
Seguretat  a  les  activitats  de  muntanya.  Atenció  sanitària.  Valoració
primària (ABC)

I b

La valoració primària serà la valoració i actuació inicial per garantir la supervivència de la persona i

detectar situacions de risc vital imminent. 

Es tracta de saber si l'accidentat respon a estímuls, respira i té una bona circulació i manté un bon

estat de consciència. És el que anomenem ABCDE. L'acrònim prové de les sigles en anglès.

• A: Airway (via aèria)

• B: Breathing (respiració)

• C: Circulation (circulació)

• D: Disability (disfunció neurològica)

• E: Exposure (exposició al medi)

1r. Valoració de l'estat de consciència

El primer que valorarem és si l'accidentat es troba conscient o no. 

Vídeo sobre valoració de l'estat de consciència 

Per comprovar la consciència d'una persona accidentada el que farem és parlar-li a veure si ens

respon i, si no ens respon, intentar provocar-li un estímul dolorós. Si al tacte no respon, provoqueu

un estímul dolorós. 

On podem provocar un estímul dolorós? 

Podríem començar a fer  una pessigada al  braç i,  si  no respon,  és important  provocar aquest

estímul dolorós per sobre del nivell de les clavícules, al coll o darrere de l'arc de la mandíbula que

és una zona molt dolorosa prement aquí sota. 

L'explicació de per què provoquem aquest estímul dolorós per sobre de les clavícules és que com

que és un accidentat de caire traumàtic, si tingués una lesió medul·lar en què no té sensibilitat i la
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https://youtu.be/48_L_bbWvJs


sensibilitat també està abolida al tòrax, només podrà notar dolor de les clavícules en amunt. Per

això és important provocar el dolor en aquesta zona.

2n. Valoració de la permeabilitat de la via aèria

Seguidament, valorarem la A, permeabilitat de la via aèria.

Valorem que l'entrada i sortida de l'aire a la via aèria (la boca, la faringe, la laringe…) es produeix

sense problemes. La persona ha de respirar sense estridor ni altres signes de dificultat a la via

aèria superior. 

En persones inconscients aquesta permeabilitat de la via aèria no està garantida, a causa de la

caiguda  de  la  base  de  la  llengua  i  les  estructures  circumdants  que  es  relaxen  amb  la

inconsciència, especialment quan el ferit es troba boca amunt. Per evitar-ho, és imprescindible

realitzar maniobres d'obertura de la via aèria en pacients inconscients. 

Els organismes europeus en suport vital bàsic recomanen la maniobra front-mentó i la maniobra

de tracció mandibular que ja us mostraré. 

Per permeabilitzar la via aèria d'un pacient inconscient tenim dues maniobres recomanades: la

primera maniobra és la de front-mentó.

1. Posem una mà al front i l'altra mà en el mentó

2. Tirem el cap enrere.

Aquesta és la maniobra que es recomana des del  Consell Europeu de Ressuscitació tant per a

pacients mèdics com traumàtics. 

Nosaltres  recomanaríem que  en  pacients  traumàtics  per  prevenir  complicacions  de  possibles

lesions cervicals, utilitzéssim aquesta segona maniobra, que és la maniobra de tracció mandibular:

1. Posarem una mà al front

2. Amb l'altra mà agafarem el mentó 

3. Traccionarem amunt la mandíbula intentant no moure el coll.

Vídeo de la maniobra front mentó 
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https://youtu.be/gHjKLBmtZ-4
https://www.erc.edu/index.php/mainpage/en/


3r. Valoració de la respiració

Un cop assegurada la permeabilitat de la via aèria, passarem a valorar la B, respiració.

Cal observar si el pacient respira. Ho valorarem mitjançant la seqüència veure - escoltar - sentir,

durant 10 segons:

• veure els moviments toràcics del pacient

• escoltar el soroll que fa la seva respiració

• sentir l’aire calent, de l'aire que treu el pacient, a la nostra cara. 

Si després de 10 segons, no estem segurs que el pacient respira, alertarem al 112 i informarem de

la situació d'aturada cardiorespiratòria i iniciarem immediatament RCP bàsica fins a l'arribada de

l'ajuda o fins que no hi hagi ningú que pugui continuar-la i estiguem exhausts. 

Vídeo sobre reanimació cardiopulmonar

Si en canvi confirmem que el  pacient  respira i  segueix inconscient,  el  col·locarem en  posició

lateral de seguretat. 

