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RESUM 

Introducció: Les lesions de llarga evolució comporten grans despeses econòmiques i una gran 

càrrega en l’activitat assistencial. Una de les tècniques per la seva resolució són els empelts en 

segell. Es basa en l’obtenció de petits empelts de dermis i epidermis del mateix pacient que 

s’insereixen en el llit de la ferida. Tot i això, actualment és poc conegut i en la literatura 

publicada hi ha gran divergència sobre el procediment. 

 

Objectiu: Conèixer l’estat de coneixement en relació amb els empelts en segell i tot el que 

aquests comporten, els seus beneficis, riscos i consideracions.  

 

Metodologia: S’ha realitzat una cerca estructurada en les següents bases de dades: Pubmed, 

Scielo i Cinahl. Per tal d’elaborar la pregunta d’investigació s’ha usat el mètode PICO. Com a 

límits s’han aplicat aquells articles en anglès i castellà, des del 2012 al 2022. S’han inclòs tots 

aquells estudis en els quals es descriu com es realitzen els empelts en segell i tot el que 

comportem. S’ha emprat l’eina CASPe per assegurar la qualitat dels estudis.  

 

Resultats: S’han identificat un total de 230 articles, dels quals 8 han estat inclosos a la present 

revisió sistemàtica. S’han classificat els resultats d’aquests en sis diferents variables. Tots ells 

donaven informació del procediment a l’hora de dur a terme els empelts en segell, tot i que no 

tots reflecteixen cada un dels aspectes que es valora en el present estudi.   

 

Conclusions: Els empelts en segell és una bona opció per aquelles ferides de llarga evolució, ja 

que comporten grans beneficis, són de baixa complexitat i amb poques complicacions. Donat 

que és una tècnica poc coneguda, hi ha poca literatura publicada i  amb grans divergències pel 

que fa al procediment. Per a aquest fet s’haurien de realitzar més estudis i protocols per tal 

d’implementar-los més i donar-los a conèixer.  

 

Paraules clau: Úlcera, cicatrització de ferides, ferides cròniques, autoempelt i empelt de pell (i 

els seus derivats).  
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RESUMEN  

 

Introducción: Las lesiones de larga evolución conllevan grandes gestos económicos i una gran 

carga en la actividad asistencial. Una de las técnicas para su resolución son los injertos en sello. 

Se basa en la obtención de pequeños injertos de epidermis y dermis del propio paciente que se 

insieren en el lecho de la herida. Aun así, actualmente es poco conocido y en la literatura 

publicada hay gran divergencia en cuanto al procedimiento.  

 

Objetivos: Conocer el estado de conocimiento en relación con los injertos en sello i todo lo 

que estos conllevan, sus beneficios, riesgos y consideraciones.  

 

Metodología: Se ha realizado una búsqueda estructurada en las siguientes bases de datos: 

Pubmed, Scielo y Cinahl. Para elaborar la pregunta de investigación se ha usado el método 

PICO. Como límites se han aplicado aquellos artículos en inglés y español, des del 2012 hasta el 

2022. Se han incluido todos los estudios que describen como se realizan los injertos en sello y 

todo lo que conllevan. Se ha usado la herramienta CASPe para asegurar la calidad de los 

estudios.  

 

Resultados: Se han identificado un total de 230 artículos, de los cuales 8 han sido incluidos en 

la presente revisión sistemática. Se han clasificado los resultados de estos en seis distintas 

variables. Todos ellos dan información del procedimiento a la hora de llevar a cabo los injertos 

en sello, aunque no todos reflejan cada uno de los aspectos que se valora en el presente 

estudio.  

 

Conclusiones: Los injertos en sello son una buena opción para esas heridas de larga evolución 

dado que conllevan grandes beneficios, son de baja complexidad y con pocas complicaciones. 

Dado que es una técnica poco conocida, hay poca literatura publicada y con grandes 

divergencias con relación al procedimiento. Para ello se tendrían que realizar más estudios y 

protocolos para implementarlos más y darlos a conocer.  

 

Palabras clave: Úlcera, Cicatrización de Heridas, Heridas Crónicas, Autoinjerto y Injerto de Piel 

(y sus derivados). 
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ABSTRACT  

Introduction: Long-standing lesions involve large economic costs and a great burden on 

healthcare activity. One of the techniques for their resolution is punch grafting. This is based 

on obtaining small grafts of the patient's own epidermis and dermis that are inserted into the 

wound bed. Even so, it is currently little known and there is great divergence in the published 

literature regarding the procedure.   

 

Objective: Know the state of knowledge regarding punch grafts and all that they entail, their 

benefits, risks and considerations. 

 

Methodology: A structured search was carried out in the following databases: Pubmed, Scielo 

and Cinahl. The PICO method was used to develop the research question. As limits were 

applied those articles in English and Spanish, from 2012 to 2022. All studies describing how 

punch grafting is performed and all that it entails were included. The CASPe method was used 

to ensure the quality of the studies. 

 

Results: A total of 230 articles were identified, of which 8 were included in this systematic 

review. The results of these have been classified into six different variables. All of them provide 

information on the procedure when performing punch grafts, although not all of them reflect 

each of the aspects assessed in the present study.   

 

Conclusions: Punch grafts are a good option for these long-standing wounds as they have 

great benefits, low complexity and few complications. Since it is a little-known technique, 

there is little published literature and there are wide divergences in relation to the procedure. 

More studies and protocols should be carried out in order to implement them and make them 

more widely known. 

 

Key Words: Ulcer, Wound Healing, Chronic Wound, Autografts i Skin graft (and all its 

derivatives). 
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1. INTRODUCCIÓ 

Les ferides són el resultat de la lesió i ruptura dels teixits epitelials, aquestes es reparen 

mitjançant la reproducció del teixit lesionat. Ens podem trobar una gran varietat de ferides 

segons l’origen, localització, causa, profunditat, evolució i aspecte. Cada una d’elles requereix 

un tractament individualitzat. S’ha de tenir en compte que per tal d’aconseguir una bona 

epitelització i evitar noves lesions és essencial gestionar la seva causa. 

Hi ha moltes classificacions de les ferides. Amb relació al temps de cicatrització, aquelles que 

tarden més de tres o quatre mesos en tancar-se es consideren ferides cròniques, úlceres quan 

afecten l’epidermis i dermis (1). Aquestes són en les que es basa el present treball. Suposen 

grans despeses econòmiques i una gran càrrega en l’activitat en l’Atenció Primària de la Salut 

(APS). Les lesions agudes són aquelles que es curen satisfactòriament amb un procés ordenat i 

en poc temps (1).  

Segons “la Associación Española de Enfermeria Vascular y Heridas” (AEEVH) , les úlceres amb 

més prevalença són les d’etiologia venosa, 75-80%, destacant la seva difícil resolució (2). Un 

40-50% poden tardar de sis mesos a un any a resoldre’s i un 10% poden arribar a prolongar-se 

5 anys (2). Les arterials suposen un 2% de les ferides cròniques (2).  

La cura de les ferides és responsabilitat d’infermeria, un dels àmbits en els quals té total 

independència. Ha d’avaluar, decidir, tractar i fer el seguiment d’aquestes.  

El coneixement sobre les ferides està en constant evolució, per tant, és essencial una formació 

continua dels professionals d’infermeria. S’ha comprovat com aquesta educació pot disminuir 

la prevalença de ferides cròniques, reduir la despesa sanitària i millorar l’atenció al pacient (3).  

Una de les tècniques per a la resolució de ferides cròniques són els empelts en segell, una 

intervenció senzilla que comporta pocs costos, efectiva i molt beneficiosa per al pacient, ja que 

millora considerablement el dolor. Es basa en l’obtenció de petits empelts de dermis i 

epidermis del mateix pacient que s’insereixen en el llit de la ferida.   
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Il·lustració 2. Capes de la pell. NPIAP (4) 

La història dels empelts comença ja al segle XIX a Europa, tot i que els empelts en segell no és 

una tècnica molt coneguda, és en l’any 1869 que Reverdin ja els comença a utilitzar (5). 

El present treball pretén realitzar una revisió sistemàtica de la bibliografia publicada en relació 

amb la cicatrització de les ferides cròniques mitjançant els empelts en segell i totes les 

consideracions relacionades amb el procés.   

2.1 MARC CONCEPTUAL  

2.1.1 Cicatrització de les ferides 

La cicatrització de les ferides és el conjunt de processos biològics que tenen per objectiu 

recuperar la integritat del teixit. És complexa i hi són crucials diversos processos cel·lulars i 

moleculars (6). Comprèn des de la formació de la ferida fins a la seva curació total. Pot ser de 

forma normal o patològica (aquelles alterades en la seva forma, mida, color, etc.), com poden 

ser les hipertròfiques, amb excés de col·lagen, o les queloides, amb excés de creixement  de 

teixit i normalment de coloració vermellosa.  

Alguns dels aspectes que poden impedir un bon tancament de la ferida són: infecció, 

inflamació, mida i profunditat, isquèmia, localització, mala nutrició, edat avançada, patologia, 

etc (1). 

