
Fractura
aliñada

Fractura
desprazada

O estado e a evolución das lesións derivadas dun accidente 
dependen en gran parte da rapidez e da calidade dos 
primeiros auxilios recibidos. A Lei 31/95, do 8 de novembro, 
de Prevención de Riscos Laborais, marca como obriga a 
análise das posibles situacións de emerxencia así como a 
adopción das medidas necesarias, entre outras, en materia 
de primeiros auxilios.

As queimaduras 
son lesións da pel  
producidas polo 
contacto cunha 
fonte de calor 
excesivo ou unha 
sustancia corro- 
siva.

Os factores que determinan a gravidade dunha queimadura son:

Profundidade: condiciona a cicatrización.
Extensión: o perigo de morte é directamente proporcional á 
superficie queimada.
Localización: cara, mans, orificios naturais, xenitais, etc.
Idade: nenos e anciáns.
Riscos de infección: prodúcese sempre pola perda da pel.

Pola súa extensión pode existir gravidade.

PRIMEIROS AUXILIOS EN CASO DE QUEIMADURAS:

Valorar o estado xeral da vítima (avaliación 
inicial) e asegurar as constantes vitais.
Arrefriar a queimadura inmediatamente, poñendo a zona afectada 
baixo auga fría, polo menos durante 10 minutos.
Cubrir a zona afectada con apósitos estériles 
ou no seu defecto moi limpos (sabas, fundas de 
almofadas, etc.) e humedecidos.
Non aplicar cremas, pomadas ou calquera outro 
medicamento ou produto.
NON quitar, como norma xeral, a roupa á vítima,
sobre todo se está adherida á pel. Soamente quitaremos a roupa 
en caso de que estea impregnada en produtos cáusticos ou 
ferventes.
Non dar nada de beber. Se ten sede, humedecede os seus beizos.
Non picar as ampolas.
Retirar os aneis, reloxos, pulseiras, etc.
Se a persoa está a arder, impedir que corra. Apagar as chamas 
cubríndoa cunha manta ou similar, ou facéndoa rodar no chan.
Trasladar a vítima a un centro especializado canto antes. Alí 
valorarase, entre outras cousas a administración de líquidos.

As lesións óseas 
afectan ao esque- 
leto humano; os 
síntomas son dor, 
imposibilidade de 
mover a parte 
afectada, incha- 
zón, hematoma 
e/ou deformidade.

FRACTURA: é a perda de continuidade no óso. É importante ter en 
conta algúns factores:

Segundo a súa gravidade:
Pechadas: a pel permanece intacta (non hai ferida).
Abertas: orixinan rotura da pel (ferida próxima ao foco da 
fractura).

De cara á súa posterior inmobilización:
Aliñadas: os fragmentos óseos non se moveron.
Desprazadas: os fragmentos óseos desvíanse polas tensións 
musculares.

O obxectivo inicial dos primeiros auxilios é procurar non agravar o estado 
da persoa enferma ou lesionada ata que os equipos asistenciais 
completen o noso labor, polo que toda a poboación debería ter unhas 
nocións mínimas para prestar os primeiros coidados das vítimas de 
calquera accidente ou enfermidade ata a chegada dos equipos 
asistenciais baseándose sempre na premisa P.A.S.:

PROTEXER e asegurar o lugar dos feitos para evitar novos 
accidentes ou que se agraven os xa acontecidos, polo que se deberá 
sinalar convenientemente a zona para protexer tanto o accidentado 
coma un mesmo.

AVISAR os equipos de socorro polo medio máis rápido posible 
indicando:

Localización do accidente
Tipo de accidente
Número aproximado de feridos
Estado ou lesións dos feridos (sempre e cando se coñezan)
Circunstancias ou perigos que poidan agravar a situación

SOCORRER a vítima "in situ" prestándolle uns primeiros coidados 
ata a chegada do persoal especializado, procurando non agravar o 
seu estado.

A forma de socorrer ante un accidente será:

Actuar con rapidez pero mantendo a calma.
Facer un reconto das vítimas
Buscar vítimas ocultas
Seguir unha orde de prioridades á hora de atender ás vítimas
Efectuar "in situ" a avaliación inicial dos feridos
Extremar as medidas de precaución no manexo do accidentado.

* Para ampliar información consultar as NTP da páxina do INSHT.

PRIMEIROS AUXILIOS EN CASO DE FRACTURAS:

Non mobilizar ao accidentado se non é absolutamente necesario 
para evitar agravar a fractura.
Explorar a mobilidade, sensibilidade e pulso.
Inmobilizar o foco da fractura (sen reducila), incluíndo as 
articulacións adxacentes, con férulas ríxidas, evitando sempre 
movementos bruscos da zona afectada ou movéndoa, de ser 
necesario, en bloque e baixo tracción.
Traslado a un centro sanitario para o seu tratamento definitivo, coas 
extremidades elevadas (se foron afectadas), unha vez 
inmobilizadas.
Cubrir a ferida con apósitos estériles no caso das fracturas abertas, 
antes de proceder á súa inmobilización e cohibir a hemorraxia (no 
seu caso).

