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Introducció

Per mitjà del Reial decret 954/2015, de 23 d’octubre —i les modificacions posteriors establertes 
pel Reial decret 1302/2018, de 22 d’octubre— es regulen la indicació, l’ús i l’autorització de 
dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà a la consulta d’infermeria. En 
aquesta normativa s’estableix la creació i l’ús de guies i protocols per definir els medicaments 
subjectes a prescripció mèdica que el personal d’infermeria acreditat pot indicar, emprar i 
autoritzar per mitjà de la corresponent ordre de dispensació, de manera protocol·litzada en el 
context d’una tresca col·laborativa i/o complementària amb la finalitat de donar una resposta 
adequada a les necessitats del pacient.

Per mitjà de la Resolució de 8 de juliol de 2022 de la Direcció General de Salut Pública del 
Ministeri de Sanitat es valida a tot l’àmbit estatal la primera guia per a la indicació, l’ús i 
l’autorització de dispensació de medicaments subjectes a prescripció mèdica a la consulta 
d’infermeria relativa a les cremades, que va ser aprovada el 22 de juny de 2022 per la Comissió 
Permanent de Farmàcia del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. A partir 
d’aquesta guia, les comunitats autònomes han de definir els criteris concrets en què s’ha 
d’aplicar, adaptant-la al seu entorn.

En conseqüència, un equip multidisciplinari del Servei de Salut de les Illes Balears ha elaborat la 
nostra pròpia guia amb l’objectiu que serveixi d’ajuda al personal d’infermeria per millorar els 
resultats en matèria de salut dels seus pacients per mitjà d’una atenció sanitària integral, segura, 
col·laborativa, de qualitat, basada en l’evidència i centrada en la persona.

Objectius

L’aplicació d’aquesta guia en la pràctica assistencial permetrà optimitzar les competències 
professionals del personal d’infermeria i desenvolupar actuacions de valor dirigides a assolir els 
objectius següents:

n Educar el pacient i/o el seu cuidador en el maneig del tractament farmacològic i en les cures 
associades a les cremades.

n Establir estratègies per millorar el compliment terapèutic per mitjà del seguiment i el control 
del tractament i el monitoratge dels resultats que doni.

n Detectar efectes adversos relacionats amb el tractament farmacològic i informar-ne.

n Fer un seguiment per prevenir les complicacions associades al tractament i a les cremades.

n Facilitar ¡’accessibilitat en les actuacions relacionades amb el tractament a fi d’evitar o reduir 
les cites innecessàries o les demores per a l’inici, la pròrroga, la modificació o la interrupció 
del tractament.

n Reduir la variabilitat en la pràctica clínica adequant i actualitzant aquesta guia i els protocols 
que se’n derivin a les darreres evidències científiques disponibles.

n Maximitzar l’ef¡ciència i ¡’efectivitat de ¡’atenció sanitària i dels tractaments que es dispensen.
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Població diana i justificació

La població diana la constitueixen totes les persones de qualsevol edat que hagin patit cremades 
de qualsevol etiologia i que, en ser ateses a la consulta d’infermeria, necessitin indicació de 
medicaments subjectes a prescripció mèdica.

Les cremades es defineixen com les lesions produïdes a teixits vius per l’acció de un agent 
—tant físic (flames, líquids, objectes calents, radiació, corrent elèctric i fred) com químic 
(productes càustics) o biològic— que provoca alteracions físiques que poden ser des d’un simple 
eritema fins a la destrucció total de les estructures dèrmiques i subdèrmiques.

Les cremades per flama i les escaldades són les més freqüents en tots els grups d’edat. Els tres 
factors de risc principals per a la supervivència dels pacients cremats són la superfície total 
cremada, l’edat i la inhalació de fum associada a la matèria en combustió.

Criteris de valoració de l’usuari i de la cremada

Abans de prendre decisions cal fer una valoració holística del pacient en la qual es fengui es 
compte la situació clínica global d’aquest i la valoració concreta de la cremada:
□

□

□

□

□

Antecedents personals: edat, condicions de salut prèvies, tractament farmacològic, al·lèrgies i 
estat de vaccinació (especialment pel que fa al vaccí antitetànic).

Signes i símptomes acompanyants: dolor, edema, febre, etc.

Característiques de la cremada:

- Mecanisme de lesió: cremada tèrmica, elèctrica, química, radioactiva o per fred.

- Extensió i localització: es pot classificar en cremada lleu, moderada o greu emprant 
diferents escales; les més habituals són la regla dels nous de Wallace i la regla del 
palmell de la mà.

