és molt freqüent, recomanem un respecte al protocol de recollida.

Material necessari:

• Sèrum fisiològic

• Xeringa i agulla estèril

• Turundes amb mitjà de transport tipus Stuart-Amies

Descripció de la tècnica:

1. Retirar, si cal, l’apòsit que cobreix la lesió.

2. Si fos necessari, realitzar desbridament tallant de la lesió.

3. Netejar meticulosament la ferida amb sèrum fisiològic estèril abans de
procedir a la recollida de la mostra.

4. Rebutjar el pus per al cultiu.

5. No rascar l’úlcera amb força.

6. Utilitzar un hisop estèril. No utilitzar turundes de cotó.

7. Girar l’hisop sobre els dits fent moviments rotatoris d’esquerra a dreta i de
dreta a esquerra.

8. Passar l’hisop pels extrems de la ferida en sentit descendent (agulles del
rellotge), agafant deu punts diferents.

9. Col·locar l’hisop dintre d’un tub amb mitjà de transport. Al mercat hi ha
hisops lliures d’oxigen que faciliten la detecció de bacteris anaerobis.
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2.3.5 Cura de la pell periulceral

La pell periulceral és la que envolta la lesió, i la seva extensió en funció del grau
d’afectació i de la localització de l’UPP. La vigilància i cura de la pell periulceral té
com a objectiu evitar possibles complicacions com la maceració i eczematització.

Una pell eczematitzada pot ser deguda a una dermatitis de contacte al·lèrgica
o irritativa als components dels apòsits o dels fàrmacs d’ús tòpic. La pell
perilesional també s’ha de considerar en la selecció del producte per al tipus
d’apòsit:

• Un adhesiu molt fort provocaria lesions en els canvis.

• Un excés exsudat o de producte provoca maceració.

• Per protegir la pell perilesional de l’exsudat i d’altres agressions podem
utilitzar pel·lícules barrera no irritants o pomades a base d’òxid de zinc
(recordant que aquestes són liposolubles i s’han de retirar amb un producte
oliós i no amb aigua).

2.3.6 Elecció d’apòsits

Les ferides agudes i cròniques evolucionen més favorablement en un mitjà humit.
No es recomana el procediment de cura seca, en què s’utilitzen com a principi
actiu terapèutic les solucions antisèptiques que contenen metalls, ja que produeix
l’assecament del teixit de granulació (fibroblasts i vasos sanguinis) i forma una
crosta que inhibeix la migració de les cèl·lules epitelials per sobre del teixit de
granulació i en alguns casos produeix citotoxicitat.

Per tant, basant-nos en les evidències, el mètode de cura que recomanem és la
cura en ambient humit, ja que ha demostrat més efectivitat clínica i econòmica
que la cura tradicional.

L’exsudat de les ferides juga un paper important en la cicatrització, perquè
proporciona nutrients a moltes cèl·lules implicades, conté factors de creixement,
evita que la superfície del llit de la ferida s’assequi i facilita la migració epitelial.

Quina quantitat d’exsudat s’ha de tenir en compte a l’hora d’escollir un producte o
un altre? Es recomana fer servir els apòsits que creen un ambient humit i de control
de l’exsudat(TIME) i triar, segons la disponibilitat dels recursos, la categoria i la
morfologia de l’úlcera i si presenta infecció o necrosi.

Les hidrofibres i els alginats són productes d’alta capacitat d’absorció en ser
introduïts a dintre de la lesió. Els apòsits d’escuma de poliuretà (també anome-
nats hidrocel·lulars o hidropolimèrics) per cobrir les ferides han demostrat més
capacitat d’absorció que els hidrocol·loides.
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Un apòsit ha de complir uns requisits essencials:

• Proporcionar un ambient humit.

• Maneig de l’exsudat.

• Facilitar l’intercanvi de gasos.

• Mantenir una temperatura constant al llit de la ferida.

• Protegir la ferida de microorganismes.

• Protegir la ferida de traumatismes.

En el cas de ferides cavitades i/o fistulitzades, per tal que no es tanquin en fals,
s’ha d’omplir parcialment el trajecte segons la quantitat d’exsudat amb hidrogel o
bé amb hidrofibra. No oblidem que la sobrecàrrega de producte pot augmentar la
pressió en el llit de la ferida i no deixar que avanci el teixit de granulació.

L’objectiu de controlar l’exsudat és aconseguir un llit de la ferida humit però
no macerat. Per això és important aplicar l’apòsit adequat a la quantitat
d’exsudat de la ferida. És important no utilitzar gases para tractar les UPP.

Si es vol augmentar la humitat de la lesió, es pot:

• Triar un tipus d’apòsit per conservar o aportar humitat (hidrogels ...).

