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1.- Avaliación Inicial

 Que é?

Podemos decir que é un proceso de toma de decisións que sirve

para planificar os procesos de ensinanza-aprendizaxe a

través da análise das capacidades do alumnado e as

necesidades do grupo.



1.- Avaliación Inicial

 ¿Cómo a vamos facer?

Parte 1:

Cuestionario: Dispoñedes de 15 minutos para realizala nun

papel, a continuación, nas seguintes diapositivas teredes

as respostas.

1. ¿Cómo definirías primeiros Auxilios?

2. ¿Que é unha escordadura de nocello? ¿Coñeces o 

método RICE? Si é así, en que consiste?

3. ¿Cómo actuarías ante un accidentado?

4. ¿Cómo previr lesións na túa vida cotiá? no traballo? no 

deporte?

5. ¿Que significa RCP? ¿Qué significa PAS?



¿Cómo definirías primeiros Auxilios?

 Conxunto de actuacións e técnicas que permiten a atención 

inmediata dunha persoa accidentada, ata que chega a 

asistencia médica profesional, o fin de que as lesións que 

sufriu non empeoren



¿Qué é unha escordadura de nocello? 

¿Coñeces o método RICE?

 É un lesión que se produce cando doblas, torces ou xiras o 

nocello dunha forma extraña, estirando ou desgarrando os 

ligamentos que manteñen unidos os ósos do nocello.

 RICE: Reposo, Xeo, Compresión e Elevación



¿Cómo actuarías ante un accidentado?

 Debemos manter a calma, analizar rápidamente a situación, 

actuando de maneira rápida e eficaz

 Protocolo PAS (Protexer – Avisar – Socorrer)



¿Cómo previr lesións na túa vida cotiá? 

No traballo? No deporte?

 Entendo que son aquelas medidas que debemos tomar para 

evitar un risco ou lesión, e por outro lado, mellorar a 

calidade da práctica física.

 Polo tanto debemos ter unha vida activa, na que exista un 

mínimo (1h) de actividade física diaria (andar)

 Debemos ter en conta as medidas de seguridade no traballo e 

a hora de facer deporte minimizar riscos (si é posible semore

guiados por un profesional)



¿Qué significa RCP? PAS?PLS)
 Reanimación cardiopulmonar

 PROTEXER, AVISAR, SOCORRER

 Posición lateral de Seguridade



2.- Traballo Individual

 Deberedes crear de maneira individual un Botiquín.

 As pautas do traballo serán as seguintes:

1. Presentación en PowerPoint (Portada onde apareza o nome e apelidos)

2. 10 elementos Básicos que debe ter un botiquín (descrición de cada un 

deles e foto)

3. Elementos que ti consideras que debe ter un botiquín a maiores

(por qué?) foto e descrición de cada un deles.

4. Onde se debe conservar? Cómo ordenalo?

5. Data de entrega 10 de Marzo, o correo: 

juanma.garcia.rozas@gmail.com

Deberedes poñer o nome e apelidos e si tedes algunha dúbida escribídeme a dito

correo electrónico

mailto:juanma.garcia.rozas@gmail.com


2.- Traballo Individual

 “O botiquín é un pequeno armario no que se gardan

utensilios e medicamentos para atender as urxencias

sanitarias que suceden nun espazo determinado”



3.- O Sistema Sanitario e a atención de 

emerxencias
 ¿Qué é o Sistema Sanitario?

É o conxunto de recursos sanitarios que unha comunidade organiza para
atender os problemas de saúde da poboación

En Galicia denominámolo SERGAS



3.- O Sistema Sanitario e a atención 

de emerxencias
 Acceso o Sistema Sanitario

1. Visita programada co médico asignado

2. Urxencias (061) (situacións que se deben atender en pouco
tempo), dor de moas, ferida profunda, insolación, etc. Onde
iremos o centro de saúde ou centro de atención continuada
(PAC).

3. Emerxencias (112), situacións que se deben atender en
poucos minutos.



3.- O Sistema Sanitario e a atención de 

emerxencias

 Servizos de Emerxencias (Protocolo que se segue)

1.- Detección da 

Emerxencia (112)

2.- Avaliación das 

Necesidades de atención 

da víctima

3.- Asignación dos 

recursos (ambulancia, 

helicóptero, etc.)