El procés de cicatrització es pot dividir en tres grans etapes: inflamació, proliferació i 

remodelació (6). Cada una d’elles amb una durada variable i depenent del tipus de ferida, 

causa, localització i estat del pacient. L’evolució i cicatrització d’una ferida no només va 

relacionada amb l’àmbit fisiològic i biològic, sinó que també està estretament relacionat amb 

els aspectes socials, culturals i econòmics de la persona.  
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Tot aquest procediment està regulat per un seguit de mediadors: les citoquines i els factors de 

creixement.  

Quan es produeix una ferida primerament intervé la fase d’inflamació. S’inicia amb la formació 

de la lesió i la seva durada és de tres a sis dies (1, 7). L’hemorràgia comporta l’arribada de les 

plaquetes al llit de la ferida. La cascada de coagulació significa l’arribada dels factors 

inflamatoris (1). Els neutròfils, monòcits i macròfags són les cèl·lules que duen a terme la 

neteja de les restes i contaminants que s’hi poden trobar (7). Alhora també produeixen 

diversos factors de creixement que inicien la transició a la següent etapa, la proliferació (7).  

La fase de proliferació pot durar fins als catorze dies, la seva finalitat és la reepitalització del 

teixit (1, 7). És estimulada pels factors de creixement i depèn estretament de la proliferació i 

migració de les cèl·lules epitelials, que sol ser des de les vores de la ferida (7). En aquesta està 

present l’angiogènesi, formació de vasos sanguinis, que permet aportar a la ferida aquelles 

cèl·lules i nutrients necessaris per un bon creixement i pronòstic (7). 

Els factors de creixement són els estimulants de la migració dels fibroblasts que són els que 

sintetitzaran el col·lagen (proteïna estructura fonamental que “unirà” el nou teixit que es 

produeixi), tot i que de manera desorganitzada (6). Com a resultat d’aquesta etapa, a part de 

la síntesi de col·lagen, es troba el creixement de teixit de granulació.  

Un cop es va desenvolupant la síntesi dels fibroblasts es dóna lloc a la tercera i última fase, la 

maduració o remodelació. Pot comportar fins a anys de duració i s’acaba amb la cicatrització 

total de la ferida. En aquesta etapa el col·lagen que es diposita és més fort i organitzat (1,7).  

A part de tot l’esmentat anteriorment la cicatrització es pot dividir en tres agrupaments 

depenent del període o intenció en la qual es cura.  

La cicatrització per primera intenció és la més breu i amb menys repercussions (edema i 

exsudat), sense separació de les vores i per unió primària (1). Normalment, es dóna en 

aquelles ferides no contaminades amb vores ben definides. Pel que fa a l’oclusió per segona 

intenció, usualment va relacionada amb la presència de contaminació en la ferida i amb la 

pèrdua de teixit (1). La ferida cicatritza des del teixit més profund i la sutura està 

desaconsellada. El procés és més llarg i complicat.  En relació amb les ferides amb cicatrització 

per tercera intenció, trobem aquelles que són molt traumàtiques i/o molt contaminades (1). La 

ferida es deixa oberta fins a la descontaminació, que és quan es promou el seu tancament. 

D’altra forma es podrien produir seromes (acumulació de líquid limfàtic i greix) en el seu 

interior.  
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2.1.2 Concepte TIME 

La preparació del llit de la ferida és crucial per tal de millorar l’evolució del tancament 

d’aquelles ferides de difícil maneig, normalment ferides cròniques. L’objectiu d’aquest és 

poder aconseguir unes condicions òptimes per afavorir la síntesi nou teixit.  

Per això, s’han establert unes pautes a seguir, el concepte TIME. Aquest es divideix en quatre 

aspectes que s’expliquen més àmpliament a continuació (8);  

• T: control del teixit no viable  

• I: control de la inflamació i infecció 

• M: control de l’exsudat 

• E: estimulació del creixement de les vores epitelials 

En primer lloc trobem el control del teixit inviable, T. Aquest correspon a la neteja, que ha de 

ser el primer pas en la cura de qualsevol ferida. El mètode més usat i aconsellat és la neteja 

amb sèrum fisiològic, tot i que en alguns casos també es recomana l’ús d’antisèptics. A banda 

de la neteja, també s’hi inclou la retirada de teixit desvitalitzat. S’ha de tenir en compte de no 

danyar el teixit viable. En remoure restes orgàniques  i exsudat es disminueix el risc d’infecció i 

facilita la valoració de l’estat de la ferida (9). Aquí s’inclou el desbridament. Hi ha diversos tipus 

de desbridament. Els que s’utilitzen més habitualment són el tallant, quirúrgic, autolític i 

enzimàtic, tot i que també existeixen el mecànic, osmòtic i larval (9). L’elecció del tipus de 

desbridament a realitzar depèn de les característiques de la ferida: localització anatòmica, 

causa i tipus de teixit a tractar.  

En segon lloc, trobem el control de la infecció, invasió i multiplicació de microorganismes 

patògens i la inflamació, I (8). Alguns dels signes d’infecció són: augment de l’exsudat, 

cicatrització lenta, cavitats en el llit de la ferida, dolor, teixit anormal, coloració anormal i mala 

olor, formació d’abscessos. 

Donat que les ferides cròniques es mantenen obertes, és molt fàcil que siguin colonitzades per 

agents bacterians o fúngics. A més a més, la hipòxia dels teixits i la mala circulació també van 

estretament relacionades amb la presència d’infecció en veure’s disminuïda la presència de 

cèl·lules leucocitàries (7).  

Les comunitats de microbis complexes s’anomenen biofilms o biopel·lícules, aquestes formen 

una capa que impedeix la cicatrització de la ferida i no són visibles per l’ull humà (8).  
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Alguns dels recursos disponibles per controlar la proliferació dels microbis són els antibiòtics, 

antisèptics i desinfectants, és necessari individualitzar el tractament segons el microorganisme.   

En tercer lloc, es troba el control de l’exsudat, M. Per tal de que la cicatrització sigui 

satisfactòria s’ha d’evitar un excés d’humitat, ja que comporta la maceració de la ferida i de la 

pell perilesional (8). Per altra banda, la falta d’humitat també és perjudicial. L’eina per tal de 

controlar la quantitat d’exsudat són els apòsits, són molt variats i és crucial conèixer la funció 

de cada un per usar-los correctament. Amb relació a la pell perilesional, és important fer servir 

productes barrera per protegir la seva integritat en aquells casos amb abundant exsudat. 

Per concloure, es dóna a lloc l’estimulació del creixement de les vores epitelials, E. La promoció 

de la formació del teixit de granulació i de l’epitelització de les vores de la ferida. La pell 

perilesional és la responsable de la migració cel·lular que du a terme el creixement del teixit de 

la ferida (8).  

2.1.3 Empelts en segell 

Els empelts en segell es basen en l’ús de microempelts autòlegs. Aquesta tècnica comporta 

molts beneficis, és senzilla, implica poc risc per al pacient i millora el dolor (mesurat amb 

l’escala EVA) (10-13). Additivament, suposa poca despesa econòmica en comparació amb les 

nombroses cures que requereixen les ferides de llarga evolució (10, 14).  

Aquesta és una tècnica que es realitza de manera estèril i pot ser realitzada de manera 

ambulatòria per part de l’equip d’infermeria.  

En relació amb el que s’ha esmentat anteriorment, és important la preparació del llit de la 

ferida, que anirà estretament lligat amb el seu bon pronòstic (15). S’ha d’evitar la infecció o 

teixit desvitalitzat, normalment desbridant l’úlcera, i així afavorint el teixit de granulació (16).   

La intervenció es basa en l’obtenció de teixit format per epidermis i dermis mitjançant una 

incisió de 4-6mm de profunditat (16). La dermis és una capa vascularitzada, els capil·lars 

aportaran citoquines, factors de creixement i factors angiogènics a la ferida. 

Aquest teixit es pot obtenir mitjançant diverses tècniques, com a més prevalents: el punch, la 

cureta i el bisturí. La zona donant s’ha de desinfectar i establir un camp estèril al seu voltant. 

Per tal de realitzar la intervenció s’anestesia localment la zona (16). Les zones donants més 

predominants són la cuixa i l’abdomen (16).  

Un cop s’ha aconseguit el teixit de la zona donant aquest s’ha d’empeltar en la ferida, amb una 

separació suficient entre ells per tal de facilitar la seva expansió.  
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Il·lustració 3. Progrés de tres ferides empeltades. (17) 

 

Amb relació a la periodicitat i materials utilitzats en les cures posteriors, hi ha nombrosa 

divergència. Aquest és un dels aspectes que el present treball pretén estudiar. Tot i això, fent 

una primera cerca s’ha vist que normalment els 5-7 dies després d’haver realitzat la 

intervenció s’aconsella mantenir repòs per deixar que el teixit empeltat es pugui adherir 

correctament (15). 

La primera cura de la zona receptora s’aconsella fer a les 48h de la intervenció (16). 