• Reduir la freqüència del canvi de l’apòsit.

Si, en canvi, el que es vol és reduir la humitat, es pot:

• Utilitzar un tipus d’apòsit amb més capacitat de control dels líquids (alginat,
hidrofibra d’hidrocol·loides...).

• Augmentar la freqüència del canvi de l’apòsit.

Els apòsits es poden dividir en primaris i secundaris. Un apòsit primari es
col·loca directament a la ferida i pot absorbir líquids i prevenir la dessecació,
la infecció i l’adherència d’un apòsit secundari. L’apòsit secundari és el que es
col·loca sobre l’apòsit primari per a més protecció, absorció, compressió i oclusió
(vegeu la figura 2.15).
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Figura 2.15. Apòsit secundari sobre apòsit primari

Tipus d’apòsits

Els apòsits es poden classificar segons la seva composició en (vegeu la taula 2.3):

• Apòsits no adherents: s’usen per prevenir l’adherència al llit de la ferida
i permetre el drenatge lliure de l’exsudat. S’apliquen directament sobre
la superfície de la lesió, la qual cosa evita que els apòsits secundaris (per
exemple de poliuretà) que es posen a sobre per tapar el primari que hi ha a
sobre l’úlcera s’adhereixin al llit. Estan indicats per a les ferides superficials
o les que presenten una exsudació lleugera (vegeu la figura 2.16).

Figura 2.16. Apòsit primari no adherent

• Hidrogels: aporten humitat al llit de l’úlcera i ajuden a mantenir-la,
rehidraten el teixit necròtic i les crostes seques, calmen i redueixen el dolor
i tenen acció desbridant i epitelitzant. Aplicats conjuntament amb una
pomada enzimàtica (col·lagenasa) potencien la seva acció.

• Alginats: absorbeixen l’exsudat per UPP amb exsudat de moderat a alt
i tenen acció hemostàtica, desbridant i cicatritzant. En contacte amb
l’exsudat de la ferida, l’estructura física de l’apòsit canvia i es forma un
gel que manté l’ambient humit i afavoreix la curació.
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Podeu consultar la
classificació i les diverses

categories de les UPP a
l’apartat “Úlceres per

pressió (UPP)” d’aquesta
mateixa unitat.

• Hidrocol·loides: apòsits d’hidrocol·loide per UPP de categoria II no infec-
tades. Creen un mitjà humit que afavoreix la cicatrització, disminueixen el
dolor i absorbeixen l’exsudat (quan és moderat) i les restes de necrosi.

• Poliuretans; distingim entre:

– Làmines / pel·lícules de poliuretà: per UPP I, són làmines transparents,
semipermeables i autoadhesives que creen una pel·lícula protectora
que aïlla la ferida del medi extern (barrera bacteriana), i un ambient
humit que estimula la regeneració tissular. Recordeu que no tenen
capacitat per absorbir si hi ha molt exsudat.

– Apòsits d’escuma de poliuretà associats a una estructura hidrofílica
que els fan molt absorbents, poden ser amb o sense vora adhesiva,
amb silicona, amb hidrofibra d’hidrocol·loide i amb hidrogel (vegeu
la figura 2.17).

Figura 2.17. Apòsit de poliuretà

• Apòsits antimicrobians: contenen agents antimicrobians (plata o iode). Es
presenten en diferents combinacions i concentracions.

• Apòsits de carbó activat: actuen com un filtre, absorbint i neutralitzant
l’olor. Els apòsits de carbó activat s’associen a altres productes (alginat,
hidrocol·loide, hidrofibres d’hidrocol·loides...).

Taula 2.3. Taula per a l’elecció d’apòsits

Categoria Tipus de teixit Apòsit

I i II Normal Làmina i escuma de poliuretà,
hidrocol·loide

II i III Teixit desvitalitzat A. secundari + hidrogel + apòsit
desbridant

II i III Llit de ferida sec A. secundari + hidrogel

II i III Exsudat mínim o moderat A. secundari + hidrogel o escuma de
poliuretà

II i III Exsudat alt A. secundari + alginat o escuma de
poliuretà
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2.3.7 Tractament de la ferida segons el tipus de teixit

Per al tractament de l’úlcera per pressió, segons el tipus de pell i de ferida,
farem servir un tipus de teixit (vegeu la figura 2.19). A continuació, exposem
la casuística més habitual.

Figura 2.18. Algoritme del tractament d’UPP

Pell íntegra: el principal problema és l’aparició d’eritema; en aquest cas:

• Aplicació d’àcids grassos hiperoxigenats (AGHO) tres vegades al dia.