4.- Desprazamento e 

atención in situ

5.- Transporte Sanitario

6.- Transferencia al 

centro Hospitalario



1.3: O Marco Legal i ético da 

prestación de Primeiros Auxilios

 Artigos do Código Penal

Artigo 195.1. O que non socorra a unha persoa que se encontre desamparada ou

en perigo manifesto e grave, cando poida facelo sen risco propio ou de 

terceiros, será castigado con pena de multa de tres a doce meses

Artigo 195.2. Incurre nas mesmas penas o que, impedido de prestar socorro, non 

demande con urxencia auxilio axeno.

Artigo 195.3 Si a vítima foi por accidente ocasionado fortuítamente polo que 

omitiu auxilio, a pena será de prisión de seis a dezaoito meses, e si o accidente 

foi debido a imprudenza, prisión de deis meses a catro anos.

Temos a obriga ética e legal de atender as persoas que o

necesitan, por iso a lei castiga as persoas que non axudan a

quen está en perigo, pero esta non ordena actuacións

heroicas



4.- Fases da prestación de Primeiros

Auxilios



4.- Fases da prestación de Primeiros

Auxilios

Protexer

¡¡Ningunha das persoas que da axuda debe facerse

dano mentres presta os Primeiros Auxilios!!

 O primeiro que tes que facer é coidar a propia seguridade e adoptar as medidas

de proteción que cada situación require, para evitar convertirse en vítima. Para

iso debemos analizar o entorno, valorar os posibles riscos e tomar as medidas

axeitadas para evitalos e poder traballar nun entorno seguro.

Prioriza as medidas de proteción propia



4.- Fases da prestación de Primeiros

Auxilios

Protexer

1. Si podes, lava as mans con auga e xabón antes e inmediatamente despois de cada prestación
de primeiros auxilios.

2. Si tes luvas protectoras o alcance, utilizas. Mellor luvas de fregar que nada.

3. Evita o contacto directo ca sangue ou outros líquidos corporais da vítima, sempre que sexa
posible, en particular sobre feridas ou rasguños.

4. Evita tocar obxectos manchados coa sangue e os líquidos corporais. En especial procura
non ferirte con cristais, bordes metálicos cortantes ou punzantes, etc.

5. Si non tes máis remedio que tocar a sangue e os líquidos corporais, lava con auga e xabón
as áreas manchadas tan a miúdo como sexa posible, sen descuidar a atención a vítima.

6. Ten coidado cas salpicaduras. Si salpicaches os ollos, lavaos con abundante auga.

7. Si te cortas cun obxecto manchado de sangue, lava a ferida coidadosamente con auga e
xabón e un unha vendaxe limpa e seca.

Cando existe risco de infeción



4.- Fases da prestación de Primeiros

Auxilios

 Consiste en afastarse da zona onde exista un perigo que poida causar novas

lesións.

 Para iso debemos:

1. Avaliar o entorno (si esta nunha zona perigosa trasladalo a zona segura)

2. Si non é necesario mover a persoa (sinalizar a zona)

3. As medidas de seguridade deben seguilas todas as persoas implicas no

accidente como as que non

Proxer a vítima e as outras persoas



4.- Fases da prestación de Primeiros

Auxilios

1. Deixar o arcén libre, este estará reservado para os vehículos de Socorro, intentao deixar
fora da vía e do arcén unhos 20 metros adiante dos vehículos accidentados.

2. Apaga o contacto dos vehículos accidentados, ponlles o freno de man e as luces de
emerxencia (saca o extintor)

3. Sinaliza o accidente con triángulos, cas luces de emerxencia do vehículo, con conos… Si é
posible algunha persoa pode avisar os conductores que circulan ou regulando o paso dos
vehículos (estará a suficiente distancia avisando)

4. Asegurarse que non queda nin vehículo en zonas perigosas e que as persoas que ocupan a
vía teñen un chaleco de seguridade.