Primerament s’ha de netejar. Envers els apòsits hi ha diverses opcions, els que s’usin com a 

primaris han de ser antiadherents, tipus malla o tul (16). Els apòsits secundaris han de tenir 

capacitat de gestió de l’exsudat, com per exemple els d’alginat càlcic i les escumes (16). En la 

pell perilesional en alguns estudis es menciona l’ús de crema d’òxid de zinc per a protegir-la 

d’un possible excés d’humitat (16).  

Respecte a la cura de la zona donant hi ha diverses opcions segons la bibliografia, una d’elles 

és l’aplicació d’apòsits d’alginat càlcic per tal d’aconseguir hemostàsia i hidrocol·loides com a 

apòsits secundaris (16).  

En les següents cures primerament s’ha de netejar, aconsellable amb sèrum fisiològic i sabó. 

Sempre sense realitzar força ni arrossegar, a tocs per no lesionar el teixit empeltat. Pel que fa a 
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la periodicitat, l’òptim seria setmanalment, tot i això, aquesta dependrà estretament de la 

quantitat d’exsudat (15, 18).  

En la present revisió sistemàtica es pretén estudiar l’eficàcia i prevalença dels mètodes 

mencionats anteriorment.  

Tot i que no se solen donar complicacions, les més freqüents són la infecció i la pèrdua del 

teixit empeltat, també es poden donar reaccions a l’anestèsia, cicatrius atròfiques i pèrdua de 

sensibilitat de la zona empeltada (16).  

 

2.2 JUSTIFICACIÓ  

Les ferides cròniques suposen un problema server tant pel pacient com pel Sistema de Salut, 

afectant negativament a la qualitat de vida (QV) de l’individu, donat que moltes vegades 

impedeixen que executin les activitats de la vida diària (AVD) com normalment. Dins 

d’aquestes, les més prevalents són les d’etiologia venosa, essent un 75-80% de les ferides de 

llarga evolució (2).  

Tant la prevenció com la cura de les ferides és una de les grans tasques d’infermeria, aplicant 

la pràctica basada en l’evidència. Aquest és l’objectiu principal del treball, comparar la 

literatura publicada per tal de poder aportar un major grau de qualitat a l’hora de dur a terme 

les cures.  

Els empelts en segell és una intervenció relativament nova que dóna total autonomia a la 

infermera, a més a més de ser una tècnica altament efectiva, de baix cost i poc traumàtica per 

al pacient. 

Donats tots els beneficis, crec que és important unificar coneixements i comparar les diferents 

estratègies terapèutiques que s’han dut a terme; com poden ser quins tipus de cures post-

intervenció s’han fet i quines són les més adients pel que fa a l’efectivitat. Això en cada un dels 

aspectes relacionats amb la intervenció. 
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2 OBJECTIUS  

2.2 OBJECTIU GENERAL 

Conèixer l’estat de coneixement amb relació als empelts en segell i tot el que aquests 

comporten, els seus beneficis, riscos i consideracions.  

2.3 OBJECTIUS ESPECÍFICS  

1. Descriure en quin tipus de ferides està indicat usar aquest mètode. 

2. Conèixer amb quina tècnica i en quines condicions s’ha d’obtenir el teixit de la zona 

donant.  

3. Exposar com s’ha de fer la cura de la zona empeltada i de la pell perilesional, quins 

apòsits emprar, quin és l’ambient que afavoreix el seu creixement i quin embenat s’ha 

d’utilitzar. 

4. Estudiar com s’ha de fer la cura de la zona donant per tal de poder tenir millors 

resultats.  
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3 METODOLOGIA 

El present treball pretén elaborar una revisió sistèmica de la bibliografia publicada en relació 

amb els empelts en segell. Aquest tipus d’estudi permet elaborar una anàlisi crítica basada en 

l’evidència a partir de l’avaluació ordenada i explícita de la literatura basant-se en una 

pregunta d’investigació elaborada mitjançant el mètode PICO. Els estudis analitzats han estat 

escollits basant-se en el mètode PRISMA.  

3.2 PREGUNTA D’INVESTIGACIÓ  

Per tal d’arribar a formular la pregunta d’investigació s’ha utilitzat el mètode PICO. Aquest 

consisteix en quatre punts:  

- P (pacient amb el problema d’interès): Pacients amb ferides de llarga evolució.  

- I (intervenció): Empelts autòlegs en segell. 

- C (comparació): Com realitzar la intervenció i quines cures s’han de dur a terme. 

- O (resultats, objectius): Epitelització de la ferida amb teixit nou.  

A partir d’aquests quatre conceptes s’ha elaborat a següent pregunta d’investigació per tal 

d’enfocar la revisió sistèmica.  

“Com s’han de realitzar i quines cures s’han de dur a terme en els empelts autòlegs en segell 

perquè cicatritzin les ferides de llarga evolució?” 

3.3 IDENTIFICACIÓ D’ESTUDIS 

Per tal de realitzar la cerca bibliogràfica s’ha buscat qualsevol article publicat en tres bases de 

dades: Pubmed, Cinahl, Scopus. 

Les paraules clau que han estat usades per a fer la cerca bibliogràfica s’han extret dels termes 

MeSh (Medical Subject Headings), additivament, també s’hi han afegit altres paraules de text.  

Les paraules clau que s’han fet servir són: Ulcer, Wound Healing, Chronic Wound, Autografts i 

Skin graft (també incloent els seus derivats). En castellà les paraules clau serien: Úlcera, 

Cicatrización de Heridas, Heridas Crónicas, Autoinjerto i Injerto de Piel (i els seus derivats).  

Additivament, s’han utilitzat els operadors booleans AND i OR per a tal de fer la cerca.  

Com a filtres s’ha limitat l’any de publicació a 10 anteriors per assegurar que la informació 

recollida sigui actualitzada i l’idioma de redacció dels articles a anglès, espanyol i català.  

Per tal de realitzar la cerca bibliogràfica s’ha fet a partir del mètode PRISMA. 
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3.4 CRITERIS D’INCLUSIÓ I EXCLUSIÓ 

Amb l’objectiu d’acotar la selecció de la literatura per tal de dur a terme l’extracció 

d’informació per a la revisió sistemàtica s’han emprat els criteris d’inclusió i exclusió descrits a 

continuació:  

3.4.1 Criteris d’inclusió 

- Articles publicats en revistes científiques 

- Text complet disponible  

- Aquells amb descripció de com es realitza la tècnica i tot el que aquesta comporta 

- Idioma anglès o espanyol 

- Publicats a partir de l’any 2012 

3.4.2 Criteris d’exclusió 

- Estudis clínics d’un cas 

- Estudis que no es basen en les característiques de com es du a terme la tècnica 

d’empeltat en segell  

- Idioma diferent d’anglès o espanyol 

- Publicats fa més de deu anys 

 

3.5 VARIABLES A ESTUDI  

De cada article es recolliran anys i pel que fa al que contingut s’estudiaran les següents 

variables. 

- Característiques de la ferida. 

- Preparació de la lesió abans de dur a terme un empelt en segell. 

- Quin és el procediment de la tècnica i qui el realitza. 

- Cures que s’han de dur a terme un cop s’ha empeltat la ferida (desbridament, 

periodicitat, cura de la pell perilesional, apòsits i ús d’embenatges).  

- Possibles complicacions derivades. 

- Percentatge d’èxit i periodicitat en la qual les lesions es resolen mitjançant aquest 

procediment.  
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3.6 CRITERIS DE QUALITAT  

La qualitat i rigor científic dels estudis inclosos en la present revisió sistèmica han estat 

avaluats mitjançant el recurs CASPE (Critical Appraisal Skills Programme Español) (19). Un dels 

articles es tracta d’un cas clínic, en aquest cas s’ha aplicat el recurs SCED per tal d’assegurar la 

seva qualitat (20). En l’Annex 1 i 2 es troba més informació envers els llistats de verificació 

usats i l’anàlisi de qualitat dels articles.  

3.7 ASPECTES ÈTICS 

No existeix cap conflicte d’interès amb el contingut de la present investigació.  

Amb relació a confidencialitat del pacient i de dades mèdiques no hi ha cap aspecte ètic a 

ressaltar donat que s’ha emprat informació ja publicada anteriorment. 
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4 RESULTATS 

4.2 CERCA BIBLIOGRÀFICA  

S’han tingut en compte tots els criteris mencionats anteriorment. A partir dels criteris 

d’exclusió i inclusió s’han identificat un total de 230 registres en les tres bases de dades 

consultades. Més específicament a Pubmed s’han trobat 78 articles, a Cinahl 38, i per acabar a 

Scopus 114. A continuació, s’han eliminat els documents duplicats, 27, essent 203 els 

documents dels quals s’ha llegit i estudiat el resum. Un cop s’han acabat d’aplicar la resta de 

criteris d’exclusió, com n’és el contingut dels estudis, 15 són els articles dels quals s’ha fet una 

lectura completa.  

A partir de la lectura minuciosa del text complet de cada un dels estudis s’han desestimat 4 

articles, ja que es tractaven d’anàlisis d’un sol cas clínic i altres 3 en els que no es basaven en 

les característiques de la realització de la tècnica d’empeltat en segell. Donat això, han estat 8 

els articles escollits per analitzar i dur a terme la revisió sistèmica. A continuació s’ha elaborat 

un esquema que sintetitza cada un dels passos que s’han dut a terme a l’hora d’elaborar la 

cerca de la bibliografia.  