- Grau de la cremada segons la profunditat: cremada de primer grau (epidèrmica), de 
segon grau (dérmica) i de tercer grau (subdèrmica).

- Temps d’evolució: inici de la lesió i temps de contacte amb l’agent causal.

- Circumstàncies: si s’ha produït la cremada en un espai obert o tancat, a fi de valorar 
possibles danys a les vies aèries.

En els casos de grans cremades, la valoració primària ha d’incloure l’ABC (via aèria, 
respiració i circulació), la hipovolèmia i la possible afectació d’òrgans i estructures annexes.

Cal consultar i/o derivar el cas a altres professionals o serveis sanitaris en les situacions 
següents:

- Mala evolució de la lesió malgrat el tractament.

- Sospita d’infecció: les mans, els peus, els genitals i la zona perianal tenen més risc 
d’infecció a causa de la colonització bacteriana d’aquestes zones.

- Afectació de l’estat general, signes de compressió vascular i/o dolor no controlat malgrat 
l’analgèsia pautada.
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Cremades molt extenses i/o que afecten plans profunds i/o zones que impliquen més 
risc de patir seqüeles estètiques i funcionals (cara, coll, mans, peus, genitals, zona 
perianal i totes les zones de flexió).

Pacients candidats a la reparació quirúrgica de la lesió.

Diagnòstics associats

La indicació, l’ús i l’autorització de dispensació dels medicaments subjectes a prescripció mèdica 
que figuren en aquesta guia han d’anar associats a algun dels diagnòstics següents:

° CIM-9: cremada / abrasió (triau el més adequat segons el tipus de lesió).

° NANDA:
- 00004 Risc d’infecció
- 00044 Deteriorament de la integritat tissular
- 00046 Deteriorament de la integritat cutània
- 00047 Risc de deteriorament de la integritat cutània
- 00132 Dolor agut

Tipus d'intervenció a la consulta d'infermeria

Sempre ha de constar en la història clínica del pacient la identificació de la infermera o infermer 
que du a terme les diferents actuacions i la referència a la guia assistencial consensuada (en el 
nostre cas, aquesta guia, 202206_genfquemaduras). La infermera o infermer pot intervenir en 
qualsevol de les següents fases del tractament:

1) Iniciar el tractament

° Es requereix la prescripció mèdica prèvia i/o que hi hagi una guia o protocol assistencial 
específic i/o la referència a la guia específica aplicable, per la qual cosa en l’ordre de 
dispensació cal incloure-hi la denominació de la guia (202206_genfquemaduras).

° Cal especificar la situació clínica del pacient en l’àmbit de les competències de la 
infermera o infermer descrites en el capítol «Criteris de valoració de l’usuari i de la 
cremada».

° Cal cerciorar-se de si el pacient té alguna al·lèrgia coneguda al medicament que es 
prescriurà o bé altres contraindicacions.

2) Prorrogar el tractament

Ha de prorrogar-se en el marc del seguiment col·laboratiu a càrrec dels professionals de 
referència del pacient. Cal la prescripció mèdica inicial i/o que hi hagi una guia o protocol 
assistencial específic perquè el pacient sigui seguit per la infermera o infermer. Es pot 
prorrogar la indicació del tractament sempre que es compleixin les condicions següents:

° S’estan aconseguint els objectius terapèutics establerts en el moment de la prescripció i 
aquests estan dins el marge o l’interval previst en el seguiment de la guia (consulteu en 
el capítol següent la llista de medicaments).

° La tolerància i el compliment terapèutic del pacient han de ser adequats.
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n No s’han d’haver produït canvis rellevants en la situació clínica del pacient des de l’inici 
del tractament que puguin influir en la indicació del medicament.

n No s’ha de superar la durada del tractament establerta en la fitxa tècnica del 
medicament.

n No pot haver-hi contraindicacions provocades per canvis en la situació clínica o l’addició 
d’altres medicaments.

3] Modificar la pauta o la dosi en el marc del seguiment col·laboratiu

S’ha de fer només en alguna de les condicions següents:

- Quan s’hagin produït canvis en la situació clínica del pacient (control dels símptomes, en 
els paràmetres analítics o en les constants).

- Si s’han produït canvis en les característiques del pacient des de l’inici del tractament.

En cap cas es pot modificar el principi actiu prescrit pel metge de referència. Tampoc es 
poden canviar les pautes indicades en la guia assistencial específica.

