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Fa uns anys plantejàrem que un dels objectius prioritaris de l’atenció primària de salut és assolir la màxima 

resolució dels problemes plantejats per la població amb la millor accessibilitat. El Consorci Castelldefels 

Agents de Salut (CASAP) va desenvolupar aquest projecte a l’Equip d’Atenció Primària Can Bou amb 

resultats molt positius, evidenciats en diversos estudis i amb el recolzament de la població atesa durant 

aquests anys.  

El document “Guia d’Intervencions d’Infermeria a Problemes de Salut Urgents” és el fruit d’un treball 

d’equip, en aquest cas de l’equip del CUAP Castelldefels que hi treballa habitualment, coneixent les 

demandes més freqüents de la població i la millor manera de donar-los–hi resposta. Però es també 

l’evolució lògica d’una experiència sòlida que ha afegit els seus resultats a l’evidència científica pel que 

fa a processos diagnòstics i terapèutics en la que basàrem el primer projecte 

Són Guies amb rigor científic i, alhora, eines per millorar l’accessibilitat i facilitar la resolució de problemes 

per part de les infermeres professionals de referència per resoldre diferents problemes de salut aguts amb 

competències demostrades. 

 

Amb l’experiència que ens donen els anys de treball amb aquesta eina, amb la revisió i la millora 

efectuada a través de l’anàlisi i les recomanacions fetes pels mateixos professionals que les fan servir a 

diari, us oferim aquesta guia que esperem us resulti especialment útil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Antoni Peris i Grao 
 

Metge de Família - Director Gerent 

CASAP 
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Les infermeres d’aquí i d’altres països han iniciat accions encaminades a potenciar el paper de les 

infermeres en l’atenció a problemes aguts, amb l’objectiu de convertir-se en la porta d’entrada al 

sistema sanitari i, també, en donar resposta a gran part de les demandes que presenta la població. Cal 

adaptar l’activitat i la capacitat de resolució de la infermera d’atenció primària a aquestes demandes 

per tal d’augmentar l’eficiència i sostenibilitat del sistema. 

 

Aquest projecte pretén facilitar a tots els membres de l’equip l’ús d’una metodologia consensuada en els 

circuits, presa de decisions i intervencions, segons l’evidència científica disponible i els instruments 

metodològics d’infermeria. 

 

Per consens del grup de treball i amb la resta de l’equip, s’ha triat una sèrie de problemes de salut que 

passen directament a la consulta de Gestió Infermera de la Demanda (GID). La infermera, després de 

fer-ne la valoració, pot donar a l’usuari el tractament adient (cura, consell, fàrmac...) o bé citar-lo per a 

què el professional de referència (metge o infermera) li faci el seguiment. 

 

Per a portar a terme la GID de forma eficient i operativa, s’ha de coordinar l’actuació de la infermera, 

que atén la consulta d’atenció a les visites espontànies, amb la recepció de l’usuari per part de l’equip 

d’administratius sanitaris, que prioritzen i dirigeixen les demandes al professional indicat, i amb el metge 

de guàrdia i/o pediatre/a que donen suport i assistència en aquells casos que requereixin la seva 

intervenció. 

 

Altres problemes de salut, considerats com a urgències, passen a la consulta d’atenció espontània de 

forma directa, on són valorats per la infermera qui, una vegada feta l’anamnesi, contactarà amb el 

metge de guàrdia i s’acordarà l’actuació a seguir.  

 

 

Com es va elaborar el document 
 

El primer document es va editar al setembre de 2007 i es va implantar al Centre de Salut de “Can Bou”. 

Després de 5 anys, es va fer una segona edició, amb una revisió exhaustiva dels protocols, circuits i 

tractaments segons l’evidència científica més actualitzada. Al març del 2014, s’ha editat una nova guia 

de GID adaptada als infants i a finals del 2104 s’ha editat la guia que teniu a les mans adaptada a la GID 

en un Centre d’Urgències d’Atenció Primària” (CUAP). En la “Guia d’infermeria a problemes de salut 

urgents. CUAP” es contempla la possibilitat d’utilitzar  mètodes diagnòstics com són les probes d’anàlisis 

de sang  i/o radiologia que augmenta la resolució i s’adapta al tipus de demandes d’un servei 

d’Urgències d’Atenció Primària.  

 

Els problemes de salut, descrits segons signes i símptomes, els hem prioritzat a partir d’una selecció dels 

problemes més freqüents que, d’altra banda, la majoria d’infermeres que treballen en un CUAP resolen 

en la pràctica diària.  

 

En aquesta versió “Guia d’intervencions d’infermeria a problemes de salut urgents. CUAP”, s’han 

identificat 45 problemes de salut, que poden ser de possible resolució autònoma per part de la infermera 

o bé d’intervenció d’emergència amb una intervenció compartida amb el metge del CUAP. 

 

Cada problema de salut està dividit en tres apartats: el primer conté una breu definició del problema, el 

segon descriu un algoritme d’actuació on s’inclou l’anamnesi, valoració, intervenció, motius d’alerta i 

criteris de reconsulta i, finalment, un tercer apartat amb els possibles diagnòstics infermers NANDA (North 

American Nursing Diagnosis Association) més habituals per a cada problema de salut i les possibles 

intervencions d’infermeria –NIC (Nursing Interventions Classification). Els NIC’s estan dividits en dos blocs: 

al primer bloc trobem els que es consideren indispensables o primaris que es realitzin per fer aquella  

 

introducció 
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situació de salut, i al segon bloc, els secundaris o opcionals, que es poder realitzar segons la situació i 

valoració de la infermera. 

 

En l’apartat dels Annexes hi ha una guia de tots aquells fàrmacs que estan indicats en els protocols, 

indicant el principi actiu, la presentació, via d’administració, marques comercials i propietats de 

cadascun, les escales del dolor més utilitzades, les projeccions radiològiques, la valoració d’infermeria 

segons el model de V. Herderson i les escales de valoració neurològica i normes de reconsulta del 

Traumatisme Cràneo Encefàlic (TCE). 

 

Paral·lelament a l’elaboració de la guia, s’han fet sessions de treball mensuals amb els administratius, 

amb l’objectiu d’identificar els punts febles del circuit. Aquestes sessions han servit per fer la formació 

específica sobre nomenclatures, identificació de signes d’alerta i perfeccionament i correcta derivació 

dels pacients. 

 

Durant els set anys que fa que estem desenvolupant aquest projecte, el grup impulsor, format per 

infermeres, metges de família i administratius, ha mantingut reunions de treball periòdiques, han realitzat 

les modificacions acordades, tant de circuit com de contingut, seguint metodologia de qualitat 

incorporant fa 3 anys els membres del CUAP autors d’aquesta guia. 

 

Una vegada tancada la guia pels autors i consensuada amb els col·laboradors, s’ha fet una revisió per 

part de tres professionals externs de tres entitats científiques: l’Associació d’Infermeria Familiar i 

Comunitària de Catalunya (AIFiCC),  el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i la Fundació Jordi Gol 

(IDIAP). 

 

 

 

Alba Brugués i Brugués 
 

Infermera 

Adjunta a Direcció-Gerència 

CASAP 

 

 



 Guia d’Intervencions d’Infermeria a Problemes de Salut Urgents ◦ CUAP Castelldefels 

 

 

V 1.2 ● 01/2020 Castelldefels Agents de Salut d’Atenció Primària ◦ CASAP 13 

 

 

 

 

 

 

 

Amb la voluntat de donar el millor servei, els membres de l’Equip del Centre d’Urgències d’Atenció Primària 

Castelldefels ens comprometem a seguir la “Guia d’Intervencions d’Infermeria a Problemes de Salut Urgents” 

elaborada amb el consens de tots els professionals de l’equip. Aquesta Guia està basada en els protocols 

vigents i en l’evidència disponible recomanada al nostre País per les societats científiques i les entitats de 

serveis sanitaris públics.  

 

Amb aquesta mateixa intenció i amb la voluntat de donar un servei resolutiu i eficient, acordem seguir els 

circuits i procediments detallats en aquest compendi d’intervencions adaptades per a l’atenció a patologia 

aguda i basada en els esmentats documents.  

 

Aquests circuits s’ampliaran i els procediments s’actualitzaran a mesura que es disposi de nova evidència 

científica i es consideri necessari augmentar el grau de resolució del nostre Equip d’Urgències. 

 

 

 

 

Equip sanitari del CUAP Castelldefels 
 

Castelldefels, febrer de 2020 

carta de compromís 
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 criteris de triatge 
 

 
nivell 1 

 

 Aturada cardiorrespiratòria 

 

 

 

 
box emergències 

 
àrea observació 

 

 

 
consultes 

 
nivell 2 

 Pacients en estat crític 

 Pacients que no poden esperar pel seu estat 

 
nivell 3 

 Patologia crònica descompensada 

 Requereixen estada en àrea d’observació i proves 

complementàries de laboratori 

 

 
nivell 4 

 

 Problemes de salut banals, no demorables 

 

 
nivell 5 

 

 Problemes de salut que podrien ser programats 
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Data: 09/2007 

Revisió:   01/2020 

Versió: 1.4 

 Antecedents personals 

 Fàrmacs i al·lèrgies 

 Temps d’evolució 

 Clínica acompanyant 

 Característiques del dolor 

 Estat vacunal (Td) 

 Malalties de transmissió sexual 

 

anamnesi 

 

v
a

lo
ra

c
ió

 m
è

d
ic

a
 

 Constants vitals: (Tª) 

 Característiques de la lesió  

 Adenopaties laterocervicals o 

submandibulars 

 

Afta oral: 

 < de 7 dies d’evolució  

 Una o poques lesions de mida inferior 

a 1cm. de diàmetre de fons 

blanquinós i vora vermella 

 

 

valoració 

 Analgèsia si cal segons pauta: 

Paracetamol 1gr/8h i/o Ibuprofè 

400mg/8h 7 dies 

 Tractament tòpic: 

 Carbenoxolona 2% gel 1 

aplicació/8h. (6 dies) (Sanodyn 

gel®) 

 Profilaxi antitetànica, si cal 

   

 

intervenció 

motius d’alerta 

 Altres casos fora de la cavitat oral 

 Febre 

 Afectació de l’estat general  

 Segons criteri de la infermera 

 Presència d’adenopaties 

 

 Si no millora en 15 dies 

 

criteris de reconsulta 

 

M
F
iC

 

Hi ha múltiples causes possibles: erosions superficials, sobreinfeccions inespecífiques, 

malaltia inflamatòria intestinal, malalties de transmissió sexual, lesions secundàries 

També patologia odonto-estomatològica, immunodepressió, al·lèrgies, intolerància a 

fàrmacs, herpes...  

La majoria de les vegades no es confirma el diagnòstic i les lesions acostumen a marxar 

espontàniament 

 

afta oral 
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 Edat 

 Antecedents personals 

 Fàrmacs i al·lèrgies 

 Temps d’evolució 

 Mecanisme lesional 

 Símptomes acompanyants 

 Estat vacunal si ferides 

 

anamnesi 

 Estat general 

 Constants vitals (TA – FC – Glicèmia) 

 Estat emocional 

 Lesions físiques i psicològiques 

 Risc de la integritat física per la 

proximitat amb l’agressor 

 RX si sospita de lesions òssies 

 

valoració 

 Si ansietat, actuar segons protocol 

 Si ferides, actuar segons protocol 

 Si violència de gènere, contenció, informació i derivació a serveis socials i EAP 

 Si compromís de la integritat física, avisar a la policía (112) 

intervencions terapèutiques 

Acte o atac violent que té com a propòsit causar un mal a qui va dirigit 

Data: 08/2013 

Revisió: 01/2020 

Versió: 1.1 

 

 Revisió 

 

Si hi ha agressió sexual: sempre remetre a l’Hospital General de Sant Boi per a valoració 

Ginecològica i Forense 

 

En cas de violència de gènere: cal derivar a serveis socials i informar a l’EAP 

 

En cas de violència de gènere amb lesions: l’exploració física sempre la realitzaran 2 

professionals 

 

Comunicat judicial: es pot recuperar l’exploració de l’informe CUAP al mòdul de comunicats 

al jutjat (eCAP/pacients/comunicat al jutjat) i s’enviaran de forma telemàtica al jutjat de 

guàrdia. 

notes aclaratòries 

agressió 

Resolució conjunta en equip 
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 Edat 

 Antecedents personals 

 Fàrmacs i al·lèrgies 

 Temps des del coit (< 72 h) 

 Altres coits desprotegits en el mateix 

cicle 

 Clínica acompanyant 

 Data de l’última regla 

 Mètode anticonceptiu habitual 

 Antecedents d’hipersensibilitat  

 Síndrome de malabsorció intestinal 

 

anamnesi 

Data: 09/2007 

Revisió:   01/2020 

 Versió: 1.4 

 

 Revisió 

 

 

v
a

lo
ra

c
ió

 A
S
S
IR

 
c

o
n

tr
a

in
d

ic
a

c
ió

 d
’a

n
ti
c

o
n

c
e

p
c

ió
 

d
’e

m
e

rg
è

n
c

ia
 

 

 Estat general 

 Test d’embaràs si retard menstruació  

 Maduresa psicològica i emocional en 

nenes de 13 – 16 anys 

valoració 

 Levonorgestrel 1,5 mg dosis única 

- Presa davant nostre 

 Informar: 

- si vomita abans de 2 h. ha de tornar per 

prendre nova dosi 

- si no li ve la regla en 21d. cal fer la prova 

d’embaràs 

- sobre efectes secundaris: nàusees, 

fatiga, cefalea, dolor de pits i 

alteracions menstruals 

- de l’efectivitat del tractament 

 Recomanar visita amb ASSIR 

 Cal informar als pares en menors 

d’edat sanitària 

intervenció 

motius d’alerta 

 Si temps des del coit > 72 h 

 Si test d’embaràs positiu 

 Antecedents de tromboembolismes 

 

 Si antecedents d’hipersensibilitat al 

fàrmac 

 Si síndrome de malabsorció intestinal 

 Menor de 13 anys i un dia 

 En cas de tractament amb antibiòtics 

d’ampli espectre, antiepilèptics, 

antifúngics, antiretrovirals i/o 

tuberculostàtics 

 

 

 Si vomita abans de 2 h. ha de tornar 

per prendre nova dosi 

 Si no li ve la regla en 21d. cal fer la 

prova d’embaràs 

 

criteris de reconsulta 

 

IF
iC

 

La “píndola del dia després” és una anticoncepció d’emergència i pot utilitzar-se en una 

relació sexual no protegida o en la qual se sospiti que el mètode anticonceptiu emprat 

hagi pogut fracassar 

 

anticoncepció d’emergència 
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És l'aturada de la respiració i del batec cardíac en un individu. L'aturada del cor 

implica la immediata (sinó l'ha precedit) aturada de la respiració. Això comporta 

l'aturada de la circulació de la sang i, per tant, del subministrament d'oxigen al 

cervell 

 

Data: 09/2007 

Revisió:   01/2020 

Versió: 1.4 

aturada cardiorespiratòria 
 

 Si és possible: 

- Causes que han originat l’ACR 

- Antecedents personals 

- Fàrmacs i al·lèrgies 

 

anamnesi 

 Consciència 

 Via aèria 

 Respiració 

 Monitorització de ECG 

 

valoració 

 

rcp avançada 

4 H: Hipòxia Hipovolèmia  Hipotèrmia  Hipo / hiperpotasèmia / electròlits 

4 T:  Tòxics Taponament cardíac Pneumotòrax a Tensió Trombosis (pulmonar o coronar) 

* causes reversibles  

AVALUAR RITME 

COMPROVAR POLSOS 

FV / TV SENSE POLS 

1 XOC 

150-200 J Bifàsic 

Pediatria: 4J/Kg 

RCP 30:2 

2 minuts 
 

- Adrenalina 1mg i 

Amiodarona 

300mg si FV / TV 

sense pols després 

de la 3a 

descàrrega 

 

 

 Corregir causes reversibles * 

 Comprovar pales i elèctrodes 

 Aconseguir i verificar: 

- Via aèria – IOT 

- Compressions toràciques ininterrompudes 

100 x minut 

- Ventilar 10 x minut 

 Administrar: 

- Adrenalina 1mg cada 3-5 minuts 

- Pediatria: 1:1000 mg/kg 

DURANT LA RCP 

ASISTÒLIA / AESP 

RCP 30:2 

2 minuts 

 

Resolució conjunta en equip 
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 Edat 

 Antecedents personals i laborals 

 Episodis previs i tractaments 

 Fàrmacs i al·lèrgies 

 Temps d’evolució 

 Clínica acompanyant 

 Localització i característiques del 

dolor 

- Localització (hemicranial, holocranial, 

frontal) 

- Qualitat (pulsàtil, opressiu) 

- Intensitat del dolor 

- Instauració (inici sobtat o gradual) 

 

anamnesi 

 Estat general 

 Constants (TA - FC - FR – Tª) 

 Exploració neurològica 

valoració 

cefalea 

Sensació de dolor o molèstia localitzada a qualsevol àrea del cap 

Data: 08/2013 

Revisió:  01/2020 

Versió: 1.1 

 

 Revisió 

 

 

v
a
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ió
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è

d
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a
 

motius d’alerta 

 Sospita de HSA (instauració ràpida i 

dolor intens) 

 TCE (veure protocol) 

 Impotència funcional 

 Símptomes constitucionals:  

- Febre, pèrdua de pes, malestar general 

i/o astènia 

 Dèficit neurològic 

 A criteri de la infermera 

 

 

 Repòs 

 Tractament: Paracetamol 650mg-1g 

i/o metamizol 575 mg c/8h i/o 

Ibuprofè 400-600 mg c/8h o naproxè 

500mg c/8h 7 dies 

 Cas d’intolerància als AINES, 

insuficiència renal moderada - greu, 

antecedents d’ulcus, asma, hernia 

d’hiat, majors de 75a., IC o HTA no 

controlada només Paracetamol o 

Metamizol 

 Si dolor intens: diclofenac 1 amp IM o 

dexketoprofè 1 amp ev o metamizol 

2g ev 

 Si nàusees o vòmits: metoclorpramida 

1 amp im 

 

intervenció 
 

M
F
iC

 