5. Evitar que se fume cerca do accidente (gasolina)

6. Fixarse si algún vehículo transportaba mercancías perigosas e avisar os servizos
profesionais

Medidas de Protección nun accidente de tráfico



4.- Fases da prestación de Primeiros

Auxilios

 Alertar. Transmitir a información necesaria

O segundo paso da Cadea PAS é Alertar

Chamar o 112 e transmitir a seguinte información dependendo si é enfermidade

repentina ou un accidente, con moita TRANQUILIDADE

Preguntas Enfermidade Repentina Preguntas Accidente

¿Qué? Que pasou, cos datos suficientes ¿Qué? Que pasou, cos datos suficientes

¿Quén? Idade, sexo e antecedentes médicos 

da vítima

¿Onde? Lugar, rúa,piso, número, kilómetro, 

carretera…

¿Cando? A que hora comezou ¿Cando? En que momento, canto tempo fai…

¿Cómo? Cómo evoluciona a situación ¿Qué Vítimas? Persoas lesionadas, idade, enfermidades

previas…

¿Dónde? Dirección, lugar e ubicación exacta ¿Cómo están? Lesións que sufre, respiración (Como 

é?), pulso, están conscientes?

- ¿Necesitan Axuda? Bomberos (si está xente atrapada



6.- As Funcións Vitais do Organismo
1. As Funcións Vital do Organismo:

a) Consciencia – Respiración – Circulación do Sangue

2. Prioridade na Avaliación do Estado da Vítima

a) Consciencia ou función Neurolóxica

b) Función Respitaroria

c) Función Circulatoria

3. Nas seguintes diapositivas contestaremos a seguintes
preguntas:

a) ¿Cómo se levan a cabo estas funcións?

b) ¿Cales son os órganos e aparellos implicados?



6.- As Funcións Vitais do Organismo
1. A Función Neurolóxica

a) Levada a cabo polo Sistema Nervioso
 Encargado de:

 Manter a Consciencia

 A Coordinación do Organismo

 Fórmano os centros nerviosos que reciben información i elaboran 
respostas

b) Cada centro nervioso está especializado nunhas actividades 
(tronco encefálico o ritmo respiratorio, cerebelo actividades motoras 
automáticas e a corteza cerebral funcións conscientes, sensitivas, 
linguaxe, motoras)

c) A lesión dunha parte pode afectar a actividade que realiza:
a) Causa: enfermidade ou traumatismo craneoencefálico ou medular

b) Efectos: pérdida de visión, da fala, mobilidade ou da consciencia.



6.- As Funcións Vitais do Organismo
 O SISTEMA NERVIOSO É MOI DELICADO E POR ISO DISPÓN DUN

SISTEMA DE PROTECCIÓN FORMADO POR ÓSOS DO CRÁNEO E DA

COLUMNAVERTEBRAL,AS MENINXES E O LÍQUIDO CEFALORAQUÍDEO



6.- As Funcións Vitais do Organismo

2. A Función Respiratoria

A Respiración é un proceso complexo a través do cal o O2 

do aire ambiental chega a cada unha das nosas células e 

expúlsase o CO2

a) Esta enerxía necesitámola para:

 Manter a nosa temperatura

 Manter o Cerebro funcionando

 Seguir vivos

b) A respiración prodúcese en dúas fases:

a) Respiración Externa ou Ventilación.

b) Respiración Interna



6.- As Funcións Vitais do Organismo

2. A Función Respiratoria

A Respiración



6.- As Funcións Vitais do Organismo
2. A Función Respiratoria

A Respiración

Calquera lesión ou corpo extraño que obstruia o paso do aire 
impedirá a ventilación



6.- As Funcións Vitais do Organismo
2. A Función Respiratoria

A Mecánica Respiratoria

 A Mecánica Respiratoria estuda cómo se inspira o aire 
exterior (inspiración), cara os pulmóns, e cómo e expulsa 
(espiración)

 Inspiración:

 Os músculos contráense

 O Diafragma baixa e as costelas elévanse e sepáranse.

 Espiración:

 Os músculos reláxanse

 O Diafragma sube e as costelas baixa e xúntanse

 Redúcese o volume da caixa torácica.

 Aumenta a presión no seu interior.