• Mantenir les mesures de prevenció.

• No fer massatges.

• La hidratació de la pell amb cremes no és incompatible amb els AGHO.

Pèrdua de la integritat cutània: mantenir mesures de prevenció. Valorar
analgèsia. És possible que trobem més d’un tipus de teixit en el llit de la ferida. Cal
valorar la pell perilesional com a part de la lesió. Ens podem trobar les següents
situacions; erosió, flictena:

• Erosió: valorar les característiques de la ferida: exsudat, pell perilesional.
En el cas d’exsudat nul o baix: hidrocol·loide extrafí. En el cas d’exsudat
moderat: espuma de poliuretà adhesiva o amb silicona.

• Flictena: valorar la quantitat de líquid que conté. Si és escàs, no cal
desbridar, mantenir la hidratació, eliminar la pressió. Si hi ha fricció, posar
una làmina de poliuretà, un hidrocol·loide extrafí o un apòsit de poliuretà no
adhesiu amb capacitat de reduir la pressió. Si el contingut de la flictena és
abundant, cal desbridar, bé aspirant asèpticament el contingut amb xeringa
i agulla i aplicar-hi després un apòsit de poliuretà o un hidrocol·loide
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transparent, o bé retallar asèpticament amb tisores o bisturí i posar-hi un
apòsit hidrocol·loide transparent, una hidrofibra o un apòsit de poliuretà que
canviarem en funció de l’exsudat.

Necrosi seca: Desbridament tallant. Es poden fer petits talls amb el bisturí i
trossejar la crosta per aplicar per sota pomada enzimàtica (col·lagenasa) i hidrogel,
i aconseguir anar estovant la placa. Com a apòsit secundari, cal posar-hi un apòsit
de poliuretà. Cal fer cures cada 24 h - 48 h. Si retallem la placa i hi ha sagnat,
farem cura seca o aplicarem apòsits hemostàtics les primeres hores.

Necrosi humida: en aquest cas, és necessari un desbridament ràpid pel risc
d’infecció; per tant, farem un desbridament tallant procurant de retirar la major
part de teixit necròtic i aplicarem pomada enzimàtica (col·lagenasa). Cures, cada
24 h.

Esfàcels: l’exsudat, en aquest cas, acostuma a ser mitjà/alt, per tant, haurem
de mantenir el desbridament, la neteja i gestionar l’exsudat. Aplicar pomada
enzimàtica més apòsit de poliuretà cada 24 h, o bé hidrofibra d’hidrocol·loide més
poliuretà cada 48 h, o bé hidrogel més poliuretà cada 48 h. Cal protegir les vores
de la lesió amb pomada d’òxid de zinc (pasta de Lassar) o amb pel·lícula barrera
transparent (Cavilon).

Granulació: en aquesta fase de la lesió haurem de gestionar l’exsudat i controlar
la càrrega bacteriana. En el cas d’exsudat nul o baix, haurem d’aportar humitat a
la ferida aplicant-hi hidrogel més un apòsit de poliuretà amb cures cada 48 h – 72
h.

• En el cas d’exsudat moderat, podem utilitzar hidrofibra hidrocol·loide o
apòsit de poliuretà amb cures cada 48 h – 72 h.

• En el cas d’exsudat abundant, hidrofibra d’hidrocol·loide més apòsit de
poliuretà i canviar segons saturació de l’apòsit. En úlceres cavitades o
tunelitzades utilitzarem hidrogel o hidrofibra per omplir parcialment i evitar
que es tanquin en fals.

• En el cas que sospitem una alta càrrega bacteriana, podem fer foments amb
solució descontaminant (Prontosan).

• Podem utilitzar apòsits bactericides: hidrofibra amb plata, malla de carbó i
plata o poliuretà amb plata segons la quantitat d’exsudat de la ferida.

Epitelització: exsudat baix o nul. L’objectiu és mantenir l’ambient humit i
protegir la lesió. Utilitzar apòsit de poliuretà amb silicona, hidrocol·loide extrafí
o malla d’hidrocol·loide. Cures cada 3-4 dies.

Signes locals d’infecció: intensificar la neteja i el desbridament. Si cal, utilitzar
solucions descontaminants amb foments o irrigació (Prontosan).

• Exsudat mitjà, malla bactericida de carbó i plata més apòsit de poliuretà.
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• Exsudat alt, hidrofibra d’hidrocol·loide amb plata més apòsit de poliuretà o
apòsit de poliuretà amb plata o apòsit de plata nanocristal·lina.

• Cures diàries si hi ha signes d’infecció.

2.3.8 Productes per al tractament de les UPP

A continuació, exposem una llista de productes per al tractament de les úlceres per
pressió.