 

 Si no millora la simptomatologia en 

72h 

 

criteris de reconsulta 
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 Edat 

 Antecedents personals i laborals 

 Desencadenant: traumatisme, 

exercici físic, fuetada cervical per 

accident de trànsit 

 Episodis previs i tractaments 

 Fàrmacs i al·lèrgies  

 Temps d’evolució 

 Clínica acompanyant  

- Símptomes constitucionals 

- Febre 

- Dèficit neurològic 

- Irradiació 

 Característiques del dolor  

- Escala EVA 

- Mecànic 

- Inflamatori 

 

anamnesi 

Data: 10/2013 

Reisió:  01/2020 

Versió: 1.1 

 

 Revisió 
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a
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 Estat general 

 Constants vitals: (Tª, TA, FC) 

 Palpació vertebral i de la musculatura 
(paravertebral, espatlles i trapezis) 

 Mobilització, simetria de força 

 Palpació d’adenopaties i tumoracions 

regionals 

 Inspecció ocular 

 

 

valoració 

 Mantenir-se actiu en la mesura que el 

dolor ho permeti 

 Calor local 

 Tractament: Paracetamol 650mg-1g 

i/o metamizol 575 mg c/8h i/o 

Ibuprofè 400-600 mg c/8h o naproxè 

500mg c/8h 7 dies 

 Diazepam 5mg c/12 – 24h 7 dies 

 Cas d’intolerància als AINES, 

insuficiència renal moderada - greu, 

antecedents d’ulcus, asma, hernia 

d’hiat, majors de 75a., IC o HTA no 

controlada només Paracetamol o 

Metamizol 

 

intervenció 

motius d’alerta 

 Embaràs o alletament matern 

 Immunosupressió 

 Presa perllongada de corticoides 

 Impotència funcional 

 Símptomes constitucionals:  

- Febre, pèrdua de pes, malestar general 

i/o astènia 

- Irradiació EESS 

 Dèficit neurològic 

 Presència d’adenopaties o tumoració 

cervical 

 Dolor de més de 4 setmanes que no 

millora amb tractament 

 Alteració de les pupil·les, parpelles o 

ulls 

 A criteri de la infermera 

 

 

 

M
F
iC

 

 

 Si no millora la simptomatologia en 

72h 

 

criteris de reconsulta 

Presència de dolor localitzat en el segment cervical de la columna vertebral. Moltes 

d’aquestes àlgies formen part d’una raquiàlgia completa, la majoria són d’etiologia 

desconeguda, autolimitades en el temps i de pronòstic benigne 

 

cervicàlgia 
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 Edat 

 Antecedents personals 

 Episodis previs i tractaments 

 Fàrmacs i al·lèrgies  

 Temps d’evolució 

 Clínica acompanyant  

- Símptomes constitucionals 

- Febre 

- Síndrome miccional 

 Característiques del dolor  

- Escala EVA 

- Mecànic 

- Inflamatori 

 

anamnesi 

Data: 10/2013 

Revisió:  01/2020 

Versió: 1.2 

 

 Revisió 

 

 

v
a

lo
ra

c
ió

 m
è

d
ic

a
 

 Estat general 

 Constants vitals: (Tª, TA, FC) 

 Polsos perifèrics 

 Exploració abdominal 

 Puny percussió lumbar 

 Test reactiu d’orina 

 Si febre i/o ITU, sol·licitar hemograma i 

funció renal 

 

 

valoració 

 Abundant ingesta hídrica en períodes 

amb absència de dolor 

 Calor local 

 Tractament: ibuprofè 400-600 mg o 

diclofenac 50 mg c/8h.  Alternar 

metamizol 575mg cada 4 hores 

durant 7 dies. Si dolor moderat 

administrar diclofenac 75mg im. Si 

dolor intens dexketoprofè 50mg ev i 

considerar morfina EV 

intervenció 

motius d’alerta 

 Embaràs o alletament matern 

 Immunosupressió 

 DM 

 Factors de risc cardiovascular 

 Intolerància als AINES 

 Mal control del dolor 

 Pacient monorreno 

 Litotrícia recent 

 Símptomes constitucionals:  

- Febre, pèrdua de pes, malestar general 

i/o astènia 

 ITU i/o febre 

 A criteri de la infermera 

 

 

 

M
F
iC

 

 

 Si no millora la simptomatologia en 

24h 

 Si apareix febre 

 

criteris de reconsulta 

Dolor de gran intensitat produït per la presència d’un càlcul en el trajecte que va des 

dels ronyons fins al tracte urinari. La valoració ha d’anar encaminada a descartar signes 

d’infecció i obstrucció i instaurar tractament analgèsic 

 

còlic renal 
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 Data: 10/2013 

Revisió:  01/2020 

 Versió:   1.2 

Inflamació de la conjuntiva (membrana mucosa que recobreix l’interior de les parpelles i 

la part anterior del globus ocular) 

 

 Edat 

 Antecedents personals 

 Evolució 

 Fàrmacs i al·lèrgies 

 Símptomes acompanyants 

anamnesi 

 

v
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 Estat general 

 Constants vitals: (Tª - TA) 

 Característiques de la lesió 

 Localització i extensió 

 Test de fluoresceïna 

 Presència d’exsudat, secrecions, 

llagrimeig 

valoració 

 Tractament segons etiologia: 

Al·lèrgica: azelastina 0,5mg/ml 1 gota 

c/12h durant 7 dies. Si rinitis: loratadina 

10mg c/24h durant 7 dies 

Bacteriana: tobrabact 3mg/ml 1 gota 

c/3h durant 5 dies 

Normes d’higiene (rentat de mans, no 

compartir tovallola, no utilitzar lents de 

contacte, no manipular les lesions…) 

 

intervenció 

motius d’alerta 

 Alteració de la visió 

 Traumatismes 

 Febre >38ºC 

 Presència de flictenes, cel·lulitis 

palpebral o excés de fotofòbia 

 Dolor ocular 

 Presència de cos estrany a còrnia 

 Antecedents de glaucoma 

 A criteri de la infermera 

 Si no millora en 72h 

criteris de reconsulta 

 

M
F
iC

 

conjuntivitis 
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 Edat 

 Antecedents personals  

 Fàrmacs i al·lèrgies 

 Temps de duració de la crisi 

 Clínica acompanyant  

 Característiques de les convulsions 

 Dèficit neurològic posterior 

 

 

anamnesi 

 Estat general 

 Constants (TA - FC - FR – Tª) 

 Glicèmia capil·lar 

 Pulsioximetria 

 Auscultació cardiorrespiratòria 

 ECG 

 Valoració neurològica 

 Rx tòrax  si sospita de broncoaspiració 

 Gasometria arterial si taquipnea o 

SpO2 < 95% 

 Analítica complerta 

 

valoració 

 Si crisi < 5 minuts:  mesures generals:  - decúbit lateral 

       - aspiració de secrecions 

       - col·locació de guedel 

       - oxigenoteràpia fins a SpO2 > 95% 

 

 Si crisi > 5 minuts o arriba convulsionant: administrar 10mg diazepam en 10cc SF 0,9% i administrar en bolus 

lent 

 

 

 Pediatria:   midazolam intranasal: 0,2 – 0,5mg/kg 

    diazepam rectal (5mg < 2 anys; 10mg > 2 anys) 

       

 

intervencions terapèutiques 

convulsions 

Expressió clínica d´una descàrrega neuronal cerebral excessiva que pot produir diversos 

símptomes i signes com pèrdua de coneixement, moviments involuntaris, fenòmens 

sensitius o sensorials anormals, hiperactivitat autònoma i/o alteracions conductuals 

Data: 09/2007 

Revisió:   01/2020 

Versió: 1.3 

 

 Revisió 

 

Resolució conjunta en equip 
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Apareix quan hi ha temperatures extremes o es fa exercici intens. La temperatura 

corporal pot arribar a ≥ 40,6 ºC i produir alteracions al SNC com cefalea, mareig, 

letargia, desorientació, deliri, convulsions o coma. Acostuma a provocar anhidrosi 

(pell vermella, calenta i sense sudoració), xoc, taquicàrdia i hipotensió. La mortalitat 

és del 15% 
 

 

 

Data: 09/2007 

Revisió:   01/2020 

Versió: 1.4 

cop de calor 
 

 Edat 

 Antecedents personals 

 Fàrmacs i al·lèrgies 

 Inici dels símptomes 

 Identificar si és del grup de risc1 

 Clínica acompanyant 

 Consum de tòxics 

 Exposició al calor i exercici extrem 

anamnesi 

 Estat general 

 Constants: (TA - FC – Tª - FR – Sat O2, 

determinar Tª c/5-10min) 

 Exploració neurològica 

 ECG 

 Gasometria arterial 

 Test reactiu d’orina 

 Analítica complerta 

 RX tòrax 

 

valoració 

 Baixar temperatura amb mitjans físics 

(compreses mullades/gel - no alcohol 

per l’absorció) 

 No donar AAS 

 En pacients conscients:  

- Rehidratació amb begudes 

isotòniques (Sèrum oral) 

 En pacients amb consciència 

disminuïda:  

- Accés via venosa 

- Monitorització 

- Serumteràpia amb SF 0,9% (20-30 

ml/Kg) 

- Oxigenoteràpia alt flux 

 

 

 

 

intervenció  

1 Grup de risc: 

 Gent Gran, especialment >75 anys 

 Persones amb determinades 

circumstàncies socials: viure sol, pobresa... 

 Persones amb discapacitats psíquiques o 

físiques amb limitació de l’autocura 

 Persones amb malalties cròniques (DM, 

HTA, cardiopaties) 

 Persones que prenen medicaments que 

actuen sobre el SNC (Benzodiacepines, 

Neurolèptics, Anti-depressius) 

 Persones amb hidratació insuficient i que 

realitzen un excés d’activitat física 

 

notes aclaratòries 

Resolució conjunta en equip 
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Data: 09/2007 

Revisió:   01/2020 

Versió: 1.4 

 Edat 

 Agent causal 

 Antecedents personals 

 Fàrmacs i al·lèrgies 

 Temps d’evolució  

 Clínica acompanyant 

 Estat vacunal (Td) 

 

anamnesi 

 

v
a
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 Estat general 

 Constants vitals (T i FC) 

 Localització i extensió (regla Wallace) 

 Dolor 

 Grau de la cremada1 

 Signes d’infecció 

 Presència d’altres lesions 

 

valoració 

 En tots els casos: 

- Valorar la retirada de roba i objectes 

- Rentar i reduir el calor local amb SF a Tª 

ambient 

- Desbridar flictenes 

- Cura en ambient humit amb apòsit 

d’hidrofibra d’hidrocoloide amb plata o 

gel de poliuretà hidròfil 

- Embenat elàstic no compressiu  

- Profilaxi antitetànica si cal 

 Si dolor: 

- Paracetamol 500mg - 1gr/6-8h. 

- Valorar Analgèsia dexketoprofè IM o EV 

 Si signes d’infecció: 

- Amoxi/clavulànic 500 - 875/125mg c/8h. 

durant 8d 

- Si al·lèrgia a penicil·lina: Eritromicina 500 

mg c/6h durant 8-10 d 

 Per quitrà: dissoldre amb oli d’oliva 

 Cremada elèctrica: fer ECG 

 Cremada solar:  

- Crema hidratant  

- Loció Hidrocortisona 1% 

- Si cal, Cetirizina 10mg/24h. durant 7 dies 

 Si inestabilitat hemodinàmica: 

- Aconseguir 2 accessos venosos grans 

- Monitorització, oxigenoteràpia fins 

SatO2> 95% 

- Serumteràpia: SF 0,9% 20-30cc x Kg ev 

- Analgèsia ev. Valorar mòrfics 

 

 

 

intervenció 

motius d’alerta 

 Estat de xoc 

 Circulars i mucoses 

 Crani, cara, coll i genitals 

 Localitzacions amb important    

compromís estètic/funcional 

 2n grau >10 % superfície corporal 

 3r grau >2 % superfície corporal 

 Elèctriques 

 Per inhalació 

 Sospita de maltractaments o d’origen 

no accidental 

 Segons criteri de la infermera 

 

 Aparició de signes d’infecció 

 Dolor no controlat amb analgèsia 

pautada 

 Reaparició de flictenes 

 Parestèsies 

 Signes de compressió vascular 

 Afectació de l’estat general 

 Aparició de febre 

 Cas de produir-se algun incident amb 

l’apòsit 

 

criteris de reconsulta 

Graus de la cremada1: 

1r grau: envermelliment 

2n grau: formació de flictenes exsudatives i doloroses 

3r grau: coloració anacarada o carbonitzada sense 

flictenes i indolores. Pacient susceptible de trasllat; 

només cura humida amb gases. Si no millora valorar 

derivació a Hospital 

notes aclaratòries 

 

IF
IC

 

És la lesió dels teixits produïda per contacte tèrmic, químic, físic o 

radioactiu que ocasiona destrucció cel·lular, edema i pèrdua de líquids 

cremada 
 

regla dels 9 de Wallace 

   >1 any       1 any           5 anys                 10 anys    > 15 anys 
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 Edat 

 Antecedents personals 

 Fàrmacs i al·lèrgies 

 Temps d’evolució 

 Clínica acompanyant 

 Factors de RCV 

 Diagnòstics de salut mental 

 Manifestacions psicològiques 1 

 Manifestacions físiques 2 

 Consum de drogues 

 

anamnesi 

Data: 04/2009 

Revisió:   01/2020 

Versió: 1.4 

 

 Revisió 
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 Estat general 

 Constants vitals: (TA, FC, FR, SatO2) 

 Tipus de respiració 

 Si dolor precordial opressiu: 
- Fer ECG 

 

valoració 

 Si hiperventilació: 
- Fer respiracions amb bossa o mascareta 

- Consells i exercicis de respiració / 

relaxaxió 3 

 Diazepam 5 mg sbl./8h (donar tt per a 

72h) 

 Informar sobre efectes secundaris 

 

intervenció 

motius d’alerta 

 Segons criteri de la infermera 

 Si alteracions a l’ECG 

 Si idees auto/heterolítiques 

estructurades. 

 

 Exacerbació dels símptomes 

 

Criteris de reconsulta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

is de reconsulta 

1 Alerta, temor, preocupació, fatiga, hipervigilància, distracció, manca de concentració, insomni, estrès, ... 

2 Taquicàrdia, palpitacions, elevació de la TA, dispnea, taquipnea, sudoració, tremolors, dolors, tensió 

muscular, formigueig, mareig, trastorns gastrointestinals... 

3 Respiració profunda diafragmàtica: inspirar lenta i profundament durant 5’’, retenir l’aire 5-7’’ i espirar 

lentament 10’’ 

 Respiració relaxada diafragmàtica: inspirar pel nas 2-3’’, fer una breu pausa, espirar lentament durant 4-

6’’ i fer una altra breu pausa abans de tornar a inspirar 

notes aclaratòries 

 

M
F
iC

 

Episodi d’aparició brusc i inesperat, que es manifesta amb por a perdre el control, o que 

alguna cosa dolenta ha de succeir o fins i tot por a morir. S’acompanya de símptomes 

com dificultat per respirar, dolor al pit, palpitacions, sudoració, tremolors, sensació de 

mareig i inestabilitat, formigueig, nàusees i malestar abdominal 

 

crisi d’ansietat 
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Quan es produeix una elevació brusca de la tensió arterial, en relació a les xifres tensionals 

habituals de la persona 

 

 Edat 

 Antecedents personals 

 Fàrmacs i al·lèrgies 

 Temps d’evolució 

 Clínica acompanyant  

 Factors de RCV 

 HTA coneguda amb compliment 

terapèutic 

 Motius i condicions de la troballa 

(com s’ha identificat) 

anamnesi 
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 Estat general 

 Constants vitals: (TA, FC, FR, SatO2) 

 Confirmar braç control: 
- 2 mesures a cada braç en un interval 

mínim d’1 minut 

 Presència de signes d’alerta1 

 ECG 

 

 

valoració 

 Si TAS 159-179 i/o TAD 95-109 sense 

signes d’alerta 
- Repòs 30’ 

- Nou control 

 Si TAS 159-179 i/o TAD 95-109 amb 

signes d’alerta 
- Captopril 25 mg vo 

- Repòs 30’ i nou control 

 Si TAS > 180 i/o TAD > 110 
- Captopril 25 mg i Diazepam 5 mg vo 

- Repòs 30’ i nou control 

 Cita prèvia amb infermera de 

referència a les 24/48 h 
 

 

intervenció 

motius d’alerta 

 Cas de presència de signes d’alerta1 

 TAS ≥ 210 i/o TAS ≥ 120 

 ECG patològic 

 Segons criteri de la infermera 

 

 Cas d’aparició de signes d’alerta1 

 TAS ≥ 180 i/o TAS ≥ 110 

 

 

 

criteris de reconsulta 

 

M
F
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crisi hipertensiva 
 

Data: 04/2009 

Revisió:   01/2020 

Versió: 1.4 

 

 Revisió 

 

1 Cefalea brusca, síncope, visió borrosa, dolor toràcic o abdominal agut, palpitacions, dispnea, taquipnea, 

taquicàrdia i edemes a EEII 

 

notes aclaratòries 
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 Edat 

 Antecedents personals 

 Fàrmacs i al·lèrgies 

 Temps d’evolució 

 Clínica acompanyant 

 Presència i característiques de vòmits 

 Característiques de la femta (sang, 

pus o moc) 

 Nombre i tipus de deposicions 

 Viatges recents 

 Fàrmacs recents 

 Altres persones afectades 

 

 

 

 

 

 Data de l’ultima regla 

 Mètode anticonceptiu habitual 

 Antecedents d’hipersensibilitat  

 Síndrome de malabsorció intestinal 

 

anamnesi 

Data: 09/2007 

Revisió:   01/2020 

Versió: 1.4 

 

 Revisió 
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 Estat general 

 Constants; (Tª, FC i TA) 

 Pacient diabètic: glicèmia capil·lar 

 Dolor (Escala EVA) 

 Exploració abdominal 

 Hidratació, pell i mucoses 

 RX abdomen en bipedestació si 

sospita d’obstrucció intestinal 

 

valoració 

 Dieta 
- Rehidratació oral (aigua i infusions) 

- Recomanacions dietètiques per a la 

reincorporació gradual d’aliments 
 

 Repòs relatiu 

 Si febre o dolor: 

- Paracetamol 500mg - 1gr/6-8h ev/vo 

- Metamizol 575mg /8h ev/vo 

 Si vòmits: 

- Metoclopramida 10 mg im/vo 

 Si deshidratació: 

- Sueroteràpia segons glicèmia capil·lar 

 Si signes d’alarma: 

- Hemograma, funció renal i gasometria 

 Normes higièniques 

intervenció 

motius d’alerta 

 Inestabilitat hemodinàmica 

 Febre > 39ªC 

 Immunosupressió 

 Productes patològics a femta i/o 

vòmit (sang, pus, moc) 

 Sospita de toxoinfecció alimentària 

col·lectiva o farmacològica 

 DM amb glucèmia capil·lar alterada 

 Signes de deshidratació 

 Palpació abdominal alterada 

 Dolor  intens 

 Malaltia inflamatòria intestinal 

 Segons criteri de la infermera 

 

 

 

 Si febre > 38ºC 

 Presència de sang, moc i/o pus a la 

femta i/o vòmit 

 Aparició de vòmits freqüents (>5/12h) 

 Persistència de símptomes als 5 dies 

 

criteris de reconsulta 

 

M
F
iC

 

 

Es considera gastroenteritis aguda (GEA) l’augment del nombre de deposicions, amb o 

sense malestar abdominal i/o vòmits, amb o sense febrícula, de menys de 5 dies 

d’evolució i sense tractament farmacològic previ. Cal tenir en compte la possibilitat de 

toxoinfeccions alimentàries 

diarrea 
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Sensació subjectiva de dificultat de la respiració associada a un augment de l’esforç 

per respirar. La dispnea és un signe, per tant, si el problema de salut pot ser resolt 

mitjançant un altre protocol específic cal abordar-lo des d’un altre circuit. 