 

Taula 1. Diagrama PRISMA 
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4.3 CLASSIFICACIÓ DELS RESULTATS 

Un cop analitzat el contingut clínic de cada un dels articles es procedirà a realitzar una 

comparació de les divergències i convergències de cada un dels estudis en vers els diferents 

aspectes en els quals s’han classificat els resultats. En l’Annex 3 es pot trobar la taula envers el 

contingut clínic dels articles usats. 

4.3.1 Localització geogràfica on s’han portat a terme els estudis 

Primerament s’ha de recalcar que la majoria de treballs són espanyols (13,15,17,21,22), la 

resta han estat elaborats a Suècia (23), Polònia (24) i Països Baixos (25). En la següent gràfica 

es pot visualitzar la localització geogràfica de cada un dels articles que s’han emprat. 

 

Taula 2. Localització geogràfica 

4.3.2 Any de publicació  

Respecte a l’any de publicació dels articles analitzats, amb el criteri d’exclusió de 10 anys 

trobem estudis de diverses dates: 2012 (25), 2016 (22), 2017 (23), 2019 (15,21), 2020 (13,17), 

2021 (24). En la següent gràfica es pot visualitzar la prevalença de l’any de publicació dels 

articles usats, amb limitació de 10 anys.  

 

Taula 3. Any de publicació 
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4.3.3 Tipologia de treball 

En relació amb la tipologia de treball, dels documents usats per a realitzar la revisió sistèmica 

se’n troben de diversos tipus: estudi de cohorts retrospectiu no comparatiu (23), informe de 

casos clínics (15), estudis de cohorts prospectius (17,21), estudi de cohorts prospectiu no 

intervencional (13), estudi de cohorts retrospectiu (25), estudi observacional (24) i per últim 

assaig controlat aleatoritzat (22). 

4.3.4 Etiologia ferida 

Respecte a l’etiologia de les ferides tractades en els estudis utilitzats la més prevalent és la 

insuficiència venosa crònica (IVC) (17,21,22,24), l’article de Guisado Muñoz S. et al. (15) es 

basa en el maneig d’úlceres isquèmiques hipertensives  de Martorell. 

També vull recalcar que en l’estudi de Yan Yuen W et al. (25) es tracten ferides degudes 

Epidermòlisis Bullosa (EB), un trastorn cutani poc freqüent que provoca butllofes. Dos dels 

articles aborden ferides causades per diverses patologies:  

- Úlceres venoses (38%), quirúrgiques (21%), úlceres de Martorell (11%), traumàtiques 

(11%), arterials (3%), altres (16%) (13) 

- Úlceres venoses (43,7%), mixtes, arterials, diabètiques i altres (23)  

4.3.5 Preparació del llit de la ferida 

Un altre aspecte essencial per a realitzar la tècnica i que va estretament lligat amb l’evolució 

de la ferida és la preparació del teixit. En els articles analitzats, 5 d’ells no especifiquen quina 

preparació es du a terme (13,17,22,23). Un d’ells aplica betametasona perilesional al 0,5% 

c/72h, cura en ambient humit bisetmanalment i embenatge de baixa compressió durant les 

dues setmanes anteriors per tal d’aconseguir teixit de granulació (15). El desbridament 

mecànic de la zona receptora abans de dur a terme la tècnica es menciona en un dels articles 

(24). Un dels estudis especifica que desbriden l’úlcera abans de la intervenció, tot i no 

especificar com es du a terme (21). Un altre estudi individualitza les cures per cada ferida per 

tal d’obtenir teixit de granulació i fan foments amb solució salina just abans de la intervenció 

(25). Només un dels estudis inclou ferides amb signes infecciosos o sense teixit de granulació 

(13).  

4.3.6 Tècnica utilitzada 

Pel que fa a la tècnica que s’empra per dur a terme els empelts en segell, es procedirà a 

descriure el que cada un dels articles analitzats refereix respecte a les característiques 
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d’aquesta. Primerament, cal mencionar que un dels estudis no especifica com es realitza la 

tècnica d’empeltat en segell (23).  

En relació amb l’àmbit en el qual es porta a cap la intervenció, en quatre dels estudis 

s’anomena que la tècnica es du a terme en un ambient ambulatori (13,15,21,22), mentre que 

els altres no mencionen l’espai on es treballa (15,17,25). Pel que fa als professionals que 

realitzen l’empelt, només un dels articles ho anomena, en aquest cas un dermatòleg (22).  

La zona donant de l’empelt varia segons l’estudi. Un d’ells no mencionen quina és la zona 

donant (24), per altra banda, en sis casos és la cuixa (13,15,17,21) i en un s’ha usat tant la cuixa 

com l’abdomen (24). Un dels articles divergeix en aquest sentit, ja que compara l’efectivitat 

dels empelts amb contingut fol·licular, procedents de cuir cabellut, amb teixit abdominal (22).  

Respecte a l’obtenció dels empelts, cinc dels estudis utilitzen el punch (15,21,22,24), un 

d’aquests menciona també que a part s’utilitza en alguns casos la cureta o el bisturí per 

recopilar el teixit (13). La resta d’articles no es menciona l’instrumental emprat (17,25). 

Pel que fa a les característiques del teixit obtingut, quatre dels estudis refereixen que els 

fragments contenen dermis i epidermis, abastant fins a la dermis papil·lar superficial 

(13,15,17,25). Pel que fa a un dels estudis engloba dues tipologies de teixit, per una banda, 

teixit amb contingut fol·licular que contenen epidermis, dermis, fol·licles pilosos terminals i 

teixit subcutani de 4-5mm de profunditat i, per altra banda, teixit abdominal contenint 

epidermis, dermis i teixit subcutani parcialment (22). Amb relació al diàmetre de les mostres, 

en els diversos casos és de: 4 a 6mm (17), 4mm (21), 2mm (22), de 3 a 4mm (25). Només dos 

dels estudis refereixen la manera en la qual es disposen els empelts en l’úlcera: un cada 2 cm 

quadrats (24) i mantenint una distància entre ells de 2 a 6 mm (25). 

A l’hora de realitzar el procediment un dels aspectes essencials és l’anestèsia de la zona. En 

relació amb això, els diversos articles mencionen: anestèsia local de lidocaïna al 2% (13,17,21)  

o lidocaïna al 1% (22), infiltració de lidocaïna al 1% en la zona donant i lidocaïna al 2% gel en la 

zona receptora (24), xilocaïna al 2% en la zona donant i anestèsia tòpica en la zona receptora 

(25).  

Com a aspectes a destacar un dels articles refereix l’ús de cianoacrilat (CA) per tal de fixar les 

mostres en el llit de l’úlcera (21); un altre dels articles menciona que un cop obtingut el teixit 

de la zona donant, aquest es neteja amb solució salina al 0,9% (25).  
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4.3.7 Cures post-intervenció 

En relació amb les cures després de la intervenció, en cinc dels estudis es pauta repòs 

funcional.  Dos d’ells no específica la durada (22,23), dos d’ells 5 dies (15,17), un d’ells de 3 a 4 

dies (13) i per acabar un d’ells 4 dies (25). 

Respecte a l’aplicació de compressió en les úlceres després d’empeltar-les, un dels articles 

aplica teràpia compressiva en totes aquelles en les que la circulació arterial ho permet (23). 

Quatre d’ells menciona l’ús d’embenatge compressiu, sense cap altra especificació 

(13,15,17,24). Un dels estudis especifica la compressió usada 40 mmHg (21). Un dels articles 

menciona a més a més que l’embenat és elàstic i s’empra les primeres 72h (22).  

Respecte a la cura de la zona donant, un dels articles menciona l’ús d’apòsits d’alginat càlcic 

(17). Un dels estudis per dur a terme la cura fa servir apòsits d’escuma amb silicona, el primer 

canvi es fa quan es desprèn aquest i la resta dues vegades a la setmana (25). Un dels articles, 

tot i no mencionar com es realitza la cura, especifica que aquesta ferida tancarà per segona 

intenció (13). La resta no donen informació en aquest àmbit (15,21-24).  

En quant a la periodicitat de les cures, en alguns d’ells no en fa referència (21-24). En dos dels 

estudis es du a terme la cura setmanalment (13,15). Depenent de l’exsudat el canvi d’apòsit es 

porta a cap una o dues vegades a la setmana (17). Finalment, un dels articles exposa que la 

primera cura postintervenció es fa als 4 dies i seguidament cada 48h (25). 

Un dels punts clau per a la bona resolució de les ferides, zona receptora, és el tipus d’apòsits 

usats, en aquest cas hi ha divergència.  

- Apòsit primari de malla o tul no adherent, apòsit secundari depenent de l’exsudat de 

la ferida (13). 

- Apòsits inhibidors de proteases en malla de polièster i alginats com a secundaris (15).  

- Apòsits no adherents (tipus UrgoStart® Contact, Urgo Medical, France) i alginats en cas 

de les ferides exsudatives com a secundaris, additivament aplica també zinc en la pell 

perilesional (17).  