Vídeo sobre posició lateral de seguretat 

La  posició  lateral  de  seguretat  com  hem  comentat  és  una  posició  de  seguretat  en  pacients

inconscients per evitar que s'obstrueixi la via aèria o que es produeixi una broncoaspiració en cas

que vomités el malalt. 

• Aixecarem el braç del cantó cap a on volem girar el malalt

• Aixecarem la cama contrària i amb l'ajuda d'una mà en la cama i l'altra mà a l'extremitat girarem

el malalt. 

• Ens  assegurarem amb la  flexió  d'aquesta  cama que  el  genoll  fa  de  topall  i  no  giri  el  cos

absolutament per quedar boca avall. 

• Posarem aquesta mà per sota de la via aèria i tindrem assegurada la posició
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https://youtu.be/8h0SK33eXzM
https://youtu.be/pXTeOw65Tyk


Com veieu, és una posició que recomanen en suport vital bàsic tant en pacients mèdics com

traumàtics, ja que, tot i que no manté absolutament alineada la columna, sí que manté prou bé

l'eix cap-tronc-pelvis

Si el pacient respira amb dificultat és recomanable afluixar les robes, el coll, tòrax o cintura que

puguin comprometre la correcta ventilació.

4t. Valoració de la circulació

Passem ara a valorar la C, circulació. 

Si  el  pacient  respira,  el  cor  funciona.  Però volem saber  quin  és l'estat  circulatori  general  del

pacient i detectar complicacions. 

El primer que cal confirmar és que no existeixin sagnats actius externs del cos, el que anomenem

hemorràgies. Cercarem possibles hemorràgies. 

En cas d'una hemorràgia visible, caldrà localitzar exactament el punt o punts que sagnen. Per

assegurar-ho,  haurem  de  netejar  la  zona  amb  gasses  i  realitzar  compressió  d'aquest  punt

manualment per tal que s'aturi. 

El motiu principal que no s'aturi un sagnat extern és la compressió en un lloc que no correspon.

Cal comprovar bé quin punt sagna a les ferides i comprimir el necessari just en aquest lloc i no al

voltant. Amb un dit, amb dos dits, amb una mà, o amb les dues mans. En cas que no aconseguim

aturar l'hemorràgia i davant el risc vital per al ferit, caldria realitzar altres maniobres per aturar el

sagnat,  entre les quals citem l'embenat compressiu, la compressió indirecta o el  torniquet.  La

nostra experiència ens diu que, quan una hemorràgia no s'atura amb compressió directa, tot i que

insistim, caldrà finalment plantejar-se el torniquet quan el personal és un primer actuant. 

El torniquet és una tècnica altament desaconsellada pels riscos que comporta per al malalt, però

pot ser l'única mesura eficaç quan els intents de compressió han fracassat i sempre que parlem

d'extremitats. No podem fer torniquet ni al tòrax, ni a l'abdomen, ni al coll ni al cap.

Un cop valorada l'existència o no de sagnats, cal seguir valorant altres signes de bona circulació

del malalt. Valorarem la coloració de la pell i les mucoses, que han de ser sempre rosades. La pell

no ha d'estar mai suada. Una pell pàl·lida i suada ens indica mala circulació a causa de possibles

hemorràgies. Si això es confirma, caldrà posar el malalt estirat pla per assegurar l'arribada de

circulació als òrgans nobles i no li  aixecarem les cames pel risc de lesions a les extremitats.
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També podem valorar la presència o absència de polsos perifèrics, per exemple el pols radial que

el trobarem al canell. L'absència de pols perifèric radial o quan el pols està massa ràpid, per sobre

120  o  130  per  minut,  indica  un  mal  estat  circulatori.  Aquesta  tècnica  de  palpar  el  pols,  cal

aprendre-la i entrenar-la. L'ompliment capil·lar és un altre dels signes per valorar la circulació. No

és gaire útil en muntanya ja que, a causa del fred, hi ha vasoconstricció perifèrica.

5 de 5


	Seguretat a les activitats de muntanya. Atenció sanitària. Valoració primària (ABC)
	I b
	1r. Valoració de l'estat de consciència
	2n. Valoració de la permeabilitat de la via aèria
	3r. Valoració de la respiració
	4t. Valoració de la circulació



