
Full per a pacients

126

Revisió científica:

Roger Badia i el Grup 
d’Educació Sanitària de 
la CAMFiC

Revisió editorial:

Roger Badia i el Grup 
d’Educació Sanitària de 
la CAMFiC

Correcció lingüística:

Quasar Serveis d’Imatge

Il·lustracions:

Joan Josep Cabré

Sarna (escabiosi)
Francisco Javier Fernández Segura, Àngels Casaldàliga Solà, Marta Arcarons Martí, Alba Martínez 
Satorres, Lorena Díez García i Anna Escalé Besa. Grup de Treball de Dermatologia CAMFiC

BUTLLETÍ I http://www.butlleti.cat/ca/Vol37/iss3/16

Què és la sarna?

La sarna (o escabiosi) és una malaltia 
causada per l’àcar Sarcoptes scabiei, que 
parasita la pell dels humans.

La sarna no està relacionada amb la raça, 
l’edat, l’estatus social o la higiene perso-
nal.

Com es transmet?

La transmissió més habitual és el contacte 
directe de pell a pell, però també mitjan-
çant la roba, llençols, tovalloles, peluixos, 
etc. Per això és molt freqüent la transmis-
sió entre membres de la mateixa família o 
d’una mateixa institució.

Com es pot diagnosticar?

El diagnòstic es fa a partir del que li passa 
al pacient. Després del contacte infecci-
ós, les molèsties poden trigar de 2 a 3 
setmanes a aparèixer:
• Erupció, irritació i pruïja generalit-

zats, de predomini nocturn.
• L'àcar excava un túnel sota la pell,

lineal. Aquesta és la lesió clàssica de 
l’escabiosi, sobretot entre els dits i 
en els plecs, com engonals i aixelles. 
També causa unes petites vesícules 
perlades. 

De quines opcions de tractament 
disposem?

A més del tractament sobre la pell, és 
molt important:
• Rentar la roba, llençols, tovalloles, pe-

luixos, etc. infestats, a 60 oC.
• El que no es pugui rentar ha d’aïllar-se

en bosses tancades durant 10 dies.
• Cal canviar la roba de vestir i la roba de

llit cada dia.
• Cal aspirar catifes, teles de sofà,  enta-

pissats... i ventilar les habitacions.

Per a la pell, la permetrina al 5% és el 
tractament d’elecció.

Com s’aplica la permetrina?
• Una única aplicació és suficient per eli-

minar el paràsit. No obstant això, es pot 
repetir als 7 dies.

• S’aplica la crema per tot el cos, excep-
te al cap i a la cara. S’insisteix en les zo-
nes més afectades i s’evita el contacte 
amb els ulls i la boca.

• També s’ha d’aplicar entre les puntes
dels dits i en les ungles de les mans i 
dels peus.

• S’ha de deixar en contacte amb la pell
entre 8 i 14 hores; després, cal una dut-
xa o un bany amb aigua tèbia o freda 
(l’aigua calenta empitjora les picors de 
la pell).

• Cal tractar simultàniament tot el grup fa-
miliar i les parelles sexuals.

• Poden continuar picors residuals fins i
tot setmanes després del tractament, a 
causa d’una reacció immunitària a les 
restes dels àcars.
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