1. ÀCIDS GRASSOS HIPEROXIGENATS (AGHO)

Descripció: àcids grassos essencials (oleic linoleic, linolènic i esteàric) hipero-
xigenats (AGHO) i Equisetum arvense (cua de cavall) i Hypericum perforatum
(herba de Sant Joan). Altres preparats porten:

• Tocoferol, fitosterols i perfum d’anís.

• Àloe vera, centella asiàtica i perfum de romaní.

Actuen restaurant el film hidrolipídic protector de la pell, i faciliten la renovació
de les cèl·lules epidèrmiques; milloren l’elasticitat i tonicitat cutània i protegeixen
la pell. També mantenen el nivell d’oxigenació dels teixits, augmenten la
microcirculació i eviten la isquèmia.

Indicacions:

• Prevenció d’UPP.

• Tractament d’UPP en fase d’eritema o estadi I.

Consideracions:

• Realitzar una polvorització 2 o 3 vegades al dia sobre les zones de risc.

• Estendre el producte, suaument, amb el tou dels dits fins a la seva total
absorció.

• Aplicar només sobre pell íntegra.

2. HIDROCOL·LOIDES:

Descripció: productes compostos per substàncies formadores de gel com la
carboximetilcel·lulosa sòdica, altres polisacàrids i proteïnes (pectina, gelatina,
poliisobutilè). En presència d’exsudat, els hidrocol·loides absorbeixen líquid
i formen un gel amb una coloració i olor especials. Poden ser més o menys
permeables als gasos, depenent de la làmina de poliuretà que els recobreix.
Disponibles en placa, pasta, grànuls, hidrofibra i malla. En forma de placa n’hi

Als “Annexos” de l’apartat
teniu disponibles la
descripció dels productes
per al tractament d’UPP
que es citen aquí, amb
exemples de marques
comercials habituals i
mides dels apòsits.
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ha de diferents gruixos i formes. L’apòsit s’enganxa a la pell i tenen una capa
externa de poliuretà que manté l’ambient humit. En forma de malla, són làmines
de polièster recobertes amb hidrocol·loide i vaselina per evitar adherències a la
lesió. Promouen el desbridament autolític. Creen un mitjà lleugerament àcid que
dona un caràcter bacteriostàtic. Capacitat d’absorció de mínima a moderada.

Indicacions:

• Ferides amb exsudat mínim a moderat.

• Ferides en fase de desbridament.

• Ferides en fase de granulació i epitelització.

• Protecció de la pell en zones de fricció i fregament.

Consideracions:

• Aplicar l’apòsit que sobresurti 2-2,5 cm de la lesió per garantir l’adherència.

• Col·locar l’apòsit sobre la lesió i exercir una lleugera pressió i escalfor que
en facilitarà la fixació.

• La freqüència del canvi vindrà determinada per la quantitat d’exsudat,
deteriorament de l’apòsit, fuita de l’exsudat... Màxim 5–7 dies.

• Es poden combinar amb hidrofibra d’hidrocol·loide.

• No s’ha d’utilitzar en: ferides infectades, úlceres isquèmiques; ferides amb
afectació de músculs, tendons o ossos; pot afavorir la presència de teixit
d’hipergranulació; pot ocasionar maceració de la pell perilesional.

3. HIDROFIBRA D’HIDROCOL·LOIDE

Descripció: fibra de carboximetilcel·lulosa sòdica. Producte no adhesiu, amb alta
capacitat d’absorció. Gelidifica quan entra en contacte amb l’exsudat i les fibres
es mantenen íntegres, la qual cosa en facilita la retirada. Proporciona un ambient
humit; redueix el risc de maceració de la pell perilesional per la seva capacitat
de retenció d’exsudat. Promou el desbridament autolític. Disponible en làmina i
cinta.

Indicacions:

• Lesions amb exsudat moderat a intens infectades o no.

• Lesions cavitades.

• Lesions amb trajectes fistulosos.

Consideracions:
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• Requereix apòsit secundari que, segons la ferida, pot ser una escuma o
un hidrocol·loide en placa. La freqüència de canvi depèn de la quantitat
d’exsudat, s’ha de canviar quan estigui saturat. Màxim 7 dies.

• En lesions planes, cal aplicar l’apòsit de manera que sobresurti 1 cm com a
mínim de la lesió.

• En lesions cavitades, no s’ha d’omplir del tot.

• Està contraindicat en lesions seques o amb teixit necròtic sec.