 

Data: 09/2007 

Revisió:   01/2020 

Versió: 1.4 

dispnea 
 

 Edat 

 Antecedents personals  

 Fàrmacs i al·lèrgies 

 Temps d’evolució 

 Clínica acompanyant 

 Causes de la dispnea1 (MPOC, 

cardiopatia) 

 Característiques de la dispnea 

 

 

anamnesi 

 Estat general 

 Constants (SpO2 - TA - FC - FR – Tª) 

 Peak Flow en asmàtics 

 Auscultació cardiopulmonar 

 Exploració faríngia 

 ECG  

 Rx tòrax: si sospita de pneumotòrax 

espontani, pneumònia, sospita 

d'insuficiència cardíaca o obstrucció 

via aèria 

 Gasometria arterial: si taquipnea o 

SpO2 < 93% 

 Analítica: hemograma, funció renal i 

ionograma si pacient crònic complex 

 

valoració 

 Obstrucció de la via aèria:  animar a tossir, retirada del cos estrany mitjançant laringoscòpia directa  

    si és possible 

 Patró obstructiu (asma):  asma lleu: salbutamol 5mg + ipratropi 500mcg nebulitzats 

      asma moderat:   salbutamol 5mg + ipratropi 500mcg nebulitzats 

        hidrocortisona 1-2mg/kg ev 

 Infeccions respiratòries: dispnea lleu: salbutamol 5mg + ipratropi 500mg nebulitzats 

      dispnea moderada:  salbutamol 5mg + ipratropi 500mcg nebulitzats 

             hidrocortisona 1-2mg/kg ev 

 Crisis d'ansietat:  valorar 5-10mg diazepam VO i psicoteràpia 

 Patologia cardiovascular: monitoritzar constants vitals; activar equip d'urgències (arítmies, IAM,  

    EAP, vessament pleural, pneumotòrax, taponament cardíac, aneurisma  

    d'aorta). Accés venós perifèric i oxigenoteràpia fins SpO2>95% 

 Causes metabòliques:  monitoritzar constants vitals. Activar equip urgències (acidosis, hipo- 

    hipertiroïdisme) 

 Anèmia:   prioritzar determinació hemograma urgent. Accés venós perifèric  

    superior a calibre 18G. Valoreu oxigenoteràpia 

 

 

intervenció  

1 Causes de la dispnea: 

Agudes: Obstrucció de la via aèria (cos 

estrany, edema de glotis, crisi 

asmàtica,tumors...); causes toràciques 

(pneumotòrax, vessament pleural i 

traumatismes); edema cardiogènic (arítmies, 

IAM i ICC) i hiperventilació secundària en crisi 

d’ansietat 

 

Cròniques: malaltia pulmonar obstructiva 

crònica; fibrosi pulmonar; causes 

cardiovasculars (hipertensió pulmonar i 

disminució del volum cardíac) i causes 

metabòliques (acidosi, hipo-hipertiroïdisme)  

 

notes aclaratòries 

Resolució conjunta en equip 
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 Edat 

 Antecedents personals i laborals 

 Episodis previs i tractaments 

 Fàrmacs i al·lèrgies  

 Temps d’evolució 

 Clínica acompanyant  

- Símptomes constitucionals 

- Molèsties urinàries  

- Dèficit neurològic 

 Característiques del dolor 1 

- Escala EVA      - Localització 

- Mecànic      - Irradiacions 

- Inflamatori 

 

anamnesi 

Data: 09/2007 

Revisió:   01/2020 

Versió: 1.4 

 

 Revisió 

 

 

v
a
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ra

c
ió

 m
è

d
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 Estat general. Auscultació pulmonar 

 Constants vitals: (Tª, TA, FC) 

 Maniobra de Lassegue2 

 Caminar de talons i puntes- 

 Punypercussió lumbar, test reactiu d’orina 

 Inspecció de la pell 

 Palpació apòfisis vertebrals espinoses de la zona afectada i de la musculatura 

paravertebral 

 Polsos perifèrics 

 

 

Valoració 

 Mantenir-se actiu en la mesura que el dolor ho permeti 

 Calor local 

 Tractament: Paracetamol 650mg-1g i/o metamizol 575 mg c/8h i/o Ibuprofè 400-600 mg 

c/8h o naproxè 500mg c/8h 7 dies 

 Diazepam 5mg c/12 – 24h 7 dies 

 Cas d’intolerància als AINES, insuficiència renal moderada - greu, antecedents d’ulcus, 

asma, hernia d’hiat, majors de 75a., IC o HTA no controlada només Paracetamol o 

Metamizol 

 

intervenció 

motius d’alerta 

 Embaràs o alletament matern 

 Immunosupressió 

 Presa perllongada de corticoides 

 Impotència funcional 

 Símptomes constitucionals:  

- Febre, pèrdua de pes, malestar general 

i/o astènia 

 Dèficit neurològic: 

- Incontinència d’esfínters 

 Dolor pleurític o en hemicinturó 

 Febre 

 A criteri de la infermera 

 

 

1 Característiques del dolor: 

Inflamatori: no es relaciona amb el moviment, no millora i fins i tot empitjora amb el descans nocturn i 

s’acompanya de rigidesa matutina 

Mecànic: augmenta amb el moviment i no millora amb el repòs 

2 Maniobra de Lassegue: s’aixeca la cama amb el genoll amb extensió 

Positiva: apareix dolor irradiat a la cama 

Negativa: apareix dolor a la zona lumbar o a la natja 

 

 

notes aclaratòries 

 

M
F
iC

 

 

 Si no millora la simptomatologia en 72h. 

 

criteris de reconsulta 

Presència de dolor localitzat en el segment dorsolumbar de la columna vertebral. 

Moltes d’aquestes àlgies formen part d’una raquiàlgia completa, la majoria són 

d’etiologia desconeguda, autolimitades en el temps i de pronòstic benigne 

 

dorsolumbàlgia 
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D’origen molt divers: còlic nefrític, oclusió–suboclusió intestinal, apendicitis, colecistitis, 

malaltia inflamatòria pèlvica, malaltia inflamatòria intestinal, pancreatitis, vascular 

(isquèmia intestinal, dissecció aòrtica, vasculitis), embaràs ectòpic, metabòlic 

(cetoacidosi diabètica), neurogènic, referit (IAM, pneumònia), fecaloma, psicogen... 

L’objectiu serà descartar patologia aguda urgent i alleugerir el dolor en cas de 

manca de signes d’alarma. 

Data: 09/2007 

Revisió:   01/2020 

Versió: 1.4 

dolor abdominal 
 

 Edat 

 Antecedents personals 

 Fàrmacs i al·lèrgies 

 DUR 

 Temps d’evolució  

 Clínica acompanyant: 

- Diarrea, vòmits i/o restrenyiment  

- Acòlia / colúria / icterícia 

- Sagnat 

(hematèmesi/melenes/metrorràgies) 

- Vegetatisme (sudoració / nàusees) 

- Sd miccional i/o dolor còlic irradiat a F. 

renal 

 Característiques del dolor: 

- Escala EVA 

- Forma d’inici 

- Circumstàncies que el modifiquen 

anamnesi 

 Estat general 

 Constants vitals: (TA – Tª - FC - FR) 

 Segons etiologia del dolor: 

- ECG (sempre si: pacient DM i/o dolor 

epigàstric) 

- Analítica completa 

- Tira reactiva d’orina 

- Prova d’embaràs 

 Exploració abdominal 

 RX abdomen si sospita d’obstrucció 

valoració 
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motius d’alerta 

 Inestabilitat hemodinàmica 

 Febre > 39ªC 

 Immunosupressió 

 Productes patològics a femta (sang, 

pus, moc) 

 Exploració abdominal alterada 

 Dolor  intens 

 Malaltia inflamatòria intestinal 

 Segons criteri de la infermera 

 

 

 

 Si febre o dolor: 
- Paracetamol 1gr o Dexketoprofè 1 amp 

o   Metamizol 1 amp ev 

 Si vòmits: 
- Metoclopramida 10 mg im/ev 

 Si signes d’alarma: 
- Hemograma, funció renal i hepàtica 

 

intervenció 

 Si febre > 38ºC 

 Presència de sang, moc i/o pus a la 

femta 

 Aparició de vòmits freqüents (>5/12h) 

 No milloria dels símptomes en 24h 

criteris de reconsulta 

 

M
F
iC
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El dolor toràcic és el reflex de malalties d’origen toràcic o extratoràcic de molt diversa 

gravetat, que poden causar des de quadres banals a una urgència vital 

Data: 09/2007 

Revisió:   01/2020 

Versió: 1.4 

dolor toràcic 
 

 Edat 

 Antecedents personals 

 Fàrmacs i al·lèrgies 

 Preguntar si és 1r episodi 

 Temps d’evolució i hora d’inici  

 Clínica acompanyant 

- Vegetatisme (sudoració / nàusees) 

- Dispnea 

- Mareig 

 Característiques del dolor 

- Escala EVA 

- Opressiu 

- Mecànic 

- Hora d’inici 

- Localització 

- Irradiació 

- Intensitat 

- Com empitjora 

- Inici en repòs o exercici 

anamnesi 

 Estat general 

 Constants vitals: (TA - FC - FR - SatO2) 

 Exploració física complerta 

 ECG 12 derivacions 

- Si sospita d’infart inferior, fer derivades 

dretes 

 Troponina T en cas de dolor toràcic 

típic, factors de risc cardiovascular o 

sospita de pericarditis 

 RX tòrax si auscultació asimètrica i/o 

sospita de pneumotòrax o pneumònia 

valoració 

 Si EF normal, ECG sense alteracions i cap 

signe d’alerta, alta a domicili amb 

analgèsia: Paracetamol 650mg-1g i/o 

metamizol 575 mg c/8h i/o Ibuprofè 400-

600 mg c/8h o naproxè 500mg c/8h 7 

dies 

 Oxigenoteràpia fins SatO2 > 95% 

 Mantenir glucèmia en valors normals 

(<180mg/dl) 

 Accés venós en extremitat superior 

esquerra 

 Control del dolor segons protocol 

 

intervenció 

 

v
a

lo
ra

c
ió

 m
è

d
ic

a
 

motius d’alerta 

 Inestabilitat hemodinàmica 

 Dolor toràcic típic 

 Factors de risc cardiovascular 

 Exploració física alterada 

 ECG alterat 

 Dolor  intens 

 Segons criteri de la infermera 

 

 

 

 Si persistència del dolor 

 Si aparició de símptomes nous 

 Si el dolor es modifica 

 Si apareixen signes d’alarma 

 

criteris de reconsulta 

 

M
F
iC
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És l’hemorràgia originada a les fosses nasals. Es diferencien dues variants clíniques: 

epistaxi anterior i posterior 
 

 

Data: 07/2012 

Revisió:   01/2020 

Versió: 1.3 

epistaxi 
 

 Edat 

 Antecedents personals 

 Fàrmacs i al·lèrgies (fàrmacs 

anticoagulants, antiagregants i 

antihipertensius) 

 Temps d’evolució i història prèvia 

d’epistaxis 

 Clínica acompanyant  

 Causa: 

 Local (erosió, traumatisme, contusió, 

sequedat mucosa, rinitis, refredat) 

 General (trastorn de la coagulació, HTA 

i ús de fàrmacs anticoagulants) 

 

anamnesi 

  

v
a
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 Estat general 

 Constants vitals: (TA, FC) 

 Signes i símptomes d’alerta: afectació 

sistèmica i cefalea 

 Quantitat del sagnat 

 INR si tractament anticoagulant 

 Exploració cavitat nasal 

 Localització del sagnat: anterior o 

posterior 

 

valoració 

 Posició: acostar barbeta al pit (evitar 

la posició horitzontal) 

 Si contusió: aplicació de gel local 

 Compressió mecànica amb 2 dits 

durant 10’ a les narius 

 Si cedeix amb compressió bilateral, 

valorar fer taponament anterior amb 

gasa nasal + vaselina o àcid 

tranexàmic 

 Mantenir taponament nasal un màxim 

de 2 dies i tornar a valorar 

 Recomanacions de cura del 

taponament 

 Si no cedeix: valoració per metge   

 Cita prèvia amb infermera de 

referència a les 48 h 
 

 

intervenció 

motius d’alerta 

 Cas de presència de signes d’alerta 
(afectació sistèmica i/o cefalea) 

 TAS ≥ 180 i TAS ≥ 95 

 Sospita d’epistaxis posterior (no parar 

el sagnat amb la compressió nasal) 

 Sagnat bilateral 

 Pacients amb trastorns de la 

coagulació 

 Segons criteri de la infermera 

 

 Cas d’aparició de signes d’alerta 

 Reaparició del sagnat 

 TAS ≥ 170 i TAS ≥ 95 + simptomatologia 

d’HTA afegida 

 Febre 

 

 

 

criteris de reconsulta 

 

M
F
iC
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Augment de la temperatura corporal per damunt de 38ºC, que manifesta la reacció 

de l’organisme a algun procés patològic 

Data: 09/2007 

Revisió:   01/2020 

Versió: 1.4 

febre 
 

 Edat 

 Antecedents personals  

 Fàrmacs i al·lèrgies 

 Temps d’evolució 

 Presència calfreds 

 Consum de cocaïna 

 Causes precipitants i recuperació 

 Estat immunitari i immunitzacions 

realitzades 

 Viatges 

 Intervencions quirúrgiques recents 

 Història epidemiològica: (entrevista 

per detecció de focus)1 

 Clínica acompanyant 

 

 

anamnesi 

 Estat general 

 Constants: (TA - FC - FR - Tª - Sat O2) 

 Estat de la pell  

 Màcules 

 Pàpules 

 Vesícules 

 Flictenes 

 Petèquies 

 Signes de deshidratació 

 ECG (si consum cocaïna o sospita origen 

cardíac) 

 Tira d’orina i cetonèmia 

 Exploració respiratòria 

 Maniobra exploració rigidesa clatell 

 RX tòrax i analítica complerta (si febre 

d’origen desconegut) 

 

valoració 

 Paracetamol 650mg - 1g vo c/8 hores  

 Si inestabilitat hemodinàmica: iniciar 

serumteràpia ev 

 No abrigar en excés 

 Recomanar ingesta adequada de 

líquids 

 Donar tractament segons la causa 

 

 

 

intervenció  

1 Si es troba focalitat: actuar segons protocol 

adient (molèsties a l’orinar, mal de coll, grip, 

diarrea, picades d’insectes, símptomes 

respiratoris de vies altes) 

 

notes aclaratòries 
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a
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motius d’alerta 

 Cas de presència de signes d’alerta 

 Febre d’origen desconeguda 

 Immunosupressió 

 Postració, rigidesa clatell, petèquies 

 Signes de deshidratació 

 Convulsions 

 Consum de cocaïna 

 Segons criteri de la infermera 
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 Edat 

 Antecedents personals i laborals 

 Fàrmacs i al·lèrgies 

 Temps d’evolució i data de la ferida 

 Agent causal de la ferida 

 Clínica acompanyant 

 Estat vacunal (Td) 

 

anamnesi 

Data: 09/2007 

Revisió:   01/2020 

Versió: 1.4 

 

 Revisió 
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 Estat general 

 Constants vitals (Tª, TA) 

 Característiques de la ferida 

 Localització, extensió i profunditat 

 Signes d’infecció 

 Presència de cossos estranys 

 Presència d’altres lesions, si cal, 

sol·licitar RX 

valoració 

 En tots els casos: 
- Hemostàsia si cal 

- Neteja i desinfecció amb Clorhexidina 

- Profilaxi Td, si cal 

- Apòsit oclusiu 

- Citar per següents cures amb infermera 

 Si és oberta < 12 h. d’evolució: 
- Anestèsia Mepivacaina i sutura, si cal  

 Si és > 24 h o sense possibilitat de sutura: 
- Cura en ambient humit amb apòsit semi 

oclusiu 

 Si dolor: 
- Paracetamol 500mg - 1gr/6-8h, o 

- Ibuprofè 400mg/8-12h 

 Si signes d’infecció: 

- Cura en ambient humit. Valorar l’ús 

d’apòsit de plata o col·lagenasa 

- Amoxi/clavulànic 500/125mg c/8h. 

