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Ús de fotografies per generar una necessitat de formació en lesions 
cutànies  
 
Introducció: Les lesions relacionades amb la dependència és un nou 
paradigma proposat pel Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en 
Úlceras por Presión y Heridas Crónicas que engloba 7 tipus de lesions de 
diferent etiologia entre les que es troben les úlceres per  pressió (UPP) i les 
lesions cutànies associades a la humitat.  (LESCAH). 
Idea innovadora:  L’ús de fotografies podria ser una eina per avaluar els 
coneixements,  sensibilitzar a les infermeres i fer visible aquest nou model de 
classificació de lesions cutànies. 
Transformació de la idea en acció: Es va realitzar un qüestionari amb 14 
fotografies validades per experts.  Aquestes fotografies no s’acompanyaven de 
text explicatiu i mostraven pell de la zona sacra i glútia amb  UPP Categoria I, 
II,III (2 imatges de cada), categoria IV (1 imatge) i LESCAH (7 imatges). 
Les fotografies es mostraven en suport informàtic, individualment i sense límit 
de temps. La participació va ser voluntària. 
El qüestionari constava de 14 preguntes amb la identificació del número de 
fotografia amb 6 opcions de resposta: a) lesió per pressió categoria I, b) lesió 
per pressió categoria  II, c) lesió per pressió categoria III, d) lesió per pressió 
categoria  e) lesió per humitat i  f) no ho sé. També es van recollir  dades 
demogràfiques, anys d’experiència professional, i coneixement del sistema de 
classificació de les UPP. 
Resultats obtinguts: Van participar 56 infermeres (98,5% del personal). La 
mitjana d’experiència professional va ser de 12,9 (DE=7,5) anys. El 98,2% 
coneixia el sistema de classificació de les UPP. Es van classificar correctament 
el 64,8% (IC95% 60,0-69,3) de les LESCAH i el 69,1% (IC 95% 64,3- 73,5) de 
les UPP. Un 35,2% de les LESCAH es van considerar com UPP principalment 
de categoria II (18,9%). El 14,8 % de les UPP  es van diagnosticar com a 
LESCAH i el 16,1 % en altra categoria. La concordància entre infermeres va 
obtenir un índex Kappa global de 0,38(IC95%:0,29 a 0,57). 
Conclusions: Les infermeres tenen dificultats per diferenciar  UPP i LESCAH, 
sobretot en categories inicials. Tenen la percepció de conèixer el sistema de 
classificació de les UPP, però no les classifiquen correctament. El grau de 
concordància en el diagnòstic de les lesions cutànies és baix, fet que pot 
provocar variabilitat en la prevenció i el tractament d’aquestes lesions.  
L’estratègia de mostrar imatges per avaluar els coneixements va generar 
interès i curiositat per conèixer els resultats i la necessitat de formació entre els 
professionals. Aquesta eina ha estat el motor motivacional per realitzar un curs 
formatiu sobre el tema, ja que permet al professional detectar les seves 
mancances de manera ràpida. 
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