6.- As Funcións Vitais do Organismo

2. A Función Respiratoria

A Mecánica Respiratoria



6.- As Funcións Vitais do Organismo
2. A Función Respiratoria

Intercambio de gases:

 O intercambio de gases entre o aire e a sangue lévase a 
cabo nos alvéolos pulmonares.

 O O2 do aire cruza a parede alveolar e pasa o sangue.

 O CO2 da sangue atravesa a parede en sentido contrario e 
pasa o aire



6.- As Funcións Vitais do Organismo
3. A Circulación da sangue

 A Sangue osixenada debe circular por todas partes para:

 Levar o osíxeno a todas as células do organismo.

 Levar o dióxido de carbono producido na respiración celular.

 O aparello circulatorio e o aparello cardiovascular é o 

encargado de transportar a sangue por todo o organismo. Está 

formado:

 A sangue

 Conductos que atravesan todo o corpo polos que circula a sangue:

1) Arterias

2) Capilares

3) Venas

 O corazón



6.- As Funcións Vitais do Organismo

3. A Circulación da sangue

 Localización do corazón e das arterias



7.- Avaliación das funcións Vitais
A Avaliación do estado da persoa en primeiros auxilios inclúe:

 Función Neurolóxica:

 O estado de Consciencia

 As actividades sensitivas e motora

 Os Signos vitais

 A dor



7.- Avaliación das funcións Vitais

1. A Avaliación Neurolóxica

 O estado de Consciencia

A consciencia é a facultade que nos permite darnos conta de que 

o que pasa dentro do noso organismo e tamén do que pasa no 

no noso entorno.

 O primeiro que se avalía é o estado de consciencia da vítima

 Débeselle falar a vítima en voz suficientemente alta ou sacúdese con 

suavidade para apreciar a resposta

 O nivel de consciencia pode ser normal, deprimido ou inexistente 

(coma)

 Esto orientaranos sobre:

a) A gravidade da lesión cerebral

b) O pronóstico da vítima



7.- Avaliación das funcións Vitais

1. A Avaliación Neurolóxica

 O estado de Consciencia



7.- Avaliación das funcións Vitais

1. A Avaliación Neurolóxica

 As actividades sensitivas e motoras

a) As lesións do sistema nervioso poden alterar a función sensitiva ou

motora dalguna parte do corpo

b) Exploración básica en Primeiros Auxilios:

1) Pedir a persoa que sorría. Sirve para explorar a mobilidade simétrica 

dos músculos da cara.

2) Pedir que levante os brazos.Permite explorar a parálisis total ou

parcial de un lado do corpo.

3) Pedir que pronuncie unha frase con sentido. Sirve para explorar os 

transtornos de comprensión da linguaxe,os razonamentos propios e 

a fala.



7.- Avaliación das funcións Vitais

2. Os Signos Vitais

Os Signos Vitais son indicadores fiables do estado de saúde

básico

 Mantense na marxe determinada cando a persoa está ben e 

modifícnase rápidamente cando empeora.

 Os Signos Vitais que podemos examinar en Primeiros

Auxilios son:

1. A Temperatura Corporal

2. A Respiración

3. O pulso

4. A Dor



7.- Avaliación das funcións Vitais

2. Os Signos Vitais

1) A Temperatura Corporal

 A temperatura corporal normal está entre os 36ºC e os 

37,5ºC.

 En Primeiros Auxilios tómase o dorso da man sobre a pel

da vítima, na frente ou nunha rexión corporal descuberta.

 As persoas que máis perigo teñen, de que a súa

temperatura varíe, son os lactantes, os nenos pequenos e os 

maiores.

A Temperaturas entre 32ºC e 36ºC i entre 39ºC e 41ºC 

precisan de atención médica



7.- Avaliación das funcións Vitais
2. Os Signos Vitais

2) A Respiración

 Parámetros de avaliación:

 A frecuencia ou número de inspiracións por minuto. O 
normal en reposo nunha persoa adulta oscila entre 12 e 16 
por minuto.

 A amplitude ou profundiade respiratoria é a cantidade de aire 
mobilizado en cada inspiración e cada espiración

 A Dor dos movementos respiratorios.