QUEIMADURAS E O 
SEU TRATAMENTO:

LESIÓNS ÓSEAS E O 
SEU TRATAMENTO:

ACTUACIÓN ANTE UNHA EMERXENCIA
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Estes accidentes 
afectan ao apa- 
rato respiratorio e 
o indicativo máis 
común é a falta de 
osíxeno e como 
consecuencia a
coloración azul da pel e os beizos.

As causas dos accidentes respiratorios poden ser:

Obstrución das vías respiratorias: 
deberase animar a tusir ao afectado, non 
golpear nas  costas; se o afectado ten una 
obstrución completa  deberase premer a 
zona inferior do tórax para comprimir os 
pulmóns e que estes expulsen forte o aire 
contido co fin de empuxar cara a o 
exterior o obxecto/alimento que está 
obstruído o aparato respiratorio. Si o 
afectado non ten consciencia, realizarase 
esta mesma desobstrución coa persoa 
tombada.

Empobrecemento do aire (por exemplo debido a un incendio), os primeiros 
auxilios a prestar una vez posta a salvo a vítima situala nun lugar onde poida 
respirar aire limpo, controlar as súas constantes vitais e si non respira 
proceder  a realizar a RCP, manter a temperatura corporal e avisar aos 
servizos sanitarios.

Dificultade para realizar movementos respiratorios (por feridas do tórax, 
fortes golpes ou esmagamento).

Calquera destas causas, si persisten, poderían provocar a parada 
respiratoria, facéndose necesario realizar a RCP.

Na perda de 
consciencia o 
cerebro so reac- 
ciona ante de- 
terminados es- 
tímulos depen- 
dendo do grao 
de inconsciencia 
alcanzado.

Os primeiros auxilios a prestar de forma xeral serían: asegurarémonos 
que ten constantes vitais (en caso de nos telas realizaremos a RCP). 
No caso de que se presenten hemorraxias intentaremos controlalas. 
Valorarase o resto das lesións, en caso de que existan, e manteremos 
a temperatura corporal. Si ten as constantes vitais colocarase en 
posición lateral de seguridade. A medida que a persoa recupera a 
consciencia pode chegar a vomitar, neste caso xirarase lixeiramente a 
cabeza para evitar que se asfixie.

Mediante a reanimación Cardiopulmonar intentarase reactivar o sistema 
respiratorio e o sistema circulatorio.

1. Colocar o paciente sobre una superficie dura.

2. Localizar o terzo inferior do esterno e colocar o talón da nosa man 
sobre el, dous ou tres dedos por riba da punta final do esterno. A man 
apoiarase da mesma forma sobre a que contacte co tórax.

3. Cos nosos dedos estirados e os brazos perpendiculares ao punto de 
contacto co esterno, exercemos compresión directa sobre o tórax, 
conseguindo que se deprima 4 ou 5 cm. E a un ritmo de compresión/ 
relaxación = 1/1. É importante que os dedos non toquen o tórax, a fin de 
evitar a fractura das costelas.

4. A masaxe cardíaca sempre irá acompañada 
da respiración boca a boca, para facer esta 
respiración pegaremos os nosos beizos de xeito 
hermético arredor dos beizos da vítima mentres 
tapamos o seu nariz; insuflamos aire con forza 
(non máis de 2 s.) observando que sobe o tórax; 
se en vez de subir o tórax sobe o abdome 
corrixiremos a posición da cabeza da vítima.

Urxencias son todos 
os  procesos que 
requiren una rápida 
intervención; as 
situacións de urxen- 
cias coas que nos 
podemos atopar 
poden ser:

SUBXECTIVAS: Fundada dende a perspectiva da persoa que solicita 
a axuda. Preséntase dor ou hemorraxia (exemplo: unha brecha na 
cabeza [sangra moito pero resólvese facilmente]).

OBXECTIVAS: Copromete a saúde ou vida da persoa dende a 
perspectiva do persoal sanitario ou adestrado (exemplo: fractura de 
fémur).

VITAIS: falta das funcións vitais respiratorias, circulatorias ou 
cerebrais, existe a curto prazo risco de falecemento.

Na avaliación ini-  
cial identificarase 
perfectamente o 
que lle aconteceu á 
vítima.

Deberá avaliarse a zona antes de acceder ás posibles vítimas 
realizando unha inspección visual e asegurando que a nosa actuación 
non suporá ningún perigo para a vítima, outras persoas ou para nós 
mesmos.

A continuación procederemos á avaliación primaria onde se explorarán 
as constantes vitais da vítima.

A valoración secundaria, tamén dentro da avaliación inicial do paciente, 
consiste nunha inspección máis pormenorizada da vítima buscando 
secrecións, deformidades, sangue, temperatura e aspectos da pel...

En caso de hemorraxias agudas procederase ao taponamento da ferida.

Con imposibilidade de tomar o pulso no colo tomarémolo na arteria 
femoral.

Se nas insuflacións observamos que non hai entrada de aire, revisaríase 
a hipertensión do colo e volveremos a intentalo. En caso de obstrución 
das vías respiratorias procederemos á desobstrución das mesmas 
segundo se explica no apartado de accidentes respiratorios.

TIPOS DE URXENCIA

AVALIACIÓN INICIAL 
DO PACIENTE:

PERDA DE 
CONSCIENCIA

ACCIDENTES 
RESPIRATORIOS

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR: RCP
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