durant 8d 

- Si al·lèrgia a penicil·lina: Clindamicina 300 

mg c/8h durant 8-10 d 

intervenció 

motius d’alerta 

 Inestabilitat hemodinàmica 

 Afectació a: articulacions, nervis o 

tendons 

 Si cal comunicat de lesions 

 Valoració radiològica 

 Hemorràgia extensa 

 Sospita agressió 

 Segons criteri de la infermera 

 

 Aparició de signes d’infecció 

 Dolor no controlat amb analgèsia 

pautada 

 Hemorràgia activa 

 Parestèsies 

 Signes de compressió vascular 

 Afectació de l’estat general 

 Aparició de febre 

 Empitjorament de la ferida 

 

criteris de reconsulta 

 

IF
IC

 

Les ferides més freqüents en l’atenció primària són les contuses al cap o a les extremitats, 

causades bàsicament per accidents domèstics o esportius, seguides de les ferides amb 

objectes tallants, generalment a les mans 

ferida 
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Sang provinent de l’aparell digestiu que, segons la seva localització, tindrà un 

aspecte o un altre i amb diferents graus de gravetat. Cal remarcar el fet diferencial 

de l’hemoptisi que, tot i sortir per la boca, és sang provinent de l’aparell respiratori 

Data: 09/2007 

Revisió:   01/2020 

Versió: 1.4 

 Edat 

 Antecedents personals (ulcus gàstric) 

 Fàrmacs i al·lèrgies 

 Temps d’evolució 

 Clínica acompanyant 

anamnesi 

 Estat general 

 Constants: (TA - FC – Tª - FR) 

 Color i estat de la pell i mucoses 

 Localització del sagnat1 

 Hemograma 

 

valoració 

 Si rectorràgies sense signes de gravetat 2: 

- Analgèsia, si cal, segons pauta 

- Normes higièniques 

- Recomanacions higienico-dietètiques  

- pel restrenyiment 

- Cita prèvia amb metge de referència 

 Resta de sagnats amb inestabilitat hemodinàmica (hematèmesi, rectorràgia imp., melenes, 

hemoptisi): 

- Dos accessos venosos perifèrics de gran calibre 

- Iniciar serumteràpia SF 0,9% ev 

- Si HDA, administrar omeprazol 80 mg ev 

- Monitorització i oxigenoteràpia 

- Considerar trendelemburg 

 

 

intervenció  

1 Localització del sagnat: 

Rectorràgia: sang vermella que surt per l’anus de forma aïllada o acompanyada de femta 

Melenes: femta de color negre, brillant, enganxosa i fètida (femta enquitranada) 

Hematèmesi: sang vermella sense contingut gàstric provinent de l’aparell digestiu. També vòmits 

que tenen aspecte negrenc 

Hemoptisi: sang vermella que surt de la boca, habitualment acompanyada de tos, provinent de 

l’aparell respiratori 

2 Rectorràgies sense signes de gravetat: 

Hemorroides 

Fissures 

Sang vermella al final de la femta 

 

 

notes aclaratòries 

hemorràgia digestiva 
 

 

v
a

lo
ra

c
ió

 m
è

d
ic

a
 

motius d’alerta 

 Inestabilitat hemodinàmica 

 Si signes d’alarma 

 Hemorràgia extensa 

 Segons criteri de la infermera 
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valoració 

intervenció 

motius d’alerta 

 Edat 

 Antecedents personals 

 Fàrmacs i al.lèrgies 

 Temps d’evolució 

 Clínica acompanyant 

 Característiques del dolor 

 Estat vacunal (Td) 

anamnesi 

Data: 02/2010 

Revisió:   01/2020 

Versió: 1.4 

 

 Revisió 
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 Estat general 

 Constants vitals (Tª) 

 Característiques de la lesió  

 Localització i extensió 

 Palpació d’adenopaties 

valoració 

Tractament de l’herpes simple: 

 Analgèsia si cal segons pauta: 

Paracetamol 1gr/8h i/o Ibuprofè 

600mg/8h 

 En lesions actives (<48h): Aciclovir 

tòpic c/4h (segons evolució) 

 En lesions seques: liniment olicalcari o 

H2O2 al 50%  

 Si signes d’infecció: Mupirocaina® 

 Vacuna Td si és necessària 

 

Tractament de l’herpes zòster: 

 Analgèsia, si cal, segons pauta: 

Paracetamol 1gr/8h i/o Ibuprofè 

600mg/8h 

 Si el pacient és diabètic, major de 50 

anys, pateix afectació òtica i/o té 

dolor o èczemes severs, iniciar 

Valaciclovir 1000 mg/8h durant 7 dies 

 

Tractament de l’herpes genital: 

 Aciclovir 200mg 2 comprimits /8 hores 

durant 5 dies 

 

 

intervenció 

 Si sospita de:  

- Herpes ocular 

 Cas de:  

- Herpes simple extens 

- Nas 

- Episodis recurrents (>6 episodis/any) 

 Immunosupressió 

 Segons criteri de la infermera 

 Si no millora en 4-5 dies 

criteris de reconsulta 

 

M
F
iC

 

L’herpes es caracteritza per causar lesions vesiculars pruriginoses i/o doloroses produïdes 

pel virus del mateix nom. Si la lesió està localitzada en la zona de recorregut d’un nervi 

(dermatoma) el causant n’és l'herpes zòster. Si la lesió està localitzada a la zona 

peribucal/oral o genital, el causant n’és l’herpes simple 

 

herpes 
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 Data: 10/2013 

 Revisió: 01/2020 

 Versió:   1.2 

Col·lecció de sang a la part anterior del globus ocular, sota la conjuntiva. Normalment 

produïda de manera espontània per maniobres de Valsalva 

 

 Edat 

 Antecedents personals 

 Evolució 

 Fàrmacs i al·lèrgies 

 Símptomes acompanyants 

anamnesi 

 

v
a

lo
ra

c
ió

 m
è

d
ic

a
 

 Estat general 

 Constants vitals: (TA, FC) 

 Característiques de la lesió 

 Localització i extensió 

valoració 

 Rentats amb sèrum fisiològic 

 Normes d’higiene (rentat de mans, no 

compartir tovallola, no manipular les 

lesions…) 

 

intervenció 

motius d’alerta 

 Alteració de la visió 

 Traumatismes 

 Febre >38ºC 

 Crisi hipertensiva 

 Trastorn de la coagulació 

 Dolor ocular 

 A criteri de la infermera 

 Si no millora en 7 dies o aparició de 

signes d’alarma. Cal controlar TA 

criteris de reconsulta 

 

M
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hiposfagma 
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L’entrada a l’organisme de qualsevol substància no viva capaç de provocar 

alteracions patològiques en les funcions vitals de la persona. El 70% de les 

intoxicacions són voluntàries i aproximadament el 60% són medicamentoses, seguides 

de les sobredosis per abús de drogues, els accidents domèstics i finalment els 

accidents laborals 

Data: 09/2007 

Revisió:   01/2020 

Versió: 1.4 

intoxicació 
 

 

 Edat 

 Antecedents personals 

 Fàrmacs i al·lèrgies 

 Tipus de tòxic 

 Temps d’evolució i temps d’exposició  

 Via d’exposició al tòxic (oral, 

inhalatòria, endovenosa, 

percutània...) 

 Símptomes acompanyants: 

- Dolor - Mareig  

- Dispnea – Cefalea 

 

anamnesi 

 Estat general 

 Constants vitals: (TA - FC - FR – Tª – Sat 

O2) 

 Inconscient i no respira amb 

normalitat: actuar segons guia 

d’Aturada Cardiorespiratòria  

 Inconscient i respira amb normalitat: 

actuar segons guia de Pèrdua de 

consciència 

 Exploració neurològica 

 Nivell de consciència (Test de Glasgow) 

 Rx tòrax i abdomen: segons criteri 

infermeria i estat del pacient 

 Gasometria: gasos, ionograma i 

glucosa si cal 

 Analítica: hemograma, funció renal, 

hepàtica i pancreàtica 

 Test de tòxics en orina: si disminució 

nivell consciència, realitzar sondatge 

vesical per aconseguir la mostra 

 

valoració 

 

Mesures d'emergència:  A Assegurar la via aèria: cànula de guedel, desobstrucció via  

     aèria, aspiració de secrecions... 

    B Ventilar i oxigenar adequadament 

    C Mantenir estabilitat hemodinàmica: iniciar infusió de SF 0,9% EV 

    D Avaluació neurològica. Tractar convulsions amb BZD 

    E Anamnesis, obtenció d'analítiques. Revaloració 

  

Mesures per disminuir  

l'absorció del tòxic:  Via parenteral Aplicació de fred, torniquet 

     Via respiratòria Separació atmosfera tòxica, oxigenació 

     Via conjuntival Irrigació amb sèrum fisiològic 

     Via cutània Retirar roba contaminada. Rentar la pell 

     Via digestiva Carbó activat. Valorar SNG 

  

Tractament específic:  Veure guia de fàrmacs 

 

 

 

 

intervenció  

Resolució conjunta en equip 
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Ingesta d’alcohol en un temps curt de durada que pot implicar disminució del nivell 

de consciència, depressió respiratòria, hipotèrmia, nàusees i vòmits i alteracions del 

ritme cardíac.  

Data: 01/2020 

Versió: 1.1 

 

 Edat 

 Antecedents personals 

 Fàrmacs i al·lèrgies 

 Quantitat d’alcohol ingerit 

 Temps d’evolució  

 Via d’exposició  

 Símptomes acompanyants: 

- Disminució del nivell de consciència 

- Dolor 

- Mareig  

- Dispnea 

- Cefalea 

 

anamnesi 

 Estat general 

 Constants vitals: (TA - FC - FR – Tª – Sat 

O2) 

 Exploració cardiorespiratòria 

 Exploració neurològica 

 Nivell de consciència (Test de Glasgow) 

 Glicèmia i cetonèmia si persistència 

de vòmits 

 ECG (si associació d’altres drogues o 

ACR arítmica o bradicàrdia / 

taquicàrdia) 

 Test de tòxics en orina: si disminució 

nivell consciència, realitzar sondatge 

vesical per aconseguir la mostra 

 

valoració 

intoxicació alcohòlica aguda 
 

 Metoclorpramida 1 amp IM si vòmits 

 Tiamina 1 amp IM si alcoholisme 

crònic (mitja hora abans d’aministrar 

glucosa si precisa) 

 Sèrum glucosat 5% 500cc EV si 

hipoglicèmia 

 Sèrum fisiològic 0,9% si hipotensió 

arterial 

intervenció 

 Control per deshabituació de la 

ingesta d’alcohol 

criteris de reconsulta 

 

IF
iC

 
 

v
a
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ió
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è

d
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motius d’alerta 

 Inestabilitat hemodinàmica 

 Glasgow < 9 

 Insuficiència respiratòria 

 Hipotensió arterial sostinguda 

 Exploració física alterada 

 Alteracions electrocardiogràfiques 

 Agitació psicomotriu 

 Segons criteri de la infermera 
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Lesió eritematosa de la zona dels plecs cutanis: engonals, aixelles, regions 

submamàries i regió interglútea 
 

 

Data: 04/2009 

Revisió:   01/2020 

Versió: 1.3 

 Edat 

 Antecedents personals 

 Fàrmacs i al·lèrgies 

 Temps d’evolució 

 Clínica acompanyant  

 Característiques de la lesió 

 

anamnesi 

  

v
a

lo
ra

c
ió

 m
è

d
ic

a
 

 

 Estat general 

 Localització 

 Característiques: placa eritomatosa, 

vermell brillant, de vores definides 

 Presència d’exsudat i/o fissures 

 Presència de factors afavoridors:  

humitat, manca d’higiene 

 

 

valoració 

 Aplicació tòpica de: 

Clotrimazol a l’1% c/12h durant 2-3 

setmanes 

 Recomanacions: 

 Higiene adequada 

 Mantenir la zona seca i a l’aire  

 Correcció factors afavoridors  
 

 

intervenció 

motius d’alerta 

 Característiques atípiques de les 

lesions 

 Afectació sistèmica 

 Embaràs o alletament matern 

 Immunosupressió 

 Lesions en zona genital o 

bucofaríngies 

 Presència de cel·lulitis 

 Segons criteri de la infermera 

 

 Si no millora en 1-2 setmanes de 

tractament 

 Afectació sistèmica 

 Exacerbació dels símptomes 

 Si apareixen altres lesions 

 

 

 

 

criteris de reconsulta 
 

M
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lesió dèrmica del plec 
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Cal valorar l’origen de la patologia. Si es tracta d’un traumatisme, pot ser periorbital 

(hematoma o ferida al voltant de l’òrbita amb possibilitat d’edema ocular, visió 

borrosa o pèrdua de visió i ull dolorós) o bé ocular amb o sense cos estrany. Pot 

haver-hi dolor ocular, envermelliment, visió borrosa, pèrdua de visió i llagrimeig 

Data: 09/2007 

Revisió:   01/2020 

Versió: 1.4 

lesió ocular 
 

 Edat 

 Antecedents personals 

 Fàrmacs i al·lèrgies 

 Temps d’evolució 

 Clínica acompanyant 

 Mecanisme lesional 

 Estat vacunal (Td) 

anamnesi 

 Estat general 

 Constants vitals: (TA) 

 Dolor 

 Valoració de les pupil·les 

 Característiques de la lesió 

 Agent causal: 
-  Cos estrany orgànic 

-  Cos estrany no orgànic 

-  Agent químic 

 Hemorràgia i/o hematoma 

 Presència de cos estrany 

 Eversió palpebral 

 Edema palpebral 

 Llagrimeig, presència de secrecions 

 Visió borrosa 

 Palpació glàndula lacrimal 

 Test de fluoresceïna 

 

valoració 

 Traumatisme ocular i/o cos estrany: 

- Rentat amb sèrum fisiològic  

- Aplicació de col·liri anestèsic si cal 

- Test de Fluoresceïna: 
- Negatiu: control amb EAP amb normes de 

reconsulta 

- Positiu: cloramfenicol 3g pomada 

oftàlmica, 1 aplicació cada 6h durant 7 

dies. Si erosió corneal per lents de 

contacte: ciprofloxacino col·liri 3mg/ml 1 

gota cada 6 hores durant 7 dies 

- Restirar cos estrany amb hemosteta 

sense fer pressió 

 Sospita conjuntivitis: veure protocol 

 Profilaxi Td, si cal 
 

 

 

intervenció 
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a
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motius d’alerta 

 Pèrdua o deteriorament de la visió 

 Presència de cos estrany impactat 

 Cremada química 

 Dolor ocular 

 Edema regió glàndula lacrimal 

 Alteració pupil·lar 

 Segons criteri de la infermera 

 

 Si no millora en 24 hores o aparició de 

signes d’alarma 

criteris de reconsulta 
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 mareig 
 

 Edat 

 Antecedents personals  

 Fàrmacs i al·lèrgies 

 Temps d’evolució 

 Clínica acompanyant (nàusees i/o 

vòmits, sudoració, palpitacions, 

rotació dels subjectes, vertigen, mov 

cefàlics...)  

 Situació d’inici i exacerbació de 

símptomes 

 Descartar patologia neurològica o 

TCE 

 

 

anamnesi 

Data: 09/2007 

Revisió:   01/2020 

Versió: 1.4 

 

 Revisió 

 

 Estat general 

 Constants: (TA - FC – FR – Tª) 

 Glucèmia capil·lar 

 Otoscòpia 

 Exploració regió cervical 

 ECG  

 Exploració neurològica (nistagmus) 

 

 

valoració 

 Si crisi hipertensiva, actuar segons 

protocol 

 Si glucèmia < 60mg/dl: 

- Glucosa vo (en pacient conscient) 

- Glucosa 50% ev (en pacient inconscient) 

 Si glucèmia > 300mg/dl: 

- Cetonèmia (considerar gesometria) 

 Considerar altres etiologies1: 

- Psicogen 

- Presíncope o síncope 

- Vertigen 

- Mixta 

- Hipovolèmic 

 

intervenció  

1 Etiologia: 

Psicogen: ansietat, agorafòbia...  

Presíncope o síncope: vasovagal, ortostàtic. Valvular i arítmies 

Vertigen: central o perifèric (gir d’objectes, nàusees...) 

Mixta: trastorns de la marxa i dèficits sensorials múltiples a ancians 

Hipovolèmic: pèrdua important de líquids (hematèmesi, melenes...) 

 

 

notes aclaratòries 

Sensació desagradable de debilitat, tenir el cap buit, estar flotant a l’aire, d’inseguretat en 

decúbit o al caminar, però sense sensació de desplaçament 

 

 

  

v
a
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c
ió
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è

d
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a
 

 

motius d’alerta 

 Mareig d’origen desconegut que no 

pot ser tractat per altre protocol 

 ECG alterat 

 Exploració neurològica alterada 

 Síncope vagal no recuperat 

 Primer episodi de vertigen 

 Segons criteri de la infermera 

 

 Si no millora en 24 hores o aparició de 

signes d’alarma 

criteris de reconsulta 
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Data: 02/2010 

Revisió:   01/2020 

Versió: 1.4 

 Edat 

 Antecedents personals 

 Fàrmacs i al·lèrgies 

 Hora de la mossegada 

 Estat vacunal (Td) 

 Clínica acompanyant 

 Animal causal 

anamnesi 

 

v
a

lo
ra

c
ió

 m
è

d
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a
 

 Estat general 

 Constants vitals: (TA i FC) 

 Característiques de la lesió 

(localització i extensió)  

 Dolor (escala EVA)  

 Signes d’infecció 

 

valoració 

En tots els casos: 

 Rentat amb aigua i sabó + 

Clorhexidina 

 Cura amb apòsit de plata 

 Immobilització i/o oclusió de la zona 

afectada 

 No suturar. Si cal, punts d’aproximació 

 Tractament profilàctic bacterià 

segons pauta sgons criteri infermer: 

Amoxicil·lina - Clavulànic 500-

875/125mg c/8h durant 1 setmana. Si 

al·lèrgies Clindamicina 300 mg c/8h. 7 

dies 

 Analgèsia, si cal 

 Educació sanitària (prevenció) 

 Valorar VAT +IGT (en ferida bruta 

sense primovacunació 

complerta/desconeguda) 

 Vacunació antiràbica en cas de 

mossegada de ratpenat 

 

 

intervenció 

motius d’alerta 

 Si cal comunicat de lesions 

 Nàusees i vòmits 

 Diarrea i dolor abdominal 

 Reacció al·lèrgica 

 Hipersensibilitat al verí 

 A criteri de la infermera 

 

 Valorar revisió segons criteri de la 

infermera (1a cura en 24h) 

criteris de reconsulta 

Centre antiràbic: Hospital del Mar – Pg. Marítim, 25-29 - 08003 Barcelona – Tel.: 93. 221 10 10 

Institut de toxicologia de Barcelona: C. Mercè, 1 – 08002 Barcelona – Tel. 93 317 44 00 

Atenció especialitzada: Hospital de la Vall d’Hebron- Pg. de la Vall d’Hebron, 119-129 

             08035 Barcelona- Tel.:93 489 30 00      

Notificació a Vigilància epidemiològica: 93 335 70 11/ SUVEC: 627 480 828 

 

notes aclaratòries 

 

IF
iC

 

Cal tenir en compte que segons l’origen de la mossegada, el vector pot transmetre 

diferents infeccions. Les mossegades de gat i les humanes tenen més probabilitats 

d’infectar-se que les de gos 

 

mossegada d’animal 
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 Data: 03/2010 

 Revisió:   01/2020 

 Versió: 1.4 

Infecció localitzada a les glàndules de les parpelles o als fol·licles pilosos de les pestanyes. 