4. HIDROFIBRA D’HIDROCOL·LOIDE AMB PLATA

Descripció: fibra de carboximetilcel·lulosa sòdica amb plata. La plata és un
agent tòpic bactericida actiu contra una gran varietat de gèrmens grampositius,
gramnegatius, pseudomones, fongs i virus. S’utilitza per al maneig de la càrrega
bacteriana i en el tractament de les lesions infectades.

La presentació en apòsits permet l’alliberació gradual de petites quantitats de plata
iònica durant un període de temps, i elimina, així, la necessitat de canvis freqüents
d’apòsits. Aquesta alliberació sostinguda redueix el risc de toxicitat de la plata i
ajuda a garantir un nivell més baix de bacteris.

Indicacions:

• Ferides infectades o amb colonització crítica.

• Carcinomes fungoides.

Consideracions:

• Abans de l’aplicació s’ha de retirar el teixit sec necròtic mitjançant desbri-
dament.

• Els apòsits amb plata han d’estar en contacte directe amb la ferida.

• La freqüència de canvi depèn de l’exsudat i l’apòsit secundari, però màxim
de 3 dies.

5. ESCUMES POLIMÈRIQUES

Descripció: les escumes polimèriques, també anomenades hidrocel·lulars, hidro-
polimèriques o hidroalveolars són productes semipermeables, és a dir, imperme-
ables als líquids i bacteris i permeables al vapor d’aigua i als gasos. Es troben
disponibles en forma de placa amb vores adhesives o no i en formes anatòmiques
i especials.

Indicacions:

• Ferides amb exsudat moderat a intens.

• Com a apòsit secundari d’altres productes.
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Consideracions:

• Afavoreixen el desbridament autolític.

• Protegeixen la pell periulceral d’irritació i maceració.

• No es descomponen en contacte amb l’exsudat.

• No deixen residus.

• La freqüència del canvi pot oscil·lar entre 4 i 7 dies.

• Poden combinar-se amb altres productes: hidrogel, desbridants enzimàtics,
antibacterians...

• Algunes escumes tenen capacitat de reduir la pressió.

• Indicades també en la fase de granulació i epitelització.

• Útils en combinació amb teràpia compressiva en úlceres de cama.

• No s’han d’utilitzar conjuntament amb peròxid d’hidrogen i solucions
d’hipoclorit.

6. HIDROGEL

Descripció: gel d’estructura amorfa. Polímers compostos principalment d’aigua
(70 % - 90 %) i diferents substàncies (polímers de midó, pectina, propilenglicol).
No tòxic, no al·lèrgic, no adherent, indolor; alta capacitat hidratant: com que
manté la humitat de la ferida disminueix la freqüència de canvis; afavoreix el
desbridament autolític. És altament adaptable, té un efecte anestèsic; la viscositat
del gel varia segons la composició.

Indicacions:

• Exsudat moderat o escàs.

• Ferida necròtica i esfacelada.

• Ferides en fase de granulació que requereixen humitat.

• Ferides infectades que requereixen desbridament i humitat.

Consideracions:

• En UPP necròtiques, pot quadricular-se l’escara amb bisturí per afavorir la
penetració del gel.

• Requereix un apòsit secundari per fixar-lo a la ferida i que mantingui
l’ambient humit.

• Pot combinar-se amb altres productes.

• La freqüència de canvi varia entre 1 i 3 dies segons la quantitat d’exsudat.
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• Contraindicat en lesions altament exsudatives.

• Cal verificar la pell perilesional, ja que es pot macerar a causa d’un ús
incorrecte del producte.

7. DESBRIDANT ENZIMÀTIC

Descripció: preparats formats per un o diversos enzims proteolítics –col·lagenasa,
fibrinolisina, estreptoquinasa...– que actuen com a agents químics. La més
utilitzada és la clostridiopeptidasa A –col·lagenasa–, obtinguda d’un cultiu de
Clostridium histolyticum. La col·lagenasa trenca el col·lagen desvitalitzat i l’acció
sinèrgica d’aquest i les proteases associades permeten la digestió dels components
necròtics de la ferida. Disponible en forma de pomades.

Indicacions: desbridament químic dels teixits necrosats.

Consideracions:

• Aplicar en contacte amb la ferida, requereix un apòsit secundari. Necessita
humitat. Les cures han de ser diàries.

• En cas d’escares dures, quadricular-la amb un bisturí facilitarà l’acció de la
col·lagenasa.

• No s’ha de barrejar amb antisèptics (iode, clorhexidina...) ni amb metalls
(plata...).

• Cal protegir la pell perilesional, perquè en contacte amb pell sana pot
provocar reaccions cutànies (dermatitis...). No lesiona en el nou teixit de
granulació.