- Apòsits col·loides antiadherents tipus UrgoStart® (21).  

- Apòsits no adherents, sense especificar altres característiques d’aquests (22).  

- Apòsits primaris de malla amb plata i com a secundaris foams de poliuretà no adhesius 

(24).   

- Apòsits d’escuma amb silicona i en el cas de presència de signes infecciosos s’apliquen 

apòsits amb plata (25). 
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Només en un dels articles no es menciona quins materials s’empren per a cobrir la ferida (22). 

4.3.8 Complicacions presentades 

En relació amb les complicacions derivades de la realització de la tècnica només dos dels 

estudis les especifiquen. En un d’ells la més freqüent és la infecció, en un 27,7% dels pacients. 

El 28,5% dels pacients van requerir repetir el procés (23). L’altre no refereix complicacions 

majors, tot i això, un 16% dels pacients han presentat processos infecciosos, resolts amb 

tractament antibiòtic (ATB) (22).  

4.3.9 Resolució de la ferida i seguiment 

Cada un dels estudis refereix diferents dades amb relació al temps de cicatrització i 

epitelització completa de les úlceres:  

- No s’avalua el temps de cicatrització total de la ferida. L’estudi fa el seguiment de les 

ferides fins a les 3 setmanes en aquest temps (13):  

o 38,5% de les ferides tenen entre 80-100% de cicatrització.  

o 34,6% de les ferides tenen entre 40-70% de cicatrització. 

o 26,9% de les ferides tenen entre 0-30% de cicatrització. 

- Cicatrització completa de totes les ferides entre les 3 i 8 setmanes (15). 

- Cicatrització completa del 92% de ferides al cap 12 setmanes, en aquest temps les 

ferides restants van presentar una reducció de l’àrea de >75% (17). 

- No s’avalua el temps de cicatrització total de la ferida. Dels pacients que participen, 

dos d’ells precisen la repetició de la tècnica dues vegades i un una vegada. Al cap de 4 

setmanes un 70% de l’extensió de les ferides ja estava cicatritzada (21).  

- No s’avalua el temps de cicatrització total de la ferida. L’estudi registra el seguiment de 

la ferida 18 setmanes. Refereix una reducció de l’àrea de l’úlcera amb empelts amb 

fol·licles del 75,15%, en contraposició del 33,07% dels empelts sense contingut 

fol·licular (22). 

- El 18,7% de les úlceres es van curar al cap de 3 mesos, al cap de 12 mesos un 52,2% 

més d’úlceres es van epitelitzar (23). 

- L'estudi només fa el seguiment fins als 30 dies. En aquest temps, com a mitjana, el 73% 

de la superfície de les ferides ja estava cicatritzat (24).  
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- El 70% de les úlceres cicatritzen en un temps inferior a 2 mesos. La resta de ferides 

(30%) el teixit viable va augmentar quasi un 50% (25). 
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5. DISCUSSIÓ 

Un cop desglossats tots els resultats que s’han extret de la bibliografia, es procedirà a analitzar 

les convergències i divergències del contingut de cada un.  

Primerament, s’esmenten els resultats dels estudis, en aquest apartat es compara la resolució 

de les ferides amb les discrepàncies pel que fa a la realització de la intervenció.  

- En 3 setmanes 57.7% de l’àrea reepitelitzada (13). 

- En 8 setmanes totes les ferides resoltes completament (15). 

- En 3 mesos el 98% de l’àrea reepitelitzada (17). 

- En 1 mes el 70% de l’àrea reepitelitzada (21). 

- En 6 mesos:  

o Teixit amb contingut fol·licular amb un 75,15% de l’àrea reepitelitzada (22). 

o Teixit sense fol·licles pilosos terminals amb un 33,07% de l’àrea reepitelitzada 

(22). 

- En 12 mesos 70,9% de les ferides resoltes completament (23).  

- En 1 mes el 73% de l’àrea reepitelitzada (24). 

- En dos mesos 85% de l’àrea reepitelitzada (25). 

Inicialment, respecte a la informació general dels articles es pot ressaltar que la majoria dels 

articles s’han realitzat en l’Estat Espanyol, aquest fet confirma que és un tema més treballat, 

conegut i analitzat que en altres països. Respecte a l’any de publicació, tot i ser una intervenció 

que Reverdin ja va començar a emprar l’any 1869 (5), la majoria de la literatura usada per dur 

a terme realitzar la revisió sistemàtica és des de l’any 2019 fins a l’actualitat. 

 En relació amb l’etiologia de les ferides en les quals s’aplica aquest tractament, tot i que és 

possible en diversa tipologia, la més prevalent en aquest cas és la IVC, seguit de la 

hipertensiva. De totes maneres, també es mencionen úlceres mixtes, diabètiques, quirúrgiques 

i traumàtiques. També m’agradaria recalcar que l’article de Yan Yuen W et al. (25) es basa en el 

tractament de ferides causades per EB, malaltia molt divergent de les altres mencionades.  

Respecte a la tècnica utilitzada, tots els estudis que mencionen l’àmbit en el qual es porta a 

cap, és l’ambulatori, però només un menciona el professional que la realitza, un dermatòleg. 

Envers aquest aspecte podem considerar que no hi ha prou informació per a constatar la 

prevalença en la qual els professionals d’infermeria s’encarreguen de dur a terme la tècnica.  
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L'estat del llit de la ferida és un aspecte essencial per afavorir una bona evolució de la ferida. 

En aquest cas, quatre dels articles no ofereixen informació en relació amb aquest aspecte, la 

resta realitza desbridament (mencionant mecànic i autolític) per tal d’aconseguir teixit de 

granulació. Una de les característiques que impedeix el creixement de nou teixit viable és la 

infecció, només un dels estudis inclou ferides d’aquestes característiques (13). Comparant els 

resultats, tot i només fer el seguiment durant 3 setmanes, només s’epitelitza un 57,71% de 

l’àrea de les ferides, percentatge inferior a la resta d’estudis que no accepten úlceres amb 

signes infecciosos i duen a terme desbridament preintervenció. En aquest sentit, es pot 

constatar que un mal estat de la ferida abans de portar a cap l’empeltat en segell influeix 

negativament en la bona evolució d’aquest.  

Pel que fa a les característiques del teixit obtingut de la zona donant per empeltar la ferida, en 

la majoria d’estudis els fragments abasten epidermis i dermis i el seu origen és la cuixa i tenen 

de 2 a 6 mm de diàmetre. Només un dels articles varia en aquest sentit, compara teixit que 

conté fol·licles pilosos amb mostres amb les propietats mencionades anteriorment, tenint més 

èxit d’epitelització els mencionats en primer lloc. Tot i només ser un dels articles el que usa 

aquest tipus de teixit, considero que s’hauria de continuar estudiant en aquest sentit, ja que 

pot suposar una millora de l’efectivitat dels empelts en segell.  

El tipus d’anestèsia que s’usa a l’hora de realitzar el procediment coincideix en quasi tots els 

casos, essent la lidocaïna infiltrada la més emprada. Dos dels estudis refereixen l’ús d’anestèsia 

tòpica, de xilocaïna en la zona donant (25) i lidocaïna tòpica en la zona receptora (24). Tot i 

això, cap dels articles valora l’escala de dolor (EVA) del pacient en el moment que es du a 

terme el procediment i, per tant, no es pot valorar quina de les opcions té millors resultats.  

Pel que fa a l’instrumental per obtenir els empelts, la majoria d’estudis mencionen el punch, 

només un dels altres refereix també haver usat la cureta i el bisturí en alguns dels casos, però 

no suposa variació significativa en respecte a l’evolució de l’empelt.  

L’article de Pla Sánchez F et al. (21) és l’únic que usa CA amb la finalitat de millorar l’adhesió 

dels empelts en l’úlcera. Aquest assoleix els mateixos resultats que la resta d’estudis, per tant, 

amb el present treball i, essent només un estudi en el qual s’utilitza, no es pot concloure que 

millori els resultats.  

Un altre aspecte clau a tenir en compte a l’hora d’assegurar una bona evolució, és el tipus de 

cura que es realitza un cop fet l’empelt. La majoria dels estudis mencionen el repòs funcional, 

d’entre 3 i 5 dies. Cap dels estudis contraindiquen el repòs i, per tant, no es pot avaluar si 

influeix en els resultats.  
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L’aplicació de teràpia compressiva es refereix en 6 dels articles, tot i això, es té en compte que 

aquesta no influeixi negativament en la circulació en els casos amb isquèmia o absència de 

polsos distals. En comparació amb els altres dos articles que no mencionen l’ús de compressió, 

no s’observa cap diferenciació pel que fa a l’evolució. S’ha de tenir en compte que un dels 

estudis que no apliquen aquesta teràpia tracta ferides causades per EB, en la que no està 

indicada la compressió. La raó per la qual la compressió està indicada és perquè els processos 

inflamatoris en extremitats inferiors poden arribar a alterar la circulació venosa i la compressió 

promou el retorn venós (26).  