Generalment produït per un estafilococ aureus 

 

 Edat 

 Antecedents personals 

 Fàrmacs i al·lèrgies 

 Data de la lesió 

 Estat vacunal (Td) 

 Símptomes acompanyants 

anamnesi 

 

v
a

lo
ra

c
ió

 m
è

d
ic

a
 

 Estat general 

 Constants vitals: (Tª) 

 Característiques de la lesió 

 Localització i extensió 

valoració 

 Clortetraciclines (Aureomicina 

pomada 5mg/g) 1 aplic/8h. 7 dies 

 Draps calents 15´ 3-4 vegades/dia si 

mussol extern 

 Normes d’higiene (rentat de mans, no 

compartir tovallola, no manipular les 

lesions…) 

 

intervenció 

motius d’alerta 

 Alteració de la visió 

 Febre >38ºC 

 Presència de flictenes, cel·lulitis 

palpebral o excés de fotofòbia 

 A criteri de la infermera 

 Si no millora en 72h 

criteris de reconsulta 
 

M
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mussol 
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Data: 09/2007 

Revisió:   01/2020 

Versió: 1.4 

 Edat 

 Antecedents personals 

 Fàrmacs i al·lèrgies 

 Temps d’evolució 

 Característiques del dolor 

 Clínica acompanyant 

 

anamnesi 

 

v
a

lo
ra

c
ió

 m
è

d
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a
 

valoració 

 Analgèsia, si en cal: 

- Paracetamol 650 mg-1 g c/6-8 h 

o Ibuprofè 400 c/6-8 h 

- Prednisona 30-50 mg c/24 3 dies sp. 

 Antibiòtic segons criteris de Centor: 1 

- Penilevel 500 mg c/8h (10 dies) 

- Si faringoamigdalitis de repetició: 

Amoxicil·lina clavulànica 500/125 mg c/8 

h (10 dies) 

- Si al·lèrgia: Claritromicina 250 mg c/12 h. 

(10 dies) si repetició: Clindamicina 300 mg 

c/6h (10 dies). 

 Consells higienicodietètics: 

- No fumar 

- Augment de la ingesta hídrica 

intervenció 

motius d’alerta 

 Immunosupressió 

 Febre > 40ºC  ó febre >28ºC més de 3 

dies 

 Otàlgia intensa 

 Asimetria del paladar tou 

 Afectació de l’estat general 

 Embaràs i lactància 

 Adenopaties sense exsudat faringi 

 Clínica > 7 dies d’evolució 

 A criteri de la infermera 

 

 

 

 Si no millora la simptomatologia en 

48h 

 

criteris de reconsulta 

 
 

notes aclaratòries 

 

M
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 Estat general 

 Constants: (Tª) 

 Exploració respiratòria 

 Exploració de la cavitat bucal  i 

faringe(paladar tou, amígdales, ...) 

 Exploració adenopaties laterocervicals i 

submandibulars 

L’odinofàgia és la deglució dolorosa, freqüentment acompanyada de disfàgia (sensació 

subjectiva de la dificultat del pas del bolus alimentari durant la deglució) 

 

odinofàgia 
 

1 Criteris de Centor 
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Data: 09/2007 

Revisió:   01/2020 

Versió: 1.4 

 Edat 

 Antecedents personals 

 Fàrmacs i al·lèrgies 

 Temps d’evolució 

 Característiques del dolor 

 Clínica acompanyant 

 Estat vacunal (Td) 

 

anamnesi 

 

v
a
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 Estat general 

 Constants: (T) 

 Manipulacions orals recents 

 Exploració de la cavitat bucal 

valoració 

 Profilaxi antitetànica, si cal 

 Analgèsia, si en cal: 

- Paracetamol 650 mg-1 g. c/6-8 h, 

Ibuprofè 600 c/8 h o Metamizol 575mg 

c/8 h 1  

 Administrar:  

- Diclofenac IM o Metamizol  amp vo. si 

cal. 

 Tractament antibiòtic: 

- Amoxicil·lina/Clavulànic 500/125 c/8 h. 

(10 dies) 

- Si al·lèrgia: Claritromicina 250-500 mg 

c/12 h. (10 dies) 

 Consells higienicodietètics: 

- No fumar 

- Glopeigs amb Clorhexidina al 0,12 %  

c/24 h (15 dies) 

- Evitar begudes molt fredes o molt 

calentes 

 Cita prèvia amb odontòleg 

 

intervenció 

motius d’alerta 

 Immunodepressió 

 Febre >39ºC 

 Edema important 

 Cel·lulitis o abscés  

 Alteració sistèmica 

 Alteració en la deglució 

 Embaràs i lactància 

 A criteri de la infermera 

 

1 Cas d’intolerància als AINE, insuficiència renal, antecedents d’ulcus, asma, hernia d’hiat, >65 a., IC ó 

HTA només Paracetamol i/o Metamizol 

notes aclaratòries 

 

o
d
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n
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g
ia
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 Si no millora en 48 h 

 

 

 

 

 En cas d’intolerància al tractament 

 

criteris de reconsulta 

El mal de queixal (odontàlgia) és la causa de la majoria de consultes d’atenció primària 

relacionades amb la cavitat oral i suposa fins al 20% dels dolors aguts atesos en un servei 

d’urgències 

 

odontàlgia 
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 Edat 

 Antecedents personals 

 Episodis previs i tractaments 

 Fàrmacs i al·lèrgies  

 Temps d’evolució 

 Clínica acompanyant  

- Símptomes vies altes 

- Febre 

- Supuració 

 

anamnesi 

Data: 01/2020 

Versió: 1.2 

 

 Revisió 

 

 

v
a
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c
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d
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 Estat general 

 Constants vitals: (Tª) 

 Exploració respiratòria 

 Otoscòpia 

 Articulació temporomandibular 

 Inspecció pavelló auricular i zona 

retroauricular o preauricular 

 

valoració 

 Tractament segons etiologia: 

 Otitis externa:  

àcid acètic 2% 3 gotes c/8h 7 dies, 

si no millora: hidrocortisona + 

neomicina 5ml 4 gotes c/6h 7 dies 

 Otitis externa circumscrita: 

cloxacil·lina 500mg c/6h 10 dies 

 Otitis mitjana:  

Ibuprofè 400-600 mg o 

paracetamol 0,5-1g c/8h 

 Otitis serosa:  

cetirizina 10mg c/24h i/o 

budesonida nasal, 1 aplicació 

cada 12h 7 dies 

 Tap de cerumen:  

aigua oxigenada diluïda al 50% en 

aigua 3-5 gotes c/8h 5 dies 

intervenció 

motius d’alerta 

 Embaràs o alletament matern 

 Immunosupressió 

 Símptomes constitucionals:  

- Febre, pèrdua de pes, malestar general 

i/o astènia 

 Febre  

 Afectació del nervi facial 

 Edema i/o eritema al pavelló auricular 

o a la zona retroauricular o 

preauricular 

 A criteri de la infermera 

 

 

 

M
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 Si no millora la simptomatologia en 

48h o aparició de signes d’alarma 

 

criteris de reconsulta 

Dolor d’oïda. Pot ser primària si la causa del dolor es troba a l’oïda, o secundària si el 

dolor és referit des d’una altra estructura 

otàlgia 
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Es produeix quan la persona deixa d’estar alerta i de respondre als estímuls de 

l’entorn.  

Data: 09/2007 

Revisió:   01/2020 

Versió: 1.4 

inconsciència 
 

 Edat 

 Antecedents personals (IC, síncope o mort 

sobtada) 

 Nombre d’episodis 

 Fàrmacs i al·lèrgies 

 Temps d’evolució 

 Pròdroms: sensació inestabilitat, 

alteracions visuals, nàusees, suor... 

 Causes precipitants i recuperació 

 Clínica acompanyant: 

- Dolor toràcic         - Febre 

- Dispnea                 - Cefalea 

- Palpitacions 

 

anamnesi 

 Estat general 

 Constants: (TA - FC - FR – Tª – SatO2) 

 Test de Glasgow 

 Pell (petèquies i venopuncions) 

 Exploració neurològica 

 Glucèmia capil·lar  

 Tòxics en orina (Sondatge vesical) 

 ECG (Descartar síncope cardiogènica) 

 

valoració 

 Si NO respira amb normalitat, actuar 

segons guia d’Aturada 

Cardiorespiratòria 

 Si respira amb normalitat:  

 Posició lateral de seguretat 

 Cànula de Guedel. monitor 

 Col·locar O2 i accés via venosa 

 Preparar medicació d’emergència1 

 Administrar medicació segons les 

possibles causes1 

 

intervenció  

1 Medicació d’emergència a preparar segons etiologia: 

Hipoglucemia: Glucosa al 50% ev (Glucosmon R50®) 

Sobredosi benzodiacepines: Flumacenil 0,2mg ev en 30’’ i repetir fins a un màxim de 2mg 

Sobredosi d’opiacis: Naloxona 0,4 – 0,8 mg ev 

 

notes aclaratòries 

Resolució conjunta en equip 
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Es produeix quan la persona, durant un cert temps, deixa d’estar alerta i de 

respondre als estímuls de l’entorn. Es presentar de forma transitòria i amb recuperació 

espontània. 

Data: 01/2020 

Versió: 1.1 

pèrdua de consciència recuperada 
 

 Edat 

 Antecedents personals (IC, síncope o mort 

sobtada) 

 Nombre d’episodis 

 Fàrmacs i al·lèrgies 

 Temps d’evolució 

 Pròdroms: sensació inestabilitat, 

alteracions visuals, nàusees, suor... 

 Causes precipitants i recuperació 

 Clínica acompanyant: 

- Dolor toràcic         - Febre 

- Dispnea                 - Cefalea 

- Palpitacions 

 

anamnesi 

 Estat general 

 Constants: (TA - FC - FR – Tª – SatO2) 

 Exploració cardiorespiratòria 

 Exploració abdominal 

 Exploració neurològica 

 Pell i mucoses 

 Polsos 

 ECG 

valoració 

 Si pacient asimptomàtic, amb pèrdua 

de consciència autolimitada sense 

signes d’alarma, alta a domicili amb 

normes de reconsulta 

 

intervenció  

 

v
a

lo
ra

c
ió

 m
è

d
ic

a
 

motius d’alerta 

 Dolor toràcic o dispnea 

 Afectació de l’estat general 

 Pròdroms en el moment de la visita 

 Portador de marcapàs o DAI 

 ECG alterat 

 Exploració física alterada 

 Gestant 

 Síncope d’esforç o de repetició 

 A criteri de la infermera 

 

 

 

M
F
iC

 

 

 Si no millora la simptomatologia en 

48h o aparició de signes d’alarma 

 

criteris de reconsulta 
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Data: 09/2007 

Revisió:   01/2020 

Versió: 1.4 

 Edat 

 Antecedents personals 

 Fàrmacs i al·lèrgies 

 Hora del contacte 

 Tipus del dolor 

 Clínica acompanyant 

anamnesi 

 

v
a

lo
ra

c
ió

 m
è

d
ic

a
 

 Estat general 

 Constants vitals: (TA i FC) 

 Si dispnea, valorar úvula, auscultació, 

Sat O2 

 Característiques de la lesió: 
 Disestèsia (alteració de la sensibilitat) 

 Edema, rubor i calor 

 Trajecte limfàtic i adenopaties regionals 

valoració 

En tots els casos: 

 Retirar restes d’animal sense fregar 

 Rentar amb sèrum fisiològic 

 Aplicar fred local excepte en picada 

peix aranya (compreses calentes 

progressivament fins a 45ºC durant 30 

– 90’) 

 Aplicació: 

 Clorhexidina c/6-8h 

 Loció Hidrocortisona 1% c/8-12h 3d 

 Valorar tractament antibiòtic  

 Analgèsia, si cal 

 Antihistamínic, si cal 

 Educació sanitària (prevenció) 

 Valorar VAT  

 Valorar immobilització d’extremitat 

 Valorar tractament segons agent 

etiològic1 

 

intervenció 

motius d’alerta 

 Xoc anafilàctic 

 Possible afectació òssia 

 Parestèsia 

 Presència d’adenopaties 

 Febre > 38ºC 

 Segons criteri de la infermera 

 Revisió de cures segons criteri de la 

infermera 

criteris de reconsulta 

1 Tractament segons agent etiològic: 

 Paparra: posar vaselina i al cap d’un minut retirar-la amb pinces fent tracció suau i contínua 

 Abella: retirar el fibló amb molta cura ja que porta el verí (sense fer pressió) 

 Escorpí: immersió de la part afectada en aigua freda 

 Aranya: pot precisar miorelaxants i anestèsia sc, corticoides vo 

 Medusa: evitar el fregament i contacte amb aigua dolça 

 Peix aranya: bany de la zona afectada amb aigua calenta/SF calent (toxina termolàbil) 

 Valorar administració de corticoides en tots els casos si reacció important 

notes aclaratòries 

 

IF
iC

 

Ferida produïda principalment per insectes, artròpodes i animals marins a través de les 

quals injecten substàncies tòxiques que actuen de manera local i/o sistèmica segons la 

etiologia, la quantitat de toxina injectada i la resposta orgànica de la persona 

 

picada 
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Data: 09/2007 

Revisió:   01/2020 

Versió: 1.4 

 Edat 

 Antecedents personals 

 Fàrmacs i al·lèrgies 

 Temps d’evolució 

 Clínica acompanyant (dolor, edema, 

pruïja...) 

anamnesi 

 

v
a
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ra

c
ió

 m
è

d
ic

a
 

 Estat general 

 Constants vitals: (Tª) 

 Dificultat mobilitat en cas de picada 

en extremitats 

 Si dispnea, valorar úvula, Sat O2, 

auscultació respiratòria 

 Característiques de les lesions 

(eritema, edema, induració, calor, 

dolor, pruïja...) 

 Trajecte limfàtic i adenopaties 

regionals 

  

  

 

valoració 

 Si presenta edema, pruïja, induració, 

eritema: 

- Rentat SF 

- Desinfecció local Clorhexidina 

- Loció hidrocortisona 1% amb pauta a 

domicili c/6h màx. 7 dies. 

- Valorar estat vacunal (Td.) 

- Fred local 

 Si pruïja intens valorar Antihistamínic 

IM/vo1 

 Si vesícula; 

- Obrir la flictena, retirar el contingut 

serós i la resta de la pell. 

- Cura amb apòsit de plata. 

- Valoració de la cura en 24h 

 Si signes d´infecció: 

- Valoració d’Antibiòtic vo2 

 Si dolor intens:  

- Analgèsia segons pauta 

(Paracetamol / Ibuprofè) 

 

 

 

intervenció 

motius d’alerta 

 En cas de xoc anafilàctic 

 Dificultat respiratòria 

 Segons criteri de la infermera  

1. Dexclorfeniramina IM puntual i/o pauta vo c/8h variant la pauta segons la somnolència de 1a 3 comp./ 

dia. També Cetirizina 10mg 1 comp c/24h durant 7-10 dies 

2. Tractament d´antibiòtic: Amoxicil·lina - Clavulànic 500-875/125 mg. c/8h durant 8 dies. Si al·lèrgia a 

penicil·lina: Clindamicina 300mg c/6h durant 8 dies 

 

 

 2 Polaramina Im puntual i/o  pauta de Polaramine vo c/8h variant la pauta segons la somnolència de 1a 

3 comp./ dia. 

 

notes aclaratòries 

 

IF
iC

 

 

 Segons criteri de la infermera. 