8. APÒSIT DE CARBÓ ACTIVAT i PLATA

Descripció: el carbó activat permet absorbir les molècules responsables de la
mala olor de la ferida. La plata és un agent tòpic bactericida actiu contra una
gran varietat de gèrmens grampositius, gramnegatius, pseudomones, fongs i virus.
S’utilitza per al maneig de la càrrega bacteriana i en el tractament de les lesions
infectades.

Indicacions: ferides que facin mala olor, infectades i exsudatives.

Consideracions:

• Aplicar-lo, després de la neteja, directament en contacte amb la ferida.

• En el cas de ferida poc exsudativa, pot humitejar-se l’apòsit amb sèrum salí.

• Requereix un apòsit secundari.

• No es pot retallar.

• Cal canviar-lo quan estigui saturat, màxim 5-7 dies. En ferides infectades,
canviar cada dia.
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9. APÒSIT D’ESCUMA DE POLIURETÀ i PLATA

Descripció: escuma polimèrica que conté plata iònica que s’allibera a la ferida
de forma gradual, acció bactericida més ràpida. No requereix apòsit secundari.
S’adapta al llit de la ferida. Capacitat d’absorció i retenció de l’exsudat. Actua
com a barrera contra infeccions creuades gràcies al seu film semipermeable.
Alleujament de la pressió per l’alta densitat de l’escuma.

Indicacions: ferides infectades o amb sospita d’infecció, exsudatives o no. Pot
utilitzar-se sota compressió.

Consideracions: l’apòsit té dues cares, la cara blanca ha d’estar en contacte amb
la ferida, i la gris, cap a fora. Es pot retallar. No és adhesiu. Es pot fixar amb una
bena, esparadrap...

10. PRODUCTES BARRERA

Exemples: CAVILON i PASTA DE LASSAR.

Descripció: la principal funció dels productes de barrera és protegir la pell de
l’acció dels agents irritants externs. Hi ha diverses presentacions: les pel·lícules
cutànies i les cremes i pastes:

• Les pel·lícules cutànies de barrera no irritants (PCBNI) formen una
pel·lícula protectora lliure d’alcohol sobre la pell, produeixen un engros-
siment de la capa còrnia i estan compostes per copolímers acrílics, polife-
nilmetilsiloxà i hexametildisiloxà. No contenen cap principi actiu que actuï
sobre la pell. No penetra ni s’absorbeix. És transparent, hipoal·lergènic, es-
tèril, no és citotòxic i crea una pel·lícula transpirable a l’oxigen i permeable
al vapor d’aigua. Un exemple és el producte Cavilon.

• Les pomades i cremes es componen, fonamentalment, d’òxid de zinc, que
exerceix una acció dessecant, astringent, reductora suau, antimicrobiana
i queratoplàstica. Solen associar-se amb pasta de karaya, vaselina... Un
exemple és la pasta de Lassar.

Indicacions:

• Prevenció i tractament de dermatitis per incontinència. Irritació de la pell
periestomal.

• Prevenció de maceració i irritació de la pell en úlceres per pressió.

• Protecció de la pell perilesional de qualsevol tipus de ferida, tubs de
drenatge...

Consideracions per a pel·lícules de barrera (Cavilon):

• Es poden aplicar, fins i tot, sobre la pell lesionada.

• No és necessari retirar la pel·lícula entre les aplicacions. Es manté activa
fins a 72 hores.
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• Protegeix del trauma en la retirada d’adhesius.

• Afavoreix l’adhesió d’apòsits i sistemes d’ostomies.

• Protegeix la pell de l’acció de fluids corporals (orina, femta, suor, exsudat
de ferides...).

• En incontinència greu, s’ha d’aplicar després de cada cura, o bé un cop al
dia.

• S’ha d’aplicar en la zona desitjada i esperar 30 segons per tal que s’assequi
abans de col·locar l’apòsit o el bolquer.

Consideracions per a pomades barrera (pasta de Lassar):

• Aplicar 1 o 2 vegades al dia, segons la quantitat d’exsudat.

• Eliminar les restes de pomada amb vaselina líquida o oli (ja que són
productes liposolubles).

• Poden interferir amb l’adhesiu de l’apòsit que s’utilitzi.

• Cal tenir en compte que les pastes de zinc i/o karaya poden taponar els
absorbents d’orina dels bolquers. No s’ha d’aplicar amb signes d’infecció a
la pell.

11. APÒSITS de/amb SILICONA

Exemples: MEPITEL, MEPILEX i MEPILEX BORDER LITE.

Descripció:

• Mepitel: és una malla de poliamida transparent amb silicona que evita que
s’enganxin al llit de la ferida altres apòsits.

• Mepilex: escuma polimèrica que incorpora un adhesiu de silicona que
minimitza el dolor a la retirada de l’apòsit amb els avantatges de la cura
en ambient humit.