4) Cancel·lar o interrompre el tractament

S’ha de donar alguna de les circumstàncies següents:

n Curació de les cremades.

n Falta de benefici clínic amb el tractament.

n Superació temporal de la durada del tractament establerta en la fitxa tècnica del 
medicament.

n Aparició d’alguna condició clínica que contraindiqui el tractament (interaccions 
potencials, canvis en els paràmetres analítics o constants que ho requereixin, etc.).

n Efectes adversos que impedeixin mantenir la medicació.

n Compliment terapèutic inadequat malgrat les intervencions per millorar-lo, o rebuig del 
tractament pel pacient.

Abans de cancel·lar o interrompre el tractament cal informar el metge responsable sobre els 
motius i, si escau, s’ha de valorar conjuntament una alternativa terapèutica.
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Medicaments subjectes a prescripció mèdica d’indicació, 
ús i autorització a la consulta d’infermeria

En aquest capítol es presenten els tipus de medicament que estan subjectes a prescripció 
mèdica d’indicació, ús i autorització a la consulta d’infermeria segons el grup terapèutic, el 
principi actiu d’acord amb la classificació ATC (anatomical, therapeutic, chemical classification 
system) i la presentació clínica.

S’hi inclou informació pràctica amb criteris d’ús racional del medicament, que s’ha de completar 
amb la fitxa tècnica corresponent, disponibles a la web del Centre d’Informació de Medicaments 
de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (cima.aemps.es).

Entre els medicaments següents n’hi pot haver algun que no estigui finançat pel Sistema 
Nacional de Salut. Consultau l’estat de finançament a la web de BIFIMED: cercador de la 
informació sobre la situació de finançament dels medicaments.

D03BA - Enzims proteolítics d’ús tòpic: teràpia desbridant

D03BA52 - Combinacions 
amb collagenasa

Collagenasa de Clostridium hystolyticum + proteases: 1,2 Ul/g + 0,24 Ul/g, 
en pomada

Collagenasa de Clostridium hystolyticum + neomicina: 0,6 Ul/g + 3,5 mg/g, 
en pomada

COLLAGENASA: desbridant enzimàtic del teixit desvitalitzat del fons de la ferida.

■ Indicació: cremades de segon grau profundes, de poca extensió superficial i amb fons necròtic.

■ Tractament:

° Inici: s’ha d’aplicar quan hi hagi teixit necrosat al fons de la ferida. Cal mantenir estrictament unes 
condicions asèptiques.

° Abans de cada aplicació cal netejar la lesió suaument amb una gasa impregnada amb sèrum fisiològic o 
una altra solució netejadora compatible amb la pomada a fi d’eliminar el teixit necrosat.

° Cal aplicar-hi, una o dues vegades al dia, una capa de 2 mm d’espessor damunt la zona que s’hagi de 
tractar, una mica banyada amb hidrogel o sèrum fisiològic si la necrosi és seca. Si la necrosi és humida, la 
cremada presenta un mínim d’exsudat propi, de manera que no cal combinar la collagenasa amb hidrogel 
o sèrum fisiològic.

° Cal prorrogar el tractament mentre hi hagi teixit necrosat i cal suspendre’l quan el teixit necrosat hagi 
desaparegut del fons de la ferida. Si no s’hi observa reducció del teixit necrosat després de catorze dies 
des del començament del tractament, cal cancel·lar el tractament i substituir-lo per un mètode alternatiu 
de desbridament.

■ Advertiments i precaucions especials d’ús: en pacients afeblits, el risc de bacterièmia pot estar augmentat. No 
s’han establert la seguretat i l’eficàcia d’aquest tractament en infants.
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D06B - Quimioteràpics d’ús tòpic

D06BA01 - Sulfadiazina 
argéntica*

D06BA51 - Sulfadiazina 
argéntica + ceri**

Sulfadiazina argéntica: 10 mg/g en crema

Sulfadiazina argéntica: 10 mg/ml en líquid d’ús tòpic (envàs polvoritzador)

Sulfadiazina argéntica + ceri: 10 mg/g + 22 mg/g, en crema

En els casos de cremades amb signes i símptomes clars d’infecció, cal valorar la utilització d’antibiòtics 
sistèmics. No es recomana utilitzar antibiòtics tòpics de manera profilàctica generalitzada.

Indicació:

n Infecció manifesta de la ferida o signes de retard (interrupció de la cicatrització, augment de l’exsudat i/o del 
dolor, decolorado, etc.): cal utilitzar preferentment composts amb plata.

n En els casos de cremades de segon grau amb risc d’infecció, cremades de tercer grau, úlceres varicoses i 
úlceres relacionades amb la dependència amb risc d’infecció, el tractament d’elecció és la sulfadiazina 
argéntica* per prevenir i tractar la infecció de grampositius, gramnegatius i càndides. La sulfadiazina 
argéntica combinada amb ceri**està recomanada per a les cremades de tercer grau, atesa la gran capacitat 
de penetració que té.

n Inici del tractament: cures amb sulfadiazina cada 12-24 hores (segons el grau d’afectació). S’ha de mantenir 
fins que desapareguin els signes d’infecció.