 Persistència de simptomatologia un 

cop acabat el tractament 

 

 

criteris de reconsulta 

Ferida produïda per la injecció de substàncies tòxiques que actuen de manera local i/o 

sistèmica segons etiologia, la quantitat de toxina injectada i la resposta orgànica 

picada mosquit 
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És una resposta de l'organisme quan entra en contacte amb determinades 

substàncies (al·lergèniques o al·lèrgens) provinents de l'exterior 

reacció al·lèrgica 
 

 Edat 

 Antecedents personals 

 Fàrmacs i al·lèrgies 

 Temps d’evolució 

 Clínica acompanyant 

 

anamnesi 

Data: 02/2010 

Revisió:   01/2020 

Versió: 1.4 

 

 Revisió 

 

 

v
a
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c
ió

 m
è

d
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a
 

En cas de pruïja lleu o moderada: 

 Retirar joies 

 Tractament antihistamínic segons 

pauta: 

 Cetirizina 10 mg c/ 24h vo 7 dies 

 Prednisona 30-50 mg c/ 24h vo 3 dies 

si precisa  

En cas d’urticària extensa o afectació 

de via aèria:  

 Dexclorfeniramina 1 amp IM 

 Hidrocortisona 100 – 200mg ev 

 Adrenalina 0,5mg IM 

 

intervenció 

motius d’alerta 

 En cas d’urticària intensa 

 En cas de xoc anafilàctic: 

- Veure protocol 

 Edema d’úvula o alteració respiratòria 

 Afectació de la via aèria 

 Segons criteri de la infermera 

 

 

 Persistència de la simptomatologia 

 Segons criteri de la infermera 

 

criteris de reconsulta 

 

M
F
iC

 

 Estat general 

 Constants vitals: (TA - FC - FR  - T) 

 Característiques de les lesions 

 Intensitat de la pruïja 

 Exploració orofaríngea (edema) 

 Dispnea (Sat O2, auscultació 

respiratòria) 

 

valoració 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Organisme
http://ca.wikipedia.org/wiki/Subst%C3%A0ncia
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 Edat 

 Antecedents personals 

 Fàrmacs i al·lèrgies 

 Temps d’evolució 

 Símptomes acompanyants 

 Característiques del dolor 

 

anamnesi 

 

v
a
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è
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 Estat general 

 Constants vitals 

 Exploració abdominal 

 Tira reactiva d’orina 

 

 

valoració 

 Sondatge urinari per buidament 2  

 Valoració pel seu MFiC abans de 72h 

per valorar retirada de la sonda 

 Pinçament intermitent per evitar 

hematúria ex-vacuo 

 Profilaxi antibiòtica: ciprofloxacino 500 

mg cada 12 hores durant 3 dies 

 Educació sanitària: buidatges 

intermitents 

 

intervenció 

motius d’alerta 

 Tª > 38º 

 Sospita de sepsis 

 Anúria1 

 Dolor no controlat 

 Traumatisme renal previ 

 Hematúria macroscòpica 

 Necessitat de drenatge suprapúbic 

 A criteri de la infermera 

 

1 En cas d’anúria, cal descartar insuficiència renal aguda. Cursar hemograma, urea i creatinina 

2  El sondatge es realitzarà sense forçar, en cas de cateterisme infructuós s’informarà a la resta de l’equip i 

es cursarà derivació a Hospital de referència per valoració amb uròleg de guàrdia. Contraindicat fer 

sondatge vesical al CUAP en cas de uretrorràgia, prostatitis, estenosis de la uretra o traumatisme 

notes aclaratòries 

 

C
U

A
P
 

 

 

IF
iC

 

 

 Aparició de: 
- febre 

- hematúria franca 

- dolor lumbar 

- nàusees o vòmits 

 Anúria 

 

 Problemes relacionats amb la cura de 

la sonda i la seva permeabilitat 

 

criteris de reconsulta 

La retenció aguda d’orina (RAO) és la incapacitat de realitzar la micció de manera 

espontània. És la urgència urològica més comú en homes d’edat avançada i en moltes 

ocasions està relacionada amb la hiperplàsia benigna de pròstata 

retenció aguda d’orina 
 

Data: 10/2019 

Versió: 1.2 

 

 Revisió 
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 Edat 

 Antecedents personals 

 Fàrmacs i al·lèrgies 

 Temps d’evolució 

 Clínica acompanyant (tos, 

expectoració, otàlgia, dolor pleurític, 

dispnea, rinorrea, miàlgies, 

odinofàgia) 

 Cefalea intensa, vòmits i lesions a la 

pell 

 

anamnesi 

Data: 09/2007 

Revisió:   01/2020 

Versió: 1.4 

 

 Revisió 
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a
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 Estat general 

 Constants: (FC, FR, SatO2, Tª) 

 Auscultació respiratòria 

 Exploració orofaríngea 

 Palpació adenopaties laterocervicals i 

submandibulars 

 Palpació sins frontals, etmoïdals i 

maxil·lars si cefalea intensa 

 RX tòrax si auscultació asimètrica 

 

valoració 

 Si febre, miàlgies, malestar o cefalea: 
- Abundant ingesta hídrica 

- Repòs/mesures higièniques 

-  Paracetamol 650 mg-1 g. c/6-8 h   

o Ibuprofè 600 c/8 h 

 Si tos seca: 

- Dextrometorfà1 15-30 mg cada 6-8 h  

(màxim 120 mg/dia)  

 Si odinofàgia intensa: 

- Protocol mal de coll 

 Si congestió nasal 

- Rentats nasals amb líquids hipertònics 

- Oximetazolina c/12h (màx. 5 dies) 

- Loratadina 10 mg c/24h 

 Si bronquitis aguda (roncus i/o sibilants 

bilaterals) 

- Salbutamol 2 aplicacions c/ 4h 7 dies 

- Prednisona 30-50 mg c/ 24h 5 dies 

intervenció 

motius d’alerta 

 Febre > 39º 

 Auscultació respiratòria asimètrica 

 Dolor pleurític 

 Dolor punyent al costat 

 Presència de cefalea intensa, vòmits i 

lesions a la pell 

 Hospitalització recent 

 Postració 

 Segons criteri de la infermera 

 

 

 Persistència de febre > 39ºC a les 48 

hores i resistència als antitèrmics 

 Aparició de dispnea 

 Empitjorament de l’estat general 

 Aparició de dolor punyent al costat  

 

criteris de reconsulta 

 

M
F
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Conjunt de processos aguts inflamatoris que afecten a la mucosa respiratòria de vies 

altes. La simptomatologia més freqüent és la distèrmia, congestió nasal, tos i malestar 

general entre d’altres 

 

símptomes respiratoris de vies altes 
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 Edat 

 Antecedents personals 

 Altres infeccions del tracte urinari 

 Fàrmacs i al·lèrgies 

 Temps d’evolució 

 Símptomes acompanyants 

 Característiques del dolor 

 

anamnesi 

Data: 09/2007 

Revisió:   01/2020 

Versió: 1.4 

 

 Revisió 
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 Estat general 

 Constants vitals: (Tª) 

 Característiques de l’orina 

 Punypercussió lumbar 

 Tira reactiva d’orina si clínica 

inespecífica 

 Hemograma i funció renal si febre o 

còlic 

 

 

valoració 

Si clínica compatible amb ITU, ATB 

segons supòsits: 

Cistitis aguda en la dona: 

 Fosfomicina 3 g (monodosi). Si 

al·lèrgia, Amoxicil·lina-Clavulànic 

500-875 / 125 mg c/8h 5d 

 Furantoina 50 mg c/8h 5d si repetició 

(cal fer tractament segons 

antibiograma) 

Cistitis aguda en l’home: 

 Amoxicil·lina-Clavulànic 500 / 125 mg 

c/8h 7d 

 Ciprofloxacino 500 mg c/1h 7d si 

al·lèrgia a penicil·lina 

Si clínica de vaginitis:2 

 Clotrimazol 500 mg 1 comprimit 

vaginal 

 

intervenció 

motius d’alerta 

 Hematúria franca 

 Embaràs o alletament matern 

 Tª > 38º 

 Més de 7 dies d’evolució 

 Portador de sonda vesical 

 Malformacions nefrològiques o 

anomalies de les vies urinàries 

 Si vaginitis de repetició 

 A criteri de la infermera 

 

1  Citar amb infermera de referència per sol·licitar urinocultiu als 5 dies d’acabar el tractament 

2 Si tira reactiva d’orina i alteració en el fluxe vaginal tractar com a vaginitis candidiàsica 

notes aclaratòries 

 

M
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IF
iC

 

 

 Aparició de: 
- febre 

- hematúria franca 

- dolor lumbar 

- nàusees o vòmits 

 Anúria 

 

 Persistència de simptomatologia un 

cop acabat el tractament1 

 

criteris de reconsulta 

Una infecció urinària (ITU) no complicada és aquella infecció del tracte urinari inferior que 

presenta exclusivament simptomatologia local. Pot cursar amb disúria, polaquiúria i/o 

tenesme vesical 

síndrome miccional 
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Lesió de parts del turmell per un mecanisme de transmissió de forces i per aixafament 
 

Data: 04/2009 

Revisió:   01/2020 

Versió: 1.4 

torçada de turmell 

 Edat 

 Antecedents personals 

 Fàrmacs i al·lèrgies 

 Temps d’evolució 

 Clínica acompanyant: dolor i/o 

impotència funcional 

 Mecanismes desencadenants 

 

anamnesi 
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a
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 Grau d’edema local i hematoma 

 Regles d’Ottawa1 

 Definir grau d’esquinç2 

 Sospita de fractura associada i 

necessitat de Rx 

 En cas de Rx aconsellar no recolzar 

peu fins valoració  

 

valoració 

 Gel local 

 Embenat segons grau d’esquinç 
- I grau o distensió: embenat elàstic tubular 

- II grau: taping o embenat funcional 

- III grau: embenat compressiu o fèrula de 

guix 

 Recomanar: 
- elevació de l’extremitat 

- repòs 

- fred local 

 Antiinflamatoris: Ibuprofè 400-600mg 

c/8-12 hores 3 

 Citar per revisió amb infermera/metge 

de referència en una setmana  

 Facilitar IT, si cal 
 

 

intervenció 

motius d’alerta 

 Si cal comunicat de lesions 

 Presència d’altres lesions 

 Sospita esquinç grau III 

 Valoració radiològica 

 Segons criteri de la infermera 

 

 

 Cas d’aparició de: 

- signes de compressió vascular 

- parestèsies 

- dolor no controlat amb l’analgèsia  

pautada 

 

 

 

criteris de reconsulta 
 

M
F
iC

 

1 Regles d´Ottawa: Dolor a la palpació dels 6 cm distals de la vora posterior o punta del mal·lèol peroneal. Dolor a la 

palpació dels 6 cm distals de la vora posterior o punta del mal·lèol tibial. Incapacitat per mantenir el pes immediatament 

després del traumatisme i en urgències. 

2 Graus d’esquinç: 

Grau Incapacitat Dolor Tumefacció Inestabilitat Recidiva 

I Mínima Puntual Mínima No No 

II Moderada Difús Lleu Lleu Infreqüent 

III Severa Important Important Sí Freqüent 
 

3 Intolerància als AINES, insuficiència renal, antecedents d´ulcus, asma, hèrnia de hiat, IC: Paracetamol 500mg-1g c/6-8h 

 

notes aclaratòries 

 Cas de produir-se algun incident amb 

l’embenat 

 

 

 

IF
iC
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 Edat 

 Antecedents personals 

 Fàrmacs i al·lèrgies 

 Temps d’evolució i data de la lesió 

 Mecanisme lesional1 

 Clínica acompanyant 

 

anamnesi 

 

v
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 Estat general 

 Constants vitals: (TA) 

 Dolor (escala EVA) 

 Característiques de la lesió 

 Localització de la lesió 

- TCE: protocol específic 

- Graella costal: auscultació + SatO2 

 Hematúria (contusió lumbar) 

 Impotència funcional 

 Deformitat, tumefacció, edema 

 Equimosi, hematoma, parestèsies 

 Presència d’altres lesions  

 Si esquinç: definir el grau2 

 

 

valoració 

 Si només contusió: 
- Gel local 

- Analgèsia, si cal, segons pauta (Ibuprofè 

400-600mg/8-12h)3 

- Immobilització:   

o Dits del peu: imbrincat 

o Dits de la mà: fèrula digital 

o Esquinç grau I-II: embenat funcional 

o Esquinç grau III: embenat 

compressiu / fèrula de guix 

 Sospita de fractura: sol·licitar RX 

 
 

 

intervenció 

motius d’alerta 

 Inestabilitat hemodinàmica 

 Impacte d’alta energia 

 Hemorràgia extensa 

 Sospita d’esquinç grau III 

 Valoració de RX 

 Auscultació alterada  

 Si cal comunicat de lesions 

 Segons criteri de la infermera 

 

 Dolor no controlat amb analgèsia 

pautada 

 Parestèsies 

 Signes de compressió vascular 

 Afectació de l’estat general 

 Aparició de febre > 38ºC 

 

criteris de reconsulta 

1 Mecanisme lesional: 

 Accident o agressió: avisar al metge per fer el comunicat de lesions 

 Accident laboral: fer valoració inicial, 1a cura i derivar a la mútua laboral 

 Cas d’accident laboral o de trànsit: cal comunicar-ho als administratius del centre 

2 Graus d’esguinç: 

Grau Incapacitat Dolor Tumefacció Inestabilitat Recidiva 

I Mínima Puntual Mínima No No 

II Moderada Difús Lleu Lleu Infreqüent 

III Severa Important Important Sí Freqüent 

3 Intolerància als AINES, insuficiència renal, antecedents d´ulcus, asma, hèrnia de hiat, IC: Paracetamol 500mg-1g c/6-8h 

 

 

notes aclaratòries 

 

M
F
iC

 

Lesió que es produeix en el sistema osteo-articular o muscular després 

d’aplicar una força directa o indirecta 

traumatismes 

Data: 09/2007 

Revisió:   01/2020 

Versió: 1.4 

 

 Revisió 
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 Edat 

 Antecedents personals 

 Fàrmacs i al·lèrgies 

 Temps d’evolució i data de la lesió 

 Mecanisme lesional 

 Estat de consciència després del 

traumatisme  

 Clínica acompanyant 

 

anamnesi 
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 Estat general A-B-C-D-E 

 Constants vitals 

 Exploració neurològica1 

 Otoscòpia 

 Característiques de la lesió 

 Hematoma periorbitari 

 Signe de Battle2 

valoració 

 Si TCE lleu (no signes d’alarma): 
- Fred local 

- Repós 

- Analgèsia, si cal, segons pauta (Ibuprofè 

400-600mg/8-12h)3 

 
 

 

 

intervenció 

motius d’alerta 

 Inestabilitat hemodinàmica 

 Impacte d’alta energia 

 Glasgow <15 

 Focalitat neurològica 

 Valoració de RX 

 Si cal comunicat de lesions 

 Nàusees i/o vòmits 

 Cefalea 

 Otorràgia 

 Segons criteri de la infermera 

 

 Si apareix cap símptoma recollit en el 

full de “Normes de vigilància del 

traumatisme cranioencefàlic” (veure 

annex 5) 

 

criteris de reconsulta 

1 En pacients pediàtrics cal tenir en compte possibles maltractaments 

 

2 Signe de Battle: hematoma localitzat a l’àrea retroauricular que indica possible fractura de la base del 

crani. Si existeix sospita de fractura de crani queda totalment contraindicat la col·locació de sondes 

nasogàstriques 

 

3 Intolerància als AINES, insuficiència renal, antecedents d´ulcus, asma, hèrnia de hiat, IC: Paracetamol 

500mg-1g c/6-8h 

 

 

notes aclaratòries 

 

C
U

A
P
 

És la lesió produïda al crani, encèfal o meninges a causa d’un 

mecanisme mecànic extern que pot provocar un deteriorament 

funcional del contingut cranial 

traumatisme cranioencefàlic 

Data: 01/2020 

Versió: 1.2 

 

 Revisió 
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Data: 09/2007 

Revisió:   01/2020 

Versió: 1.5 

 Edat 

 Antecedents personals 

 Fàrmacs i al·lèrgies 

 Data de la lesió 

 Estat vacunal (Td) 

 

anamnesi 

 

v
a

lo
ra

c
ió

 m
è

d
ic

a
 

 Estat general 

 Constants vitals: (Tª) 

 Característiques de la lesió 1 

 Característiques del dolor 

 Palpar trajecte limfàtic corresponent i 

adenopaties regionals 

 Localització i extensió 

 

 

valoració 

 Rentat amb aigua i sabó + 

Clorhexidina 

 Valorar desbridament, drenatge i 

presa de cultiu 

 Cura amb Àcid fusídic 2% 1 apl c/8h 

o mupirocina 2% 1 apl c/8h o apòsit 

de plata 

 Valorar tractament antibiòtic segons 

pauta1 

 Vacuna Td si és necessària 

 Si dolor: Paracetamol 1gr/ 8h 5d 

 Educació sanitària 

 
 

 

intervenció 

motius d’alerta 

 Si presència de cel·lulitis 

 Si presenta limfangitis 

 Alteració del llit ungueal 

 Si voltadits recidivant 

 Segons criteri de la infermera 

 

 Si empitjorament de la ferida 

 

criteris de reconsulta 

1 Tractament segons possible causa: 

 En casos moderats o greus (sospita de estafilococ): Cloxacil·lina 500 mg c/8h 10d 

 Al·lèrgia a la penicil·lina: Clindamicina 300 mg c/8h 10d. 

 Exsudat verdós (sospita de pseudomones): Ciprofloxacino 500 mg c/12 h 10d 

 Vesícules (sospita d’herpes): Aciclovir 200 mg c/4h (5 tomes) 5d 

 Si voltadits recidivants/crònics (sospita de fongs):  

o Si afecta a 1 ó 2 ungles: Terbinafina tòpica 2-3 apl durant mesos  

o Si afecta a més de 2 ungles: Itraconazol 200 mg c/24h 15-30 d. 

notes aclaratòries 

 

IF
iC

 

voltadits 

És una infecció aguda a la zona unguial a causa de bacteris, fongs o herpes. Els factors 

predisposants són: traumatisme local, ungla encarnada, pacients diabètics, 

immunodeprimits o que es mosseguin les ungles. Es caracteritza per envermelliment, 

inflamació i dolor, i en casos greus, pot arribar a produir-se una cel·lulitis o limfangitis 
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Síndrome iniciada per una hipoperfusió sistèmica aguda, que duu a una hipòxia 

tissular i a una disfunció d’òrgans vitals 

Data: 09/2007 

Revisió:   01/2020 

Versió: 1.4 

xoc 
 

 

 Edat 

 Antecedents personals 

 Fàrmacs i al·lèrgies 

 Temps d’evolució de l’inici 

 Etiologia per hipersensibilitat 

 Símptomes acompanyants: 

- Taquicàrdia - Hipotensió 

- Hipoperfusió tissular – Oligúria 

- Eritema – urticària 

- Nàusees – diarrea 

- Crisis convulsives 

 

anamnesi 

 Valoració Inicia ABCDE 

o Permeabilitat de la via aèria 

o Ventilació. Auscultació respiratòria 

o Perfusió. Pell i mucoses 

o Valoració neurològica 

o Exposició. Detecció de lesions i 

control de la temperatura 

 Constants vitals: (TA- FC - FR – Tª- 

SatO2) 

 

 

valoració 

 Assegurar via aèria 

 Oxigenoteràpia fins SatO2 > 95% 

 Monitorització ECG 

 Col·locació accés venós 

 Administrar medicació segons causa: 

o Xoc cardiogènic: Si SCA medicació 

segons codi IAM 

o Xoc hipovolèmic: SF 0,9% calent 

20ml/kg en 15-30 minuts 

o Xoc sèptic: SF 0,9% 30ml/kg en 15 

minuts fins 2L en 1h fins PAM 

65mmHg 

o Xoc neurogènic: normovolèmia, no 

evidència de corticoides EV. 