La literatura analitzada refereix poca informació respecte a la cura de la zona donant. En 

l’estudi de Conde Montero E. et al. (17) s’empren apòsits d’alginat càlcic. Aquestes fibres 

tenen una gran capacitat d’absorció i creen ambient humit afavorint el desbridament autolític, 

a més a més, formen una làmina gelificada a l’entrar en contacte amb l’exsudat que impedeix 

l’adhesió al llit de la ferida (27). L’article de Yan Yuen W et al. (25)  usa apòsits d’escuma amb 

silicona, aquests tenen característiques absorbents, manteniment de l’ambient humit i 

protecció de la pell perilesional al ser transpirables i impermeables (27). Els dos tipus de cures 

tenen les mateixes característiques, tot i això, cap dels dos documents referenciats mencionen 

el percentatge d’èxit de reepitelització d’aquesta ferida.  

En relació amb la cura de la zona receptora, s’ha pogut veure que en quasi tots els estudis 

s’empren apòsits no adherents o tipus malla com a primaris. Respecte als apòsits secundaris, 

coincideixen en el fet que aquests tenen la finalitat de gestionar l’exsudat i s’apliquen 

individualitzant cada un dels casos. En els articles en que es mencionen de quin tipus són, 

aquests són d’alginat (15,17)  i foam (24).  Els apòsits de foam es caracteritzen per tenir 

capacitat absorbent, transpirable i impermeable, així gestionant l’exsudat i creant un ambient 

humit, característiques similars als alginats (27). Pel que fa a la resolució de les ferides, es pot 

evidenciar com els estudis que usen alginat tenen un percentatge de reepitelització del 100% 

(15) i 98% (17) respectivament i el que usa foam del 73% (24). Aquesta efectivitat no es pot 

relacionar directament amb el tipus d’apòsit, ja que molts altres aspectes interfereixen en la 

cura de les úlceres. Tot i no tenir suficient evidència, en els estudis que refereixen la 

periodicitat del canvi d’apòsit, aquest és una o dues vegades a la setmana, normalment 

depenent de l’estat de l'apòsit.  

Additivament en l’article de Nowak MA et al. (24)  l’apòsit de malla que s’utilitza en primera 

opció conté també plata, emprada com a prevenció i tractament de ferides infectades. Tot i 

que altres estudis refereixen l’ús d’apòsits de plata en cas de signes flogòtics, cap d’ells els fa 



22 
 

servir com a primera opció. Respecte a l’efectivitat, el mencionat estudi compta amb un 73% 

de reepitelització, relativament inferior a la resta. De totes maneres, aquests resultats no es 

poden atribuir únicament a la presència de plata.  

Només un dels articles menciona la cura de la pell perilesional (17), en aquest cas amb zinc. De 

totes maneres, no s’ha pogut valorar l’efectivitat d’aquest en comparació als altres estudis ja 

que no es facilita informació envers la maceració de la pell perilesional.  

Respecte a les possibles complicacions que es podrien derivar de la intervenció, es pot veure 

com només dos dels estudis analitzats en refereixen, en ambdós casos infecció (22,23). També 

esmenten que aquesta es resol sense complicacions majors. No hi ha diferències clares a l’hora 

de realitzar la tècnica en comparació amb els altres documents analitzats, per tant, aquests 

casos es relacionen amb l’atzar i no es troba cap causa clara de la infecció d’acord amb la 

informació referida en els articles.  
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6. LIMITACIONS   

A l’hora de realitzar la cerca bibliogràfica he trobat una gran limitació respecte a la publicació. 

Tot i no ser una intervenció nova, hi ha pocs estudis publicats basats en la manera en la qual es 

duen a terme els empelts en segell i la cura que s’empra.  

Un altre aspecte a mencionar és que cada un dels articles mesura els objectius, resolució de la 

ferida, seguint criteris diferents (com per exemple el temps de seguiment i les visites que es 

duen a terme) i que, per tant, fa difícil la valoració objectiva de quin dels mètodes i materials 

és més efectiu.  

Additivament, s’ha de tenir en compte que l’etiopatogènia i els factors bio-psico-socials de 

cada individu són diferents, fet que fa que els resultats no es puguin atribuir solament als 

materials i mètodes de la tècnica.  
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7. CONCLUSIONS  

S’ha verificat que els empelts en segell són una bona opció per a aquelles ferides de llarga 

evolució, amb molts beneficis, com la disminució potencial del dolor, i pocs riscos i 

complicacions. Additivament, és un procediment que requereix pocs recursos econòmics, 

envers els que es destinen en material per a la cura de ferides d’anys de progressió. 

Per altra banda, un dels aspectes que m’havia proposat inspeccionar és el grau d’autonomia 

dels professionals d’infermeria en relació amb els empelts en segell. Aquesta és una 

intervenció que es podria dur a terme per part d’aquest col·lectiu. En els estudis no es pot 

veure reflectida la implicació d’infermeria a l’hora de dur a terme la tècnica, tot i que alguns 

dels autors dels articles en formen part.  

La present revisió sistemàtica suggereix que, tot i que els empelts en segell no és una tècnica 

nova, és poc coneguda i emprada. Degut a aquest fet he pogut verificar que hi ha poca 

literatura publicada i que aquesta moltes vegades té divergències respecte als procediments i 

materials usats.  

En relació amb aquest fet, no es poden extreure conclusions clares, ja que falten estudis 

significatius que otorguin màxim nivell d’evidència per a la realització dels empelts en segell.  

Per concloure, considero que s’haurien de realitzar més estudis i protocols per tal 

d’implementar i donar a conèixer més els empelts en segell, donats els grans beneficis 

esmentats al llarg del treball, la baixa complexitat en comparació a altres tècniques i les baixes 

complicacions que comporta.  
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ANNEX 1. LLISTAT VERIFICACIÓ CASPE 

 

Llistat de verificació de CASPe (28) sobre estudis de cohorts.  

A/ ELS RESULTATS DE L’ESTUDI SÓN VÀLIDS? 

Preguntes d’eliminació 

1. L’estudi es centra 

en un tema 

clarament definit? 

 

Una pregunta es pot definir en termes de:  

- La població estudiada 

- Els factors de risc estudiats 

- Els resultats “outcomes” considerats 

- L’estudi intenta detectar un efecte beneficiós o 

perjudicial?  

2. La cohort es va 

reclutar de la 

manera més 

adequada? 

 

Es tracta de buscar possibles biaixos de selecció que puguin 

comprometre que les troballes es puguin generalitzar. 

- La cohort és representativa d'una població definida? 

- Hi ha alguna cosa "especial" en la cohort? 

- Es va incloure tots els que haurien de haver-se inclòs en la 

cohort? 

- L'exposició es va mesurar de forma precisa per tal de 

minimitzar possibles biaixos? 

Preguntes de detall 

3. El resultat es va 

mesurar de forma 

precisa per tal de 

minimitzar 

possibles biaixos? 

 

Es tracta de buscar biaixos de mesura o classificació: 

- Els autors van utilitzar variables objectives o subjectives? 

- Les mesures reflecteixen de forma adequada allò que se 

suposa que ha de mesurar? 

- S'ha establert un sistema fiable per detectar tots els casos 

(per exemple, per mesurar els casos de malaltia)? 

- Es van classificar tots els subjectes en el grup exposició 

utilitzant el mateix tractament? 

- Els mètodes de mesura van ser similars en els diferents 

grups? 

- Eren els subjectes i/o l'avaluador de els resultats cecs a 

l'exposició (si  això no va ser així, importa)? 

4. Han tingut en 

compte els autors 

el potencial efecte 

dels factors de 

confusió en el 

disseny i/o anàlisi 

Busca restriccions en el disseny i en les tècniques utilitzades com, 

per exemple, anàlisi de modelització, estratificació, regressió o de 

sensibilitat utilitzats per corregir, controlar o justificar els factors 

de confusió. 
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del estudi?  
  

5. El seguiment dels 

subjectes va ser el 

prou llarg i 

complet? 

 

- Els efectes bons o dolents haurien de aparèixer per ells 

mateixos. 

- Els subjectes perduts durant el seguiment poden haver 

tingut resultats diferents als disponibles per a l' avaluació. 

- En una cohort oberta o dinàmica, ¿hi va haver alguna cosa 

especial que va influir en el resultat o en l' exposició dels 

subjectes que van entrar a la cohort? 

B/ QUINS SÓN ELS RESULTATS? 

6. Quins són els 

resultats d'aquest 

estudi? 

 

- Quins són els resultats nets? 

- Els autors han donat la taxa o la proporció entre els 

exposats/no exposats? 

- Com de fort és la relació de l' associació entre l' exposició i 

el resultat (RR)? 

7. Quina és la precisió dels resultats? 

C/ ELS RESULTATS SÓN APLICABLES AL TEU MITJÀ? 

8. Et semblen creïbles 

els resultats? 

- Es pot deure a l'atzar, biaix o confusió? 

- El disseny i els mètodes d'aquest estudi són prou 

defectuosos per fer que els resultats siguin poc creïbles? 

Considera els criteris de Bradford Hill (per exemple, seqüència 

temporal, gradient dosi-resposta, fortalesa d' associació, 

versemblança biològica) 

 

9. Els resultats d'aquest estudi coincideixen amb altra evidència disponible? 

10. Es poden aplicar 

els resultats en el 

teu mitjà? 