A ausencia de movementos respiratorios require dunha
atención inmediata  e as ventilacións pouco eficaces 

precisa de atención urxente



7.- Avaliación das funcións Vitais
2. Os Signos Vitais

3) O Pulso

O Pulso é a dilatación das arterias cando se 
transmite o impulso da contracción 

cardíaca

 En primeiros auxilios determínanse 3
parámetros:

1. A Frecuencia

2. A intensidade (débil ou intentsa)

3. O ritmo

 Situacións de emerxencias que precisan de
atención inmediata:

1. A ausencia de pulso

2. Os Pulsos débiles ou irregulares



7.- Avaliación das funcións Vitais
2. Os Signos Vitais

3) O Pulso

¿Onde o podemos atopar?

 Na arteria carótida (pescozo)

 Na arteria humeral (bíceps)

 Na arteria radial (boneca)

 Na punta cardíaca (peito)

¿Cómo tomalo?

 Cos dedos índice e medio sobre o punto da
arteria correspondente (nunca co pulgar)

 Medir a frecuencia e valorar a intensidade,
así como, a regularidade



7.- Avaliación das funcións Vitais

2. Os Signos Vitais

4) O Dor

 A dor orienta sobre as lesións que sufre a vítima

 Para aliviar a dor debemos:

1. Colocar a vítima na posición que sexa máis cómoda 

(Posición lateral de seguridade?)

2. Tranquilizala cos nosos actos e palabras.

 Non debemos darlle medicamentos nin outras sustancias 

calmantes

É importante tratar a persoa como si sufrira a máis

grave das posibles causas do seu trastorno



8.- Avaliación de Emerxencia
1. Avaliación de emerxencia

Valoración da Consciencia

 Sacudir a persoa con suavidade polos ombros

 Preguntar en voz suficientemente alta: “¿Encóntrase
ben?

 Si responde de palabra ou movéndose, non está
inconsciente e sangue chégalle o cerebro.

 Non estará en perigo inminente

 Deberemos seguir coa avaliación urxente.

 Si non respode, está inconsciente. Deberemos:
 Pedir axuda

 Poñer a vítima en decúbico supino? Posición lateral de seguridade.

 Realizar a valoración da respiración. RCP?



8.- Avaliación de Emerxencia

1. Avaliación de emerxencia

Valoración da respiración

 Abrir a vía aérea.

 Avaliar si non respira ou si respira de forma ineficaz,

para o cal:

 Acercar a meixela a dous dedos da boca da vítima.

 Aplicar a estratexia (Mirar-Escoitar-Sentir):

 Mirar si se lle move o tórax.

 Escoitar si hai ruídos respiratorios.

 Sentir na nosa meixela a corrente de saída de aire.

 Facer o recoñecemento en 10 segundos como máximo

A respiración agónica é unha respiración ineficaz



9.- Avaliación de Urxencia

2. Avaliación Urxente

A Avaliación Urxente ten como obxectivo

coñecer con máis detalles as lesións da vítima e 

o seu estado, para decidir a axuda que precisa

 Require da exploración sistemática e completa.

 Debe rexistrarse sen mover demasiado a vítima

 É necesario que sexa ordeada para non olvidar

nada.

 Permitirá detectar qué situacións concretas

necesitan axuda urxente



9.- Avaliación de Urxencia

2. Avaliación Urxente



10.- Triaxe

2. Clasificación segundo a prioridade

 O sistema protocolizado de selección (triaxe) asigna a 
cada vítima unha tarxeta dunha cor para identificar a 
súa prioridade.

 TarxetaVermella. Máxima prioridade na prestación de 
coidados e traslado a un centro sanitario.

 Tarxeta Amarela. Prioridade intermedia. Pode esperar 
ata seis horas sen un empeoramento grave do seu
pronóstico

 TarxeVerde. Prioridade mínima. As lesións son 
mínimas ou tan graves que difícilmente podrá mellorar o 
pronóstico.

 Tarxe Negra. Colócase as vítimas mortas



10.- Triaxe

2. Clasificación segundo a prioridade



10.- Triaxe

2. Clasificación segundo a prioridade



10.- Triaxe

2. Clasificación segundo a prioridade



10.- Triaxe

2. Clasificación segundo a prioridade



10.- Triaxe

2. Clasificación segundo a prioridade

Tarxeta de Triaxe (OMS)