 

 

intervenció  

Resolució conjunta en equip 
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Els analgèsics són fàrmacs que s’utilitzen per pal·liar el dolor amb relativa independència de la seva 

causa o origen 

 

FÀRMACS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Data: 09/2007 

Revisió:   01/2020 

 

Anamnesi:  
 

 Al·lèrgies 

 Altres fàrmacs 

 Característiques del dolor 

 Antecedents personals 

 

Cas de: 
 

 Problemes gastrointestinals 

 Gestació - Lactància 

 Tractament anticoagulant 

 

 

Paracetamol vo 

Metamizol vo – im – iv 

 

 

Si precisa més 

 
 

Consultar al metge d’urgències 

 

Valorar intensitat del dolor (creixent): 
 

 Paracetamol 650 – 1000mg vo 

 Ibuprofè 400 – 600mg vo 

 Naproxè 500mg vo 

 Diclofenac 25mg vo – 50mg im 

 Dexketoprofè 25mg vo – 50mg im/iv  

 Metamizol 2g vo – iv  

 Prednisona 30 – 50mg vo 

 

analgèsics i antitèrmics 

 

Seqüència analgèsica: 
 

 Primera elecció: analgèsia 

 Segona elecció: aine  

 Tercera elecció: aine + analgèsic 

 Quarta elecció: corticoides 
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PRINCIPI ACTIU DOSI VIA ADMINISTRACIÓ MARQUES COMERCIALS 

PARACETAMOL 

500 mg-1 g/4-6 h. 

- 

(màx. 4 g/dia) 

Oral 
 

 Paracetamol EFG® 

 Termalgin® 

 Efferalgan® 

 Xumadol® 

 Gelocatil® 
 

Endovenós 

IBUPROFÈ 

400-600 mg/4-6 h. 

- 

(màx. 2400 mg/dia) 

Oral 

 Ibuprofè EFG® 

 Espidifen® 

 Neobrufen® 

DICLOFENAC 

50 mg/8 h. 

- 

(màx. 150 mg/dia) 
 

Oral 

 Diclofenac EFG® 

 Voltaren® 

75 mg Intramuscular 

DEXKETOPROFÈ 

12,5-25 mg/8h. 

- 

(màx. 75 mg/dia) 

Oral 

 Enantyum® 50mg Intramuscular 

50mg Endovenós 

METAMIZOL 

575 mg – 2 g/8h. 

- 

(màx. 6 g/dia) 

Oral 

 Metamizol EFG® 

 Nolotil® 

 Lasain® 

2 g Intramuscular 

2 g Endovenós 

 

 
 

 Podem alternar paracetamol amb AINE (Ibuprofè  o Diclofenac) cada 3 o 4 hores 
 

 Si hi ha contraindicacions, el Metamizol pot substituir l’AINE, o bé utilitzar-se de rescat (alternat amb paracetamol/AINE) 
 

 En cas de teràpia anticoagulant oral (TAO) els AINE i el Metamizol alteren la seva acció 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

analgèsics i antitèrmics 
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Quan s’administra un tractament antibiòtic per a un diagnòstic de presumpció, l’elecció es farà 

segons els microorganismes més probables, escollint pautes antibiòtiques que cobreixin 

adequadament amb l’espectre més estret possible. S’ha de tenir en compte la localització de la 

infecció, l’edat del pacient, la gravetat del quadre i possibles al·lèrgies o intoleràncies 
 

FÀRMACS 

 

Data: 09/2007 

Revisió:   08/2012 

 

Anamnesi:  
 

 Al·lèrgies 

 Altres fàrmacs 

 Característiques de la infecció 

 Antecedents personals 

 

Cas de: 
 

 Al·lèrgies 

 Problemes gastrointestinals 

 Gestació - Lactància 

 Tractament anticoagulant 

 
 

Consultar al metge d’urgències 

 

Penicil·lines: 
 

 Amoxicil·lina – clavulànic 

 Cloxacil·lina 

 

Altres antibiòtics: 
 

 Clindamicina 

 Ciprofloxacino 

 Eritromicina 

 Fosfomicina 

 

 

antibiòtics 
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PRINCIPI ACTIU DOSI 
VIA 

ADM. 
MARQUES COMERCIALS INDICACIONS 

AMOXICIL·LINA 

AC. CLAVULÀNIC 

500-875/125 mg c/8 h. 

- 

(8-10 dies) 

vo 

 Amoxicil·lina - àcid clavulànic 

EFG® 

 Augmentine® 

 Clavumox® 

 Infeccions de la pell i teixits tous: 

 Abscessos dentals 

 Cel·lulitis 

 Mossegades d’animals 

CLINDAMICINA 

150-300 mg 

c/6 h. 

- 

(8-10 dies) 

vo 
 Dalacin® 150 mg 

 Dalacin® 300 mg 

 Antibiòtic d’elecció en cas 

d’al·lèrgia a les penicil·lines 

CIPROFLOXACINO 

500 mg 

c/12 h. 

- 

(8-10 dies) 

vo  Ciprofloxacino EFG® 
 Infeccions per pseudomones 

 Infeccions urinàries 

CLOXACIL·LINA 

500 mg/ 6-8 h. 

- 

(8-10 dies) 

vo  Orbenin® 500 mg 

 Infeccions de la pell i teixits tous: 

 Furunculosis  

 Ferides i cremades infectades 

 Cel·lulitis 

 Piomiositis  
 

ERITROMICINA 250-500 mgr c/6h 8-10 d. vo 

 Bronsema® 500 mgr sobres env 

12 

 Eritorgobens® 500 mgr comprim 

env 12 

 Eritromicina  estedi EFG 250 mgr 

env 12 i 24 caps 

 Antibiòtic 

FOSFOMICINA 

3 g 

- 

(dosi única) 

vo  Monurol®  3 g  Infeccions urinàries 

 

antibiòtics 
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PRINCIPI ACTIU MARQUES COMERCIALS PROPIETATS 

ACICLOVIR 
 Aciclovir EFG® 

 Zovirax® 
 Antivíric 

ÀCID FUSÍDIC  Fucidine®  Antibacterià 

ÀCID TRANEXÀMIC  Amchafibrin®  Antihemorràgic  

CARBENOXOLONA 
 Afta juventus® 

 Sanodyn gel® 
 Antiulcerós bucal 

CLORHEXIDINA  Cristalmina®  Antisèptic 

CLORTETRACICILINA TÒPICA OFTÀLMICA 

 

 Oftalmolosa cusi aureomicina pomada 

0’5%®  Antibiòtic 

CLOSTRIDIOPEPTIDASA  Iruxol mono®  Desbridant enzimàtic 

CLOTRIMAZOL 1% 
 Canesten® 

 Clotrimazol byfarma EFG ® 
 Fungistàtic 

FLUORESCEÏNA  Fluoresceïna oculos®  Contrast ocular 

HIDROCORTISONA 
 Dermosa Hidrocortisona® 

 Lactisona® 
 Antiinflamatori esteroïdal  

HIDROFIBRA  

 Aquacel® 

 Aquacel Ag® 

 Hydrosorb ® 

 Antibacterià i epitalitzant 

 Desbridant autolític 

LINIMENT OLICALCARI (fórmula magistral)  Liniment olicalcari + òxid de zinc 250 cc  Antisèptic tòpic 

MUPIROCINA 
 Bactroban® 

 Plasimine® 
 Antibacterià 

NITROFURAL  Furacin®  Antibacterià 

SULFADIAZINA ARGÈNTICA  Silvederma®  Antibacterià 

VASELINA  Vaselina  Emol·lient i dermoprotector 

Data: 09/2007 

Revisió:   08/2012 

tractaments tòpics 
 



 Guia d’Intervencions d’Infermeria a Problemes de Salut Urgents ◦ CUAP Castelldefels 

 

V 1.2 ● 01/2020 Castelldefels Agents de Salut d’Atenció Primària ◦ CASAP 71 

 

  

 

 

 

 

 

 
FÀRMAC 

 
PRESENTACIÓ 

 
INDICACIONS 

 
EV 

DIRECTE 

 
INFUSIÓ 

INTERMITENT 

 
 

IM 

 
 

SC 

 
DOSIS ADULTS 

 
DOSIS PEDIÀTRIQUES 

 
OBSERVACIONS 

 
ACETILCISTEINA 

 

Flumil Antídot 
Amp. 2g/10ml 

(20%) 

 Intoxicació per 
paracetamol     

 Inicial: 150mg/kg en 250ml de SG5% en 
15 min. 

 Manteniment: 50mg/kg en 500ml SG5% 
en 4h, seguit de 100mg/kg en 1000ml 
de SG5% en 16h. 

 Inicial: 140mg/kg VO. 

 Manteniment: 70mg/kg VO 
cada 4h. 

 

 
ADENOSINA 

Adenocor 
Vial 6mg/2ml 

 Cardioversió 
farmacològica de 
la TPSV 

    
 EV directe: 6, 12, 12mg segons resposta. 

Esperar 2 minuts entre els bolus. Infusió 
de 20cc SF0,9% després dels bolus. 

 

 EV directe: 0,0375-
0,25mg/kg. 

Contraindicat en MPOC i 
asma. 

 

 
ADRENALINA 

Adrenalina Braun 
Amp 1mg/1ml 
Xer. 1mg/1ml 

 ACR 
 Bloqueig 
 Asma severa 
 Anafilaxi 
 Xoc 

    
 EV directe: 1mg en 9ml SF0,9% 

Administrar lentament cada 3-5 minuts. 

 IM o SC: 0,2 – 0,5mg repetint als 15 
min. 

 Infusió: 1mg en 500ml SF 0,9% a 1 – 
4mcg/min. 

 EV directe:  (ACR) 0,01mg/kg, 
posteriors 0,1mg/kg. 

També via endotraquia. 
Fotosensible. 

 

 
AMIODARONA 

Trangorex  
Amp. 150mg/3ml 

 TPSV 
 TV 
 FA 
 Flutter auricular 

! 
Només 

ACR 

   
 Infusió intermitent: 300mg en 100ml de 

SG5% en un període de temps entre 20 
minuts i 2 hores. 

 Infusió: 5mg/kg. No diluir en SF. 

 

 
ATENOLOL 

 

Tenormine 
Amp. 5mg/10ml 

 SCA 
 HTA 
 TSV 

    
 EV directe: bolus lent: 2ml + 8ml de SF 

(0,1mg/ml). Dosis màxima: 1 amp en 5 
minuts. Pot repetir-se als 10 minuts. 

 Infusió: 1 amp en 100ml de SF o SG en 
20 minuts. 

 

 

Contraindicat en MPOC i 
asma. 

. 

 
ATROPINA 

Atropina Braun 
Amp. 1mg/1ml 

 Bradicàrdia 
simptomàtica 

 Bloqueig 
 ACR 
 Intox 

organofosforats 

    
 EV directe: bolus ràpid sense diluir 

(entre 0,5 – 1mg) 

 Intoxicació per organofosforats: 1-2 mg 
cada 20-30 minuts fins a resposta. 

 EV directe, IM o SC: 
0,01mg/kg fins a un màxim 
de 0,5mg per dosis. 

 

 
BIPERIDÈ 

Akineton 
Amp. 5mg/1ml 

 Símptomes 
extrapiramidals 
induïts per fàrmacs 

    
 EV directe:  2mg lentament. Si no 

resposta repetir cada 30 minuts (dosis 
màxima diària: 8mg). 

 

 

 
BUTILBROMUR 
DE HIOSCINA 

 

Buscapina 
Amp. 20mg/1ml 

 Espasmes aguts 
del tracte 
genitourinari, 
gastrointestinal i 
biliar 

    
 EV directe: bolus lent (dosis màxima 

100mg/dia). 
 EV directe, IM o SC:  0,3-

0,6mg/kg. Dosis màxima 
diària de 1,5mg/kg. 

 

 
CEFTRIAXONA 

Ceftriaxona Normon 
Vial 500mg 

 Sepsis 
 Meningitis 
 Infeccions 

intraabdominals,  
genitourinàries i 
respiratòries 

    
 Infusió: 1-2g/24h. Dosis màxima diària 

4g. Diluir en 100cc SF0,9%. 
 Infusió:   

RN: 20-50mg/kg/24h.  
Lactants i nenes (15 dies a 12 anys):   
20-80mg/kg/24h.  
Nens >50kg dosis d’adults. 

 

 
CLORPROMAZIN 

 

Largactil 
Amp. 25mg/5ml 

 Psicosi 
 Esquizofrènia     

 Infusió: Diluir en 100ml SF i passar en 
30 minuts. 

 IM: És la via d’elecció. Dosis màxima 
diària: 150mg. 

 Infusió, IM:  
De 6 a 18 anys: 8-16mg/kg/24h.  
Menors de 6 anys: 1mg/kg/24h. 

Rebutjar dilucions de color 
groc intens. 

 
DEXAMETASONA 

 

Fortecortín 
Amp. 4mg/1ml 

 Edema cerebral 
 Insuficiència 

suprarenal 
    

 EV directe: 4 a 20 mg en 2-3 minuts, 
repetint fins a resposta. 

 Infusió: en 100ml en 30-60 minuts. 

 EV, Infusió intermitent, IM:  
0,08-0,3mg/kg/24h. 

També es pot infiltrar. 

 
DEXCLORFENIRA

MINA 

Polaramine 
Amp. 5mg/1ml 

 Pruïja 
 Urticària     

 

 EV directe: 5mg en 1 minut (bolus lent). 
Dosis màxima diària 20mg. 

 

 

 
DIAZEPAM 

Valium 
Amp. 10mg/2ml 

 Ansietat 
 Convulsions 
 Deprivació 

alcohòlica 

  ! 
Absorció 
erràtica 

 
 EV directe: 5 a 10mg en bolus lent. 

 Infusió: 5-10 mg en 100ml de SF o SG en 
30 minuts. 

 EV directe: (estatus epilèptic) 
0,15-0,30mg/kg en 2 min. 
Dosis màxima 10mg. Per a la 
resta d’indicacions la via 
d’elecció és la rectal. 

Infusió lenta. Emprar 
preferentment VO. 

 
DICLOFENAC 

Diclofenaco Llorens 
Amp. 75mg/3ml 

 Dolor i inflamació 

    
 IM: 75mg/12-24h. 

 

 

Data: 10/2013 

Versió:   1.1 

guia de fàrmacs parenterals 
 

FORMA D’ADMINISTRACIÓ 
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FÀRMAC 

 
PRESENTACIÓ 

 
INDICACIONS 

 
EV 

DIRECTE 

 
INFUSIÓ 

INTERMITENT 

 
 

IM 

 
 

SC 

 
DOSIS ADULTS 

 
DOSIS PEDIÀTRIQUES 

 
OBSERVACIONS 

 
DIGOXINA 

 

Digoxina 
Amp. 0,25mg/1ml 

 Insuficiència 
cardíaca 

 FA ràpida 
 Taquicàrdia 

supraventricular 

    
 EV directe: Dosis inicial de 0,25-0,5mg 

en 4-10ml de SF en 5 min. Administrar 
següents dosis  c/4-8h avaluant resposta 
prèviament. 

 Infusió: diluir en 100ml i administrar en 
10-20 minuts. 

 EV directe (bolus lent): 
<5 anys:  35mcg/kg en 24h (dosis 
fraccionades). 
5 a 10 anys: 25mcg/kg en 24h (dosis 
fraccionades). 

Fotosensible. 

 

 
ENOXAPARINA 

Clexane 
Xer. 100mg/1ml 

 TVP 
 IAM 
 Profilaxi trombosi 

    
 EV directe:  bolus de 30mg, seguit de 

1mg/kg SC en IAM.  

 

 

 
FITOMENA- 

DIONA 
 

Konakion 
Amp. 10mg/1ml 

 Hemorràgies 

    
 EV directe: 5-10mg en bolus lent (30 

seg). 

 IM: contraindicat en pacients amb 
tractament anticoagulant. 

 EV directe, oral: 0,5mg dosis 
única en majors d’un any amb 
INR superior a 8 
simptomàtics. 

També VO. 

 
FLUMAZENIL 

 

Flumazenil G.E.S. 
Amp. 0,5mg/5ml 

 Intoxicació per 
benzodiazepines     

 EV directe: 0,25 en 15 seg  fins 2mg. 

 Infusió: 1mg en 100ml. 

 EV directe: 0,01mg/kg. Acció curta. 

 
FUROSEMIDA 

Furosemida 
Fresenius 

Amp. 20mg/2ml 
 

 Situacions urgents 
per edemes (EAP) 

 Manteniment 
diüresis i forçada 
en intoxicacions 

    
 EV directe, IM: 20-40mg en bolus lent.  

 Infusió:  en 100ml de SF a velocitat 
màxima de 4mg/min. 

 EV directe: 1mg/kg/dia fins a 
un màxim de 20mg. 

També VO.  
Ototòxic si administració 

ràpida. 

 
GLUCAGÓ 

GlucaGen Hipokit 
Vial 1mg + xer. 1ml 

 Hipoglicèmia greu 

    
 EV directe, IM, SC: 1mg en 1 min. Si 

resposta als 10min. administrar 
carbohidrats VO. Si no resposta, 
administrar glucosa. 

 EV directe, IM, SC:  (<6-8 anys 
o <25kg): 0,5mg. 

 

 
GLUCOSA 

HIPERTÒNICA 
 

Glucocemin 50% 
Amp. 10g/20ml 

 Hipoglicèmia greu 

    
 EV directe: 10-20g a un ritme de 3-

5ml/min. 

 Infusió: afegint 2,5 amp a un SG5% 
obtindrem un SG10% 

 EV directe:  500-600mg/kg, 
seguits d’infusió continua de 
SG10%. 