• Mepilex Border Lite: apòsit amb vora adhesiva amb silicona per a ferides
petites i poc exsudatives, com a secundari d’altres productes. És un apòsit
molt dúctil i fàcil d’aplicar en localitzacions difícils.

Indicacions:

• Indicat en ferides doloroses, en fase de granulació.

• Cremades.

• Fixació d’empelts.

• Pells fràgils.
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• Ferides traumàtiques.

• Úlceres de cama.

Consideracions:

• Mepitel en forma de malla: ha de cobrir la pell del voltant de la ferida uns 2
cm. Deixa passar l’exsudat i cal un apòsit secundari. Pot estar alguns dies
a la ferida. És transparent i permet la inspecció de la ferida.

• Mepilex combinat amb escuma de poliuretà: està indicat en ferides exsu-
datives, és autoadhesiu, però només s’enganxa al teixit sec del voltant. Pot
estar fins a 7 dies a la ferida depenent de l’exsudat. Pot utilitzar-se sota
compressió.

12. SOLUCIÓ NETEJADORA NO ANTISÈPTICA

Exemple: PRONTOSAN.

Descripció: compost de polihexanida i undecilnamidopropil betaïna per a la
descontaminació, el rentat i el manteniment de les condicions òptimes per a la
cicatrització de ferides. No és citotòxica. Elimina les males olors. Permet que
es desenganxin els biofilms bacterians i les cobertures de fibrina. Disponible en:
solució i gel.

Indicacions:

• Neteja de ferides colonitzades i infectades.

• Consideracions.

• La solució es pot utilitzar com a irrigació, com a foments deixant gases
mullades durant 10-15 minuts i, en cas de fístules, es pot introduir amb
xeringa.

• Cures cada 12 h - 24 h. Segons l’apòsit secundari utilitzat i si està infectada
o no.

• El gel ha de cobrir el fons de la lesió amb una fina capa de 3-5 mm.

• Cures cada 24 h – 48 h, segons si està infectada o no i l’apòsit secundari
utilitzat.

• El Prontosan es pot combinar amb productes de cura en ambient humit.

13. APÒSIT DE PLATA NANOCRISTAL·LINA

Descripció: apòsit de plata nanocristal·lina per a ferides infectades. Quan aquest
apòsit es mulla allibera a la ferida plata iònica, manté la seva eficàcia durant tres
dies i manté concentracions de plata terapèutiques. Actua al cap de 30’ d’haver-lo
aplicat.

Indicacions:
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• Tractament de ferides infectades o en colonització crítica de risc.

• Traumàtiques.

• Postquirúrgiques.

• Ferides cròniques en general: vasculars, diabètiques, tumorals...

• Preparació del llit de la ferida per tal de fer una intervenció quirúrgica:

– Tancaments, penjalls, empelts cutanis.
– Ferides amb elevat risc d’infecció.
– Cremats.
– Lesions dermatològiques, síndromes cutànies.

Consideracions: l’apòsit es pot retallar. S’ha de mullar amb aigua estèril, o
destil·lada, no amb sèrum fisiològic, per aplicar-ho per tal d’alliberar la plata i
també per confortabilitat del pacient (picor, coïssor). Pot estar fins a tres dies a
la ferida si garantim que estigui mullat. Això ho aconseguim amb gases humides,
amb hidrogel o bé amb el mateix exsudat de la ferida. Requereix apòsit secundari
que pot ser de cura en ambient humit o de gases.

2.4 Registre a la documentació d’infermeria a les unitats
d’hospitalització

El registre d’infermeria s’ha de fer amb els següents documents:

• En el full de valoració: quan el pacient ingressa, s’ha de registrar el risc
de lesions per pressió mitjançant l’escala Emina, si hi ha lesions per pressió
prèvies.

• En el full de gràfics: s’ha de registrar el resultat de la valoració de risc,
escala Emina.

• En el full d’activitats:

– S’han de registrar totes les mesures preventives (canvis posturals,
aplicació d’àcids grassos hiperoxigentats, tipus de matalàs o material
de suport).

– Pautar la valoració del risc, escala Emina, segons el risc del pacient
(sense risc / risc baix c/ 7 dies, risc mitjà i alt) diàriament i sempre que
hi hagi canvis significatius en la situació del pacient.

– Registrar el tractament de la lesió en la casella de “cures”: Localització
i estadi de la lesió, material utilitzat, neteja, tipus de cura, apòsit i pauta
de la cura de la lesió.