 

- Els pacients coberts pel estudi poden ser suficientment 

diferents dels de la teva àrea. 

- El teu mitjà sembla ser molt diferent al de l' estudi. 

- Pots estimar els beneficis i perjudicis en el teu mitjà? 

11. Això canviarà la teva decisió clínica? 
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Llistat de verificació de CASPe (29) sobre assajos clínics.  

A/ ELS RESULTATS DE L’ASSAIG SÓN VÀLIDS? 

Preguntes d’eliminació 

1. S’orienta l’assaig a 

una pregunta 

clarament 

definida? 

Una pregunta es pot definir en termes de:  

- La població estudiada 

- La intervenció realitzada 

- Els resultats considerats 

2. L’assignació dels 

pacients pel 

tractament ha 

estat aleatòria? 

- S’ha mantingut oculta la seqüència d’aleatorització? 

3. Han estat 

adequadament 

considerats fins al 

final tots els 

pacients que han 

entrat en ell? 

- El seguiment ha estat complet? 

- S’ha interromput precoçment l’estudi? 

- S’han analitzat els pacients en el grup al que han estat 

assignats aleatòriament? 

Preguntes de detall 

4. S’ha mantingut el 

cegament? 

 

A:  

- Pacients  

- Clínics  

- Personal de l’estudi 

5. A l’inici de l’assaig 

els grups eren 

similars? 

En termes d’altres factors que poguessin tenir afecte sobre el 

resultat: sexe, edat, etc.  

 

6. Al marge de la intervenció en estudi els grups han estat tractats igual? 

B/ QUINS SÓN ELS RESULTATS? 

7. L’efecte del 

tractament és molt 

gran? 

- Quins desenllaços s’han mesurat? 

- Els desenllaços mitjans són els del protocol? 

8. Quina és la precisió 

d’aquest efecte? 

- Quins són els intervals de confiança? 

C/ ELS RESULTATS ENS PODEN AJUDAR? 

9. Aquests resultats 

es poden aplicar al 

teu medi o 

població? 

Creus que els pacients inclosos en l’assaig són suficientment 

semblants als teus pacients? 
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10. S’han tingut en 

compte tots els 

resultats 

d’importància 

clínica? 

- En cas negatiu, en què afecta a la decisió a prendre?  

11. Els beneficis a 

obtenir justifiquen 

els riscos i costos? 

- És improbable que es pugui deduir de l’assaig però, què en 

penses tu al respecte? 

  

 

Llistat de verificació de SCED (20) per a casos clínics. 

1. Història clínica L'estudi proporciona informació crítica sobre les dades 

demogràfiques i característiques de les lesions del tema de recerca 

que permeti al lector determinar l'aplicabilitat del tractament a 

una altra persona. 

2. Mètode objectiu El document identifica un mètode objectiu repetible i 

operativament definit que pugui utilitzar-se per mesurar l’èxit del 

tractament.  

3. Disseny 

 

El disseny de l’estudi permet examinar les relacions causa-efecte 

per demostrar l’eficàcia del tractament.  

4. Línia de base Determinar que s’ha produït un mostreig suficient del 

comportament durant el període anterior al tractament per 

proporcionar una mesura de referencia adequada.  

5. Comportament del 

mostreig durant el 

tractament  

Establir que s’ha produït un mostreig suficient del comportament 

durant la fase de tractament per a diferenciar una resposta al 

tractament de les fluctuacions de comportament que puguin haver-

se produït en la línia de base. 

6. Registre de dades Per proporcionar una representació exacta de la variabilitat del 

mètode.  

7. Fiabilitat entre 

avaluadors  

Determinar si la mesura del mètode objectiu és fiable i es recull de 

forma coherent.  

8. Independència 

dels assessors 

Reduir el biaix de l’avaluació usant a una persona que no estigui 

involucrada en l’estudi per proporcionar una avaluació dels 

pacients. 

9. Anàlisi estadístic Per demostrar l’eficàcia del tractament en interès es comparen 

estadísticament els resultats al llarg de les fases d’estudi.  

10. Replicació  

 

Per demostrar que l’aplicació i els resultats de la teràpia no es 

limiten a un individu o una situació específica (és a dir, que els 

resultats es reprodueixen en altres circumstàncies) 

11. Generalització  Per demostrar la utilitat funcional de que el tractament s’estengui 

més enllà de l’entorn de la teràpia en altres àrees de l’individu. 
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ANNEX 2. ANÀLISI DE QUALITAT DELS ARTICLES 

SELECCIONATS   

 

Anàlisis de la qualitat metodològica d’estudis segons CASPE (19) i SCED (20). 

 ÍTEMS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Estudis de Cohorts  

Conde Montero E, et 
al. (2020) (13) 

+ + + + - + + + + + + 

Conde Montero E, et 
al.  (2020) (17) 

+ + + + + + + + + + + 

Plá Sánchez F, et al. 
(2019) (21) 

+ + + + - + + + + + + 

Groening L, et al. 
(2017) (23) 

+ + +/- + + + + + + + + 

Nowak MA, et al. 
(2021) (24) 

+ + +/- + + + + + + + + 

Yan Yuen W, et al. 
(2012) (25) 

+ + + + + + + + + + + 

Assaig controlat  

Martínez ML, et al. 
(2016) (22) 

+ + + - + + + + + + + 

Casos clínics  

Guisado Muñoz S, et 
al. (2018) (15) 

+ + + + + + + - + + + 
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ANNEX 3. CONTINGUT CLÍNIC DELS ARTICLES 

Article Punch grafting for pain reduction in hard-to-

heal uclcers (13) 

Tratamiento de la úlcera isquèmica 

hipertensiva de Martorell con microingertos 

autólogos en sello (15) 

Association of autologous punch grafting, 

TLC-NOSF dressing and multitype 

compression therapy to rapidly achieve 

wound clousure in hard-to-heal venous leg 

ulcers (17) 

Autors  . Elena Conde Montero 

. Yasmin de Farias Khayat 

. Laura Pérez Jerónimo  

. Alicia Peral Vázquez 

. Lorena Recarte Marín  

. Soledad Guisado 

. Pablo de la Cueva Dobao 

. S. Guisado Muñoz 

. E. Conde Montero  

. P.de la Cueva Dobao 

. E. Conde Montero 

. S. Bohbot 

. R. Grado Sanz 

. A. Peral Vázquez 

. L.Recarte-Marín  

. L. Pérez Jerónimo  

. J.L. Galán Sánchez 

. P. de la Cueva Dobao 

Any de 

publicació  

2020 2019 2020 

Tipus de 

disseny 

Estudi de cohorts prospectiu no intervencional  Informe de casos clínics Estudi de cohorts prospectiu 

País Espanya Espanya Espanya 

Etiologia de la 

ferida 

Úlceres venoses (38%), quirúrgiques (21%), 

úlceres de Martorell (11%), traumàtiques 

(11%), arterials (3%), altres (16%) 

Úlcera isquèmica hipertensiva de Martorell Úlceres venoses 

Preparació de 

la ferida 

No refereix preparació de les ferides, l’estudi 

inclou també ferides sense teixit de granulació 

o amb signes infecciosos.  

Betametasona al 0.5% perilesional c/72h 

durant 15 dies. Cures en ambient humit dues 

vegades a la setmana fins a aconseguir teixit 

de granulació. Embenatge de compressió de 

baixa elasticitat (20mmHg).  

No refereix preparació de la ferida abans de 

realitzar l’empelt.  
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Tècnica  Tècnica realitzada de manera ambulatòria.  

Anestèsia local de la zona donant, cuixa, amb 

lidocaïna 2%. 

Els empelts, obtinguts mitjançant punch, 

cureta o bisturí es fixen en la ferida mantenint 

la esterilitat, aquests contenen epidermis i 

dermis papil·lar.  

Realitzat de manera ambulatòria. Empelts 

extrets en punch de la cara antero-lateral de la 

cuixa. Fragments dermo-epidèrmics que 

arriben fins a la dermis papil·lar superficial.  

Empelts de dermis i epidermis, no més 

profunds de la dermis papil·lar, procedents de 

la cuixa. S’han obtingut sota anestèsia local 

(lidocaïna al 2%) amb una mida de 4 a 6 mm.   

Cures No es comenta com es realitza la cura de la 

zona donant, tot i això és una ferida que 

tancarà per segona intenció.  

S’aconsella repòs durant 3-4 dies i pressió 

local. Les cures es realitzen cada 5-7 dies.  

En quant a la zona receptora, s’aplica apòsit 

primari de malla o tul no adherent, l’apòsit 

secundari dependrà de l’exsudat de la ferida.  

El tractament de la patologia que causa la 

ferida s’ha d’aplicar igualment i personalitzar 

les altres cures segons la causa, p. ex. 

compressió en les úlceres vasculars. 

Repòs funcional 5 dies.  

Cura setmanalment. 

Apòsit bioactiu inhibidor de l’activitat de les 

proteases en malla de polièster.  

Apòsit secundari d’alginat.  

Embenatge compressiu.  

Repòs funcional durant 5 dies post-

intervenció.  