 

 
HALOPERIDOL 

Haloperidol Esteve 
Amp. 5mg/1ml 

 Ansietat 
 Agitació 

psicomotora 
 Psicosi 
 Esquizofrènia 

! 
Elevat risc 
d’arítmies 

! 
Elevat risc  
d’arítmies 

  
 EV directe: bolus lent (5mg/min). 

 Infusió: 5-10mg en 100-500ml  de SG5% 

 IM: via d’elecció 

 IM:  de 6 a 12 anys: 1-
3mg/dosis cada 4-8h; màx: 
0,15mg/kg/dia. 

 

 
HIDROCORTI-

SONA 
 

Actocortina 
Vial 100mg/1mg 

 Insuficiència 
suprarenal aguda 

 Asma 
 Anafilaxi 

    
 EV directe, IM:  100-200mg/24h,  es pot 

augmentar la dosi fins 50-100mg/kg 
sense passar de 6g/24h. 

 Infusió:  diluir en 100cc SF a passar en 
30 min. 

 Infusió: 4-8mg/kg (màx 
250mg) en SF amb una 
concentració de 0,1-1 mg/ml. 

 

 
INSULINA 
RÀPIDA 

Actrapid 
100UI/ml en vial de 

10ml 

 Hiperglicèmies 

! 
En cas 

d’urgència 

   
 Infusió: en 100ml SF.  Infusió:  0,025U/kg/h. 

 

 
LABETALOL 

Trandate 
Amp. 100mg/20ml 

 Emergència 
hipertensiva 

 Eclàmpsia 
    

 EV directe: 50mg, repetir si cal cada 5 
min. Dosis màxima: 200mg. 

 Infusió: 100mg en 100ml a 2ml/min. 
Dosis màxima 300mg. 

 

 

Precaució en asma i MPOC. 
Sedestar les 6h següents. 

 

 
LIDOCAINA 2% 

Lidocaïna Braun 
2%/5ml 

 Taquicàrdia 
ventricular 

 Anestèsia local 
! 

Com 
antiarítmic 

! 
Com antiarítmic 

  
 EV directe: 1-1,5mg/kg. 

 SC: anestèsia local. Dosis màxima 
200mg. 

 EV directe:  dosis màxima: 3-
5mg/kg. 

Anestèsic tòpic per via SC. 

 
 
 

METAMIZOL 

Nolotil 
Amp. 2g/5ml 

 Dolor  agut 
 Febre que no 

respon a altres 
antitèrmics. 

    
 EV directe:  bolus lent en 5 minuts. 

 Infusió: 1 amp en 100ml SF a passar en 
20-60 min. 

 IM: profunda. 

 EV directe:  
1-2 anys: 0,4 ml/6 h.  
3-4 anys: 0,6 ml/6 h.  
5-7 anys: 0,8 ml/6 h.  
8-11 anys: 1 ml/6 h.  
12-14 anys: fins 1,6 ml/6 h.  
Lactants (només IM):  
De 3-5 meses: fins 0,2 ml/6 h.  
De 6-11 meses: fins 0,3 ml/6 h. 

També VO (equival a 4 
comprimits). 

L’administració ràpida pot 
provocar hipotensió. 

 
METILPREDNI-

SOLONA 

Urbason 
Amp. 8mg/2ml 

Amp. 20mg/2ml 
Amp. 40mg/2ml 

 Crisis asmàtiques 
 Reaccions 

al·lèrgiques 
 Crisis tirotòxiques 
 Intoxicacions 
 Síncope 

 
 
 

    
 EV directe:  1-2mg/kg en bolus lent 

(5min). 

 Infusió:  1-2mg/kg en 100ml SF. 

 EV directe: 1-30mg/kg/dia. 
Dosis màxima diària 1g. 

L’administració ràpida està 
relacionada amb col·lapse 

circulatori. 
Preferible infusió 

intermitent. 

FORMA D’ADMINISTRACIÓ 

guia de fàrmacs parenterals 
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FÀRMAC 

 
PRESENTACIÓ 

 
INDICACIONS 

 
EV 

DIRECTE 

 
INFUSIÓ 

INTERMITENT 

 
 

IM 

 
 

SC 

 
DOSIS ADULTS 

 
DOSIS PEDIÀTRIQUES 

 
OBSERVACIONS 

 
METOCLOPRA-

MIDA 

Primperan  
Amp. 10mg/2ml 

 Nàusees i  vòmits 
 Trastorns de la 

motilitat 
gastrointestinal 

 

    
 EV directe:  1 amp en bolus lent (1 

minut). 

 Infusió:  Diluir en 100ml en 15 minuts. 

 IM: profunda. 
 

 

Disposar de biperidè 
(antídot). 

 
MIDAZOLAM 

Midazolam Braun 
Amp. 15mg/3ml 

 Sedació 

    
 EV directe: 2,5mg en 30seg. Repetir 

segons resposta. 

 Infusió:  diluir dosi en 100ml, 
administrar en 15 minuts. 

 IM: profunda. 
 

 EV directe: 6 mesos a 5 anys: 
50-100mcg/kg. Dosis màxima 
6mg. 

 EV directe: 6-12 anys: 25-
50mcg/kg. Dosis màxima 
10mg. 

Fotosensible. 
Disposar de l’antídot 

(flumazenil). 

 
 

MORFINA 

Morfina 
Amp. 10mg/1ml 

 Dolor intens 
 Dolor associat a 

IAM 
 Dispnea associada 

a insuficiència 
ventricular 
esquerra i edema 
agut de pulmó 

    
 EV directe:  Diluir en 9ml SF per 

aconseguir mg/ml. 1 a 3mg en 1-2 
minuts bolus lent. 

 Infusió intermitent:  Diluir en 100cc SF. 

 EV directe:  0,03-
0,15mg/kg/h. 

 IM, SC: 0,1-0,2mg/kg. Dosis 
màxima: 15mg. 

Precaució en asma. 
Fotosensible. 

Disposar de l’antídot 
(naloxona). 

Es pot associar 
metoclopramida per evitar 

els vòmits. 

 
NALOXONA 

 

Naloxona Braun 
Amp. 0,4mg/1ml 

 Sobredosis 
d’opiacis     

 EV directe:  0,4-2mg cada 2-3 minuts. 

 Infusió:  diluir en 100ml SF. 
 

 EV directe: 0,01mg/kg. 

 

 
OMEPRAZOL 

Omeprazol Braun 
Vial 40mg/10ml 

 Úlcera pèptica 
 Reflux 

gastroesofàgic 
    

 Infusió:  diluir en 100ml  SF i administrar 
en 20-30 minuts. 

 

 

 

 
PARACETAMOL 

Paracetamol G.E.S. 
1g/100ml 

 Dolor agut 
 Febre     

 Infusió:  1g cada 8 hores durant 30-60 
minuts. 

 

 Infusió intermitent:  
>33-50kg: 15mg/kg; màx 
60mg/kg/dia No passar de 3g al dia. 
>10-33kg: 15mg/kg; màx 
60mg/kg/dia No passar de 2g al dia. 
>10kg 7,5mg/kg; màx 30mg/kg. 
Evitar en prematurs. 

 

 
TIAMINA 

 

Benerva 
Amp. 100mg/1ml 

 Neuritis 
 Profilaxis 

neuropatia de 
Wernicke 

    
 EV directe:  diluir en 10ml SF i 

administrar lentament. 

 IM: d’elecció. 
 

 IM: 10-25mg/kg/dia.  

 
TRANEXÀMIC, 

ÀCID 
 

Amchafibrin 
Amp. 500mg/5ml 

 Hemorràgia 

    
 EV directe: 0,5-1g/8-12h en bolus lent a 

1ml/min. 

 Infusió: diluir en 100ml SF passar en 30-
60 minuts. 

 Oral: 15-25mg/kg 

 EV directe: 20mg/kg cada 
24h. 

També VO. 

 
TRIAMCINO-

LONA ACETÒNID 

Trigon Depot 
Amp. 40mg/1ml 

 Artrosis 
 Artritis 
 Dermatitis 
 Malaltia 

inflamatòria 
intestinal 

     IM: Dosi inicial de 60mg, continuar amb 
40mg/24h. Dosis màxima: 80mg. 

 Local: 2,5-40mg. 

 IM: de 6 a 12 anys: 0,03-
0,2mg/kg cada 24h. 

 

 
VERAPAMILO 

Manidón 
Amp. 5mg/2ml 

 Taquicàrdia 
supraventricular 

 HTA 
 Angor 

    
 EV directe: 5mg en 2-3 minuts. Es pot 

repetir als 15 minuts. 
 

 EV directe:  
<1any: 0,1-0,2mg/kg dosis única. Es 
pot repetir la dosis als 30 minuts.  
De 1 a 15 anys: 0,1-0,3mg/kg. Es pot 
repetir als 30 minuts. No passar de 
5mg. 

Disposar d’atropina. 

 

 
 

 

 

 

FORMA D’ADMINISTRACIÓ 

guia de fàrmacs parenterals 
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PRINCIPI ACTIU PRESENTACIONS 
VIA 

ADM. 
MARQUES COMERCIALS PROPIETATS 

ACICLOVIR Comprimits 200 mg vo 
 Aciclovir 200 EFG® 

 Zovirax 200® 
 Antivíric 

BUDESONIDA NASAL Esprai nasal 100mcg 
tòpic 

nasal 
 Budesonida nasal EFG®  Anticongestiu nasal 

CAPTOPRIL Comprimits 25 mg vo 
 Captopril EFG® 

 Capoten ® 
 Antihipertensiu (IECA) 

CETIRIZINA Comprimits 10 mg vo  Cetirizina EFG®  Antihistamínic 

CODEÏNA 
Comprimits 

Xarop 
vo 

 Codeisan comprim® 28’7 gr 1c/8h 

 Codeisan jarabe® 
 Antitussigen 

DEXCLORFENIRAMINA 

Comprimits 2 mg 

- 

Ampolles 5 mg 

vo 

- 

Im - iv 

 Polaramine®  Antihistamínic 

DEXTROMETORFÀ 
Xarop 

Comprimits 
vo 

 Romilar jarabe® 

 Romilar comprimidos 15 mgr® 
 Antitussigen 

DIAZEPAM 

Comprimits 5 mg 

- 

Ampolles 10 mg 

vo 

- 

Im - iv 

 Diazepam EFG® 

 Valium® 
 Ansiolític 

LEVONORGESTREL 
Comprimits 1’5mgr  

1 x envàs 
vo 

 Norlevo® 

 Postinor® 

 Progestagen  

 Pastilla del dia després 

LORATADINA Comprimits 10 mg vo  Loratadina EFG®  Antihistamínic 

METOCLORPRAMIDA 

Comprimits 10 mg 

- 

Ampolles 10 mg 

vo 

- 

Im - iv 

 Primperan ®  Antiemètic 

OXIMETAZOLINA 

Gotes  

- 

Esprai 

tòpic 

nasal 

 Respir® 

 Utabon® 
 Anticongestiu nasal 

SÈRUM ORAL Sobres vo 
 Suero oral Casen® 

 Suero oral Hiposódico® 
 Rehidratació oral 

 

 

 

 

Data: 09/2007 

Revisió:   12/2013 
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Les escales de dolor són un recurs que es fa servir per descriure la intensitat del dolor que està sentint la 

persona. Aquestes escales inclouen l’escala de classificació numèrica, l’anàloga visual, la de categories i 

l’escala de rostres de dolor:  

 

 

ESCALA NUMÈRICA 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(0) Gens de dolor El pitjor dolor imaginable (10) 
 

Se li demana a la persona que esculli un número, entre 0 i 10, segons la intensitat de dolor que té  

 

 

 

 

ESCALA ANÀLOGA VISUAL 

 
 

Gens de dolor El pitjor dolor imaginable 
 

Se li demana a la persona que marqui sobre la línia el punt corresponent al dolor que sent  

 

 

 

 

ESCALA DE CATEGORIES 

Cap (0) Lleu (1–3) Moderat (4–6) Fort (7–10) 

 

Se li demana a la persona que seleccioni la categoria que descriu millor el dolor que sent  

 

 

 

 

ESCALA DE ROSTRES 

      

0 
Molt content 
sense dolor 

  2 

Sent només una 
mica de dolor 

4 

Sent una mica  
més de dolor 

 6 

Sent encara  
més dolor 

   8 

Sent molt dolor 

10 
  El dolor és el pitjor que pot 

imaginar-se (no ha 
de plorar per sentir 

   aquest dolor tan fort) 

 

Se li demana a la persona que seleccioni el rostre que descriu millor com se sent. Aquesta escala pot fer-se servir amb malalts majors de 3 anys  

1. escales del dolor 
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La següent taula mostra les projeccions més comuns a l’hora de sol·licitar radiologia simple per valorar 

possibles fractures. En el cas de nens, sempre es demanaran bilaterals 

 

 

PROJECCIONS RADIOLÒGIQUES 

ZONA A EXPLORAR PROJECCIONS A SOL·LICITAR 

Crani i cara Front i perfil 

Columna Front i perfil 

Pelvis Front 

Fèmur Front i perfil 

Genoll Front i perfil (± axial de ròtula) 

Tíbia i peroné Front i perfil 

Peu i dits Front i obliqua (± axial de ròtula) 

Tòrax 
Front i perfil 

Graella costal 

Clavícula Front, axial i AP d’acromioclavicular 

Espatlla Front i axial 

Húmer, colze o avantbraç Front i perfil 

Canell Front i perfil 

Escafoides Sneck 

Mà Front i obliqua 

Dits i polze Front i perfil 

 

 

 

 

 

2. projeccions radiològiques 
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L’exploració neurològica constitueix l’avaluació ordenada i sistemàtica del sistema nerviós. Aquesta 

exploració té dos objectius: descartar la presència d’alteracions i, si es detecten, localitzar-ne el problema 

 

1. NIVELL DE CONSCIÈNCIA 

 

Nivell de consciència: Escala de Glasgow 

Valora el nivell de consciència del pacient mitjançant la millor resposta ocular, verbal i motora 

TEST DE GLASGOW 

Resposta ocular Resposta motora Resposta verbal 

Espontània 4 

Veu forta 3 

Al dolor                                                             2 

Nul·la  1 

 

Obeeix a ordres 6 

Localitza el dolor 5 

Retira al dolor 4 

Flexiona al dolor 3 

Extensió anormal al dolor 2 

Nul·la  1 
 

Orientat 5 

Conversa confusa 4 

Paraules inapropiades 3 

Sons incomprensibles 2 

Nul·la  1 

 

Orientació 

LES TRES ESFERES DE L’ORIENTACIÓ 

ESFERA POSSIBLES PREGUNTES 

Temps Quin dia és avui? Quin any? 

Espai On es troba vostè? 

Persona Quin és el seu nom? 

 

Llenguatge 

Valorar si la parla és espontània, la capacitat de comprensió, la capacitat de repetició i la nominació 

 

2. PARELLS CRANIALS 

PARELLS CRANIALS 

PARELL CRANIAL NERVI METODOLOGIA D’EXPLORACIÓ 

I Olfactori No s’explora 

II Òptic Fer que compti els nostres dits 

III Motor ocular comú Valoració Pupil·lar a la llum 

IV Patètic Nistagmus  

V Trigemin Comprovar sensibilitat a la cara. Demanar que obri la boca 

VI Motor ocular extern Nistagmus 

VII Facial 
Cal descartar asimetries facials. Demanarem que arronsi el front, 

tanqui els ulls, somrigui, mostri les dents i infli les galtes 

VIII Auditiu Fregar amb els dits el pavelló auricular 

IX Glossofaringi Capacitat de deglució 

X Vague 
S’ha de fer que digui “Ah” i comprovar que la úvula estigui a la línia 

mitja i s’aixequi el vel del paladar 

XI Accessori espinal Aixecar les espatlles i rotar el cap 

XII Hipoglòs 
Treure la llengua i que quedi en la línia mitja. Descartar problemes 

de la deglució o la parla 

3. valoració neurològica 
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VALORACIÓ PUPIL·LAR  TAMANY PUPIL·LAR (mm) 

 

Reactives / No reactives 

Isocòriques / Anisocòriques 
 

 

MIOSI                                                                               MIRIOASI 

1  2  3  4  5  6   7  8  

 

 

3. MASSA, TO I FORÇA MUSCULAR 

 

Valoració massa muscular 

Valoració general de la massa muscular del pacient 

Valoració to muscular 

Resistència a la mobilització passiva 

Valoració de la força 

Balanç muscular per grups. Demanem que moguin extremitats (per grups): 0 és activitat muscular nul·la, 5 és 

normal. La valoració de les extremitats superiors es denomina Barré; les inferiors Mingazzini 

 

 

 

4. REFLEXES 

 

ROT 

Reflex osteotendinós profund (0 = abolit fins a IV = exaltat amb clonus) 

RCP 

Reflex cutani plantar 

 

 

 

5. COORDINACIÓ 

 

Coordinació dinàmica 

Dit – nas, taló genoll 

 

Coordinació estàtica 

Romberg 

 

6. MARXA 

 

Cal comprovar que la marxa és estable i que no es produeixen lateralitzacions 

 

3. valoració neurològica 
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Durant les 24 a 48 hores següents a l’accident haureu de vigilar:  

 

1.  L’estat de consciència del pacient: si apareix somnolència fora de les hores habituals, falta de 
memòria,... 

2.  Els canvis de caràcter: irritabilitat o confusió 

3.  L’aparició de vòmits o mal de cap molt intens 

4.  Desigualtat en el tamany de las pupil·les (normalment les dues tenen el mateix tamany) 

5.  Alteracions de la visió (visió doble o borrosa...) 

6.  Debilitat o parestèsies en els braços o les cames 

7.  Alteracions de l’equilibri (dificultat per caminar, inestabilitat, mareig...) 

8.  Un pols inferior a 50 batecs per minut 

9.  Secreció de líquids clars o sanguinolents per les oïdes o el nas 

10.  Convulsions 

 

Si observa alteracions en algun dels punts assenyalats més a dalt, o qualsevol altre símptoma que 

li sembli important, haurà de tornar al CUAP Castelldefels o al Servei d’Urgències més proper.  

Si necessita assistència urgent, truqui al telèfon d’emergències 112. 

 

 

 

4. normes de reconsulta de TCE 
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