• En el full de seguiment, s’ha de registrar:

– La valoració inicial.
– L’evolució de la lesió.
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2.4.1 Parts del full de seguiment

Quan fem la primera valoració d’una lesió per pressió, hem de registrar els
paràmetres valorats: localització de la lesió, estadi, mesura, tipus de teixit present
a la lesió, exsudat, estat de la pell perilesional, dolor, signes clínics d’infecció, olor
i antiguitat/aparició de la lesió. Vegem cada punt detingudament.

Localització: cal registrar la zona corporal on es troba la lesió.

Estadi: per a la classificació/estadiatge de la lesió per pressió utilitzarem la
classificació que el Grup Nacional per a l’Estudi i Assessorament en Úlceres per
Pressió i Ferides Cròniques (GNEAU-PP) recomana des de 1997, seguint la con-
cordança de la National Pressure Ulcer Advisory Panel Consensus Developement
Conference. Es defineixen quatre estadis:

• Estadi I: alteració observable en pell íntegra, relacionada amb la pressió que
es manifesta per un eritema cutani que no empal·lideix en pressionar-lo. En
pells fosques pot presentar tons vermell, blaus o morats.

• Estadi II: pèrdua parcial del gruix de la pell que afecta l’epidermis, dermis
o ambdues. Úlcera superficial que té aspecte d’erosió, ampolla o cràter
superficial.

• Estadi III: pèrdua total del gruix de la pell que implica lesió o necrosi del
teixit subcutani.

• Estadi IV: pèrdua total del gruix de la pell amb destrucció extensa, necrosi
del teixit o lesió en múscul, os o estructures de suport (tendons, càpsula
articular).

Mesura de la lesió: per mesurar la mida de la lesió, utilitzarem una cinta mètrica o
un regle i anotarem la llargada i l’amplada. Per calcular el volum, podem utilitzar
un apòsit de poliuretà transparent, tipus Opsite® per tapar la ferida, i amb una
xeringa i agulla omplir de sèrum salí la lesió fins que arribi l’apòsit. La quantitat
de sèrum introduïda serà el volum aproximat de la lesió.

Tipus de teixit: registrarem si presenta necrosi, esfàcels, granulació, teixit
epitelial, si hi ha cavitacions o tunelitzacions.

Exsudat: registrarem si la lesió és exsudativa o no: exsudat nul, escàs, moderat o
abundant i la quantitat i el tipus d’exsudat: serós, purulent, hemàtic.

Estat de la pell perilesional: anotarem si està íntegra o malmesa: trencada,
sagnant, inflamada, macerada.

Dolor: utilitzarem l’escala EVA per mesurar el dolor que produeix la lesió o bé
la cura de la lesió.

Signes clínics d’infecció: registrarem si les vores estan vermelles, calentes, la
ferida fa mala olor i l’exsudat és purulent.
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Olor: en registrarem la presència o absència.

Antiguitat / aparició de la lesió: el registre de la data de l’aparició de la lesió
encara que sigui aproximada servirà per saber si s’ha produït a la nostra unitat o
en una altra.

Evolució de la lesió: registrar els canvis significatius de la lesió (vores, teixit,
exsudat, pell perilesional, signes d’infecció), cada vegada que es faci la cura.

2.4.2 L’índex de ’push’

Per a realitzar el monitoratge de l’evolució de la lesió per pressió s’utilitza un
instrument validat anomenat índex de push. Es valoren els paràmetres següents:

• Superfície: longitud per amplada. Amidar la longitud superior (del cap als
peus) i l’amplada superior (de cantó a cantó) utilitzant una cinta mètrica.
Multipliqueu aquestes mides per obtenir una aproximació de l’àrea de la
superfície en cm2. Sempre heu de prendre les mides amb la mateixa cinta.

• Quantitat d’exsudat: valorarem la quantitat d’exsudat després de retirar
l’apòsit i abans de l’aplicació del producte escollit.

• Tipus de teixit: valorarem els tipus de teixit del llit de la lesió.

La comparació dels resultats obtinguts a cada valoració de la lesió ens serà
d’utilitat com a indicador de la millora o empitjorament en el seu procés de
cicatrització. La màxima puntuació és 17 i la mínima 0, que correspon a la curació
(vegeu la figura 2.19).

Figura 2.19. Índex de ’push’

Font: “Cures d’infermeria per a la prevenció i el tractament de les nafres per pressió” (2002)

Registre d’incidència d’una
UPP

En el següent enllaç trobareu un
model de documentació d’un
registre d’infermeria per a UPP:
tinyurl.com/ybvvo3n6.

https://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/hrs3/fileadmin/user_upload/area_enfermeria/enfermeria/procedimientos/procedimientos_2012/h15_1_1_escala_braden_hospital.pdf
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