En la zona donant cura amb alginat càlcic.  

En la zona empeltada s’ha aplicat zinc en la 

pell perilesional, apòsit no adherent com a 

primari (tipus UrgoStart® Contact, Urgo 

Medical, France). En el cas de les ferides 

exsudatives s’han aplicat apòsits d’alginat com 

a secundaris. En totes les ferides s’han aplicats 

embenatges compressius. 

Les cures s’han realitzat una o dues vegades a 

la setmana, segons l’exsudat.  

Complicacions No refereix complicacions. No registrades. No registrades.  

Resolució de 

la ferida 

No s’avalua el temps de cicatrització total de 

la ferida.  

L’estudi fa el seguiment de les ferides fins a les 

3 setmanes en aquest temps:  

- 38,5% de les ferides tenen entre 80-100% 

de cicatrització.  

- 34,6% de les ferides tenen entre 40-70% de 

cicatrització. 

26,9% de les ferides tenen entre 0-30% de 

cicatrització. 

Cicatrització completa entre 3 i 8 setmanes.  Cicatrització completa del 92% de ferides a les 

12 setmanes, en aquest temps les ferides 

restants van presentar una reducció de l’àrea 

de >75%.  
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Article Free skin micrografts with cyanoacrylate as 

ambulatory treatment for venous ulcers (21) 

Hair follicle-containing punch grafts 

accelerate chronic ulcer healing: A 

randomized trial (22) 

Clinical Outcomes of Punch-grafting for 

Chronic Leg and Foot Ulcers (23) 

Autors  . Ferran Pla Sánchez 

. Rodrigo Rial 

. Iñaki Cernuda Artero 

. Pilar Ruíz Álvarez 

. Guillermo Moñux Ducajú 

. Isaac Martínez López 

. Maday Cabrero Fernández 

. Oscar Uclés Cabeza 

. Francisco Javier Serrano Hernando 

. María-Luisa Martínez  

. Eduardo Escario 

. Enrique Poblet 

. David Sánchez 

. Fernando-Francisco Buchón  

. Ander Izeta  

. Francisco Jimenez 

. Lisa Groening  

. Livia Dunér Holthuis 

. Sam Polesie 

. Henrik H. Sönnergren 

Any de 

publicació  

2019 2016 2017 

Tipus de 

disseny 

Estudi de cohorts prospectiu Assaig controlat aleatoritzat  Estudi de cohorts retrospectiu no comparatiu 

País Espanya Espanya Suècia 

Etiologia de la 

ferida 

Úlceres venoses  Úlceres venoses de més de 4 mesos 

d’evolució.  

Úlceres venoses (43,7%), mixtes, arterials, 

diabètiques i altres.  

 

Preparació de 

la ferida 

Desbridament de la ferida. Tot i no especificar 

altra preparació, aquells pacients amb 

patologia arterial, teixit necròtic o signes 

infecciosos no s’han inclòs a l’estudi.  

No refereix preparació de les ferides. L’estudi 

exclou aquelles ferides amb signes infecciosos.  

No refereix preparació de la ferida.  

Tècnica  Tècnica realitzada de manera ambulatòria.  

La zona donant, zona contra lateral de la cuixa, 

s’ha anestesiat amb lidocaïna al 2%. Els 

empelts obtinguts mitjançant punch mesuren 

4mm de diàmetre.  

Realitzat de manera ambulatòria per 

dermatòleg.  

L'estudi compara l’efectivitat dels empelts en 

segell amb contingut fol·licular i els que 

n’estan absents. 

No refereix com es realitza la tècnica 

d’empeltat en segell.  
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Per fixar-los a la úlcera s’usa cianoacrilat.  Anestèsia local en la zona donant, lidocaïna 

1% i epinefrina 1/100.000. 

Empelts obtinguts amb punch de 2 mm de 

diàmetre i inserits de manera estèril a la 

úlcera. Els empelts obtinguts del cuir cabellut 

contenen epidermis, dermis, fol·licles pilosos 

terminals i teixit subcutani, 4-5mm de 

profunditat. Els empelts  abdominals contenen 

epidermis, dermis i part de teixit subcutani.  

 

Cures No es comenta com es realitza la cura de la 

zona donant.  

En la zona receptora s’usa un apòsit col·loide 

anti-adherent tipus UrgoStart®. Additivament, 

s’aplica embenatge compressiu (compressió 

de 40mmHg).   

No es comenta com es realitza la cura de la 

zona donant.  

Es pauta repòs relatiu i disminució de 

l’activitat física de 2-3 dies després de la 

intervenció.  

La zona receptora es cobreix amb apòsit no 

adherent i embenat elàstic 72h.  

No menciona la periodicitat de les cures.  

 

Repòs funcional després de la intervenció.  

S’aplica compressió en totes les úlceres 

venoses i també en aquelles ferides d’altres 

etiologies en que la circulació arterial ho 

permet.  

No refereix quin tipus d’apòsit s’aplica ni la 

periodicitat de les cures.  

Complicacions No es refereixen complicacions.  No refereix complicacions majors. 16% dels 

pacients presenten infecció, resolta amb 

tractament antibiòtic.  

La més freqüent, la infecció, en un 27,7% dels 

pacients. El 28,5% dels pacients van requerir 

repetir el procés.  

Resolució de 

la ferida 

No s’avalua el temps de cicatrització total de 

la ferida.  

Dels pacients que participen, dos d’ells 

precisen la repetició de la tècnica dues 

vegades i un una vegada.  

A les 4 setmanes un 70% de l’extensió de les 

ferides ja estava cicatritzada.  

No s’avalua el temps de cicatrització total de 

la ferida. 

L’estudi registra el seguiment de la ferida 18 

setmanes. Refereix una reducció de l’àrea de 

l’úlcera amb empelts amb fol·licles del 75,15%, 

en contraposició del 33,07% dels empelts 

sense contingut fol·licular.  

El 18,7% de les úlceres es van curar als 3 

mesos, als 12 mesos un 52,2% més d’úlceres 

es van epitelitzar.  
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Article Assessment of the effect of punch full-

thickness skin grafting on wound 

epithelialization (24) 

Punch grafting of chronic ulcers in patients 

with 

laminin-332edeficient, non-Herlitz junctional 

epidermolysis bullosa (25) 

Autors  . Marcela A. Nowak 

. Dorota M. Meherholz 

. Wioletta Baranska-Rybak 

. Wing Yan Yuen 

. Janneke Huizinga 

. Marcel F. Jonkman 

Any de 

publicació  

2021 2012 

Tipus de 

disseny 

Estudi observacional Estudi de cohorts retrospectiu  

País Polònia Països baixos 

Etiologia de la 

ferida 

Úlceres venoses Úlceres degudes a Epidermòlisis bullosa, amb 

una mitjana de 6 anys d’evolució.  

Preparació de 

la ferida 

Tot i no referir preparació, en l’estudi només 

entren úlceres venoses amb teixit de 

granulació i sense signes infecciosos.  

Cura individualitzada per obtenir teixit de 

granulació. Dues hores abans de la intervenció 

les ferides s’han cobert amb compreses amb 

solució salina 0,9%.  

Tècnica  La zona donant s’ha anestesiat amb infiltració 

de lidocaïna al 1%, la zona receptora amb 

lidocaïna al 2% en gel.  

Abans de realitzar l’empelt s’ha desbridat de 

manera mecànica la zona receptora.  

Els empelts obtinguts amb el punch són de 

5mm de diàmetre i en la zona donant s’han 

posat un cada 2cm2. 

La zona donant, regió pèlvica de l’abdomen o 

cuixa, s’anestesia xilocaïna 2%, la zona 

receptora s’anestesia amb anestèsia tòpica. 

Els empelts, de 3-4mm de diàmetre, contenint 

epidermis i dermis superficial. Els empelts es 

netegen amb solució salina 0,9% abans 

d’inserir-los en l’úlcera amb una distància 

entre ells de 2-6mm de manera estèril.   

Cures Com a apòsit primàri en la zona receptora s’ha 

posat una malla amb plata i com a secundari 

un foam de poliuretà no adhesiu. 

Es pauta repòs absolut de 4 dies.  

La zona receptora es cura amb apòsit 

d’espuma amb silicona. En aquelles ferides 
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Additivament, s’aplica teràpia compressiva.  més exsudatives es posa un apòsit de silicona 

(tipus Mepilex® transfer) i embenat.  

La primera cura post-intervenció es realitza als 

4 dies, seguidament cada dos dies.  

La cura de la zona donant es realitza amb 

apòsit d’espuma amb silicona. El primer canvi 

de cura es realitza quan l’apòsit es desprèn i 

seguidament dues vegades a la setmana.  

En cas d’infecció s’aplica apòsit amb plata.  

Complicacions No registrades. No refereix complicacions.  

Resolució de 

la ferida 

L'estudi només fa el seguiment fins als 30 dies. 

En aquest temps, com a mitjana, el 73% de la 

superfície de les ferides ja estava cicatritzat.  

70% de les úlceres cicatritzen en un temps 

inferior a 2 mesos. La resta de ferides (30%) el 

teixit viable va augmentar quasi un 50%.  
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