D07A - Corticoides d’ús tòpic

D07AC - Corticoides potents

D07AC01 - Betametasona 0,5 mg/g en crema, 0,5 mg/g en pomada, 1 mg/g en líquid d’ús 
tòpic, 1 mg/g en crema, 0,5 mg/ml en líquid d’ús tòpic

D07AC04 - Acetònid de fluocinolona 0,1 mg/g en crema, 0,25 mg/g en gel, 0,25 mg/g en líquid d’ús 
tòpic, 0,25 mg/g en crema, 2 mg/g en crema

D07AC06 - Diflucortolona 1 mg/g en crema

D07AC08 - Fluocinonida 0,5 mg/g en crema

D07AC13 - Mometasona 1 mg/g en líquid d’ús tòpic, 1 mg/g en pomada, 1 mg/g en crema

D07AC14 - Aceponat de 
metilprednisolona

1 mg/g en ungüent, 1 mg/ml en líquid d’ús tòpic, 1 mg/g en crema, 
1 mg/g en pomada, 1 mg/g en emulsió cutània

D07AC15 - Beclometasona 0,25 mg/g en crema, 0,25 mg/ml en emulsió cutània, 0,25 mg/g 
en pomada

D07AC16 - Aceponat d’hidrocortisona 1,27 mg/g en crema, 1,27 mg/g en pomada

D07AC17 - Fluticasona 0,5 mg/g en crema

D07AC18 - Prednicarbat 2,5 mg/g en pomada, 2,5 mg/g en ungüent, 2,5 mg/g en crema, 
2,5 mg/g en líquid d’ús tòpic

Casteleiro Roca MP, Castro Prado J. Colección de guías prácticas de feridas do Servizio Galego de Saúde: Guía práctica de lesions por 
queimadura. Guía n" 5.
Cabanela López JM, Miguel Carrera J, López Peón M. Guía clínica de quemaduras 2019.
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Notes:

■ Els corticoesteroides tòpics de potència mitjana o alta només s’han d’emprar si sobrevenen complicacions, 
com ara reaccions al·lèrgiques a pomades antibiòtiques o hipergranulació, o bé per tractar cicatrius 
hipertròfiques, entre altres casos que cal definir en els protocols específics.

■ No es recomana emprar-los de manera prolongada, a causa dels efectes secundaris: retard en l’epitelització, 
disminució de les defenses immunitàries —la qual cosa propicia l’aparició de micosi, herpes i infecció 
bacteriana— i interferència en el procés de cicatrització, la qual cosa produeix les conegudes com a úlceres 
corticoespanyades, de fons fibrinosonecròtic, vores tallades, desenganxades, amb parestèsies, 
sobreinfeccions de repetició, etc.

■ S’ha de triar la forma farmacèutica (loció, crema, pomada, ungüent) depenent de les característiques de la 
lesió: locions i cremes per a superfícies humides, extenses; pomada i ungüent per a superfícies seques 
localitzades.

■ Indicació:

° Per a cremades de primer grau, corticoesteroides de potència baixa (hidrocortisona). Cal suspendre el 
tractament al cap de 48 hores. No hi ha evidència científica ni està fonamentat emprar-los en ferides 
amb hipergranulació del fons —la causa de la qual pot ser d’origen infecciós— ni en els casos de 
lipodermatoesclerosi (manifestació cutània pruriginosa de la insuficiència venosa crònica).

° Inici del tractament: en general, una aplicació diària.

° S’ha de mantenir el tractament durant períodes curts de temps i només si s’observa millorança. L’ús 
prolongat podria alterar i retardar la cicatrització.

° Cal suspendre el tractament si els símptomes milloren. Els corticoesteroides de potència mitjana o alta 
no s’han d’aplicar durant més de quatre setmanes seguides.

Corticoides amb antibiòtics tòpics

■ L’associació de corticoesteroides amb antibiòtics està qüestionada perquè augmenta el risc que apareguin 
microorganismes resistents i dermatitis al·lèrgica de contacte.

■ Indicació: poden resultar útils per tractar èczemes amb impetigen.

■ S’ha de suspendre aquesta combinació si la cremada no millora en la primera setmana del tractament (cosa 
que pot indicar infecció).

■ No s’ha de prolongar el tractament durant més d’una o dues setmanes.
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