
UD 1: Primeiros Auxilios Básicos

Socorrismo e Primeiros Auxilios



Contidos

1. Técnicas de Rescate

2. Posición de Seguridade e espera (Posición lateral de 

seguridade)

3. Técnicas de inmobilización

4. Transferencia a Ambulancia

5. Traumatismos Químicos e Biolóxicos

6. Intoxicación

7. Picaduras e Mordeduras

8. Reacción Alérxica



1.- Técnicas de rescate

 Debemos elexir a técnica máis axeitada de rescate ou de 

movilización en función de tres variables:

 O entorno no que se encontra a vítima e o tempo dispoñible

para transladala

 A capacidade de colaboración da vítima, que facilitará o 

traslado

 O número de persoas que axudan

As técnicas de rescate ou translado manual son os
procedementos utilizados para alonxar a unha persoa da zona de
perigo e transladala a unha zona segura

Debemos elixir unha técnica que poidamos executar con
seguridade, que non nos lesione, nin a nós, nin á vítima



1.- Técnicas de rescate
Recomendacións de ergonomía

1. Antes de mover á persoa, informala sobre o movemento

que levaremos a cabo e explicar cómo se pode colaborar

2. Acercarse a ela tanto como se poida

3. Manter recta a columna vertebral e levantar o peso 

flexionando e extendendo os xeonllos ou cas extremidades 

superiores

4. Dirixir o pé que irá diante cara o destino de movemento, 

de modo que a columna xa esté xirada cando empecemos a 

cargala/lo

5. Procurar realizar movementos suaves e sen tiróns

6. Mentres esteñamos cargando, manter os pés separados



1.- Técnicas de rescate
Recomendacións de ergonomía

7. Canto máis pese a persoa, máis coidado deberemos ter 

cando levemos a cabo o esforzo

8. O comezar o esforzo espirar, para reducir a presión do 

abdomen

9. No momento de máis esforzo, contraer os músculos 

abdominais e os glúteos, para estabilizar a cintura

10. Para mover a persoa, utilizar o noso corpo como 

contrapeso

11. Cando carguemos o peso, xirar todo o corpo en bloque e 

non a columna vertebral



1.- Técnicas de rescate 

O traslado manual por un só socorrista

Si a vítima pode andar

 Axudaremos a poñerse de pé con seguridade

 Efectuaremos o traslado utilizando a manobra de Ruteck:

 Pasar o brazo da vítima sobre o teu ombro e suxetala pola boneca

cunha man

 Ca outra man suxetala pola cintura



1.- Técnicas de rescate 

O traslado manual por un só socorrista

Si a vítima está consciente, pero non pode andar

 Axudala a poñerse de pé

 Despois, usar a técnica máis axeitada:

 A cabalo, si a persoa pode suxeitarse cas mans sobre o teu peito

 O Pescozo, cando trasladamos nenos ou persoas con pouco peso

 Sobre os ombros, si pode suxeitarse



1.- Técnicas de rescate
O traslado manual por un só socorrista

Si a vítima non está consciente

 Si a persoa está inconsciente ou non se pode poñer de 
pé, poderase mover arrastrandoa

 A técnica máis utilizada é a suxección de Rautek

https://www.youtube.com/watch?v=EWo-
NoZpei8&ab_channel=alexCamposherrera

 Outras técnias de arrastre:

https://www.youtube.com/watch?v=EWo-NoZpei8&ab_channel=alexCamposherrera


1.- Técnicas de rescate 

O traslado manual por un só socorrista

Manobra de Rautek para rescatar a unha vítima do 

interior dun vehículo

1. Asegurarse de que a vítima non ten as pernas atrapadas

2. Pasa o teu brazo por debaixo das súas axilas. Cunha man

suxeitarás os dous brazos e ca outra, a “barbilla”

3. Acerca o teu peito ás costas da vítima, para que lle sirva de 

apoio

4. Tumba a vítima con coidado e extraea pouco a pouco do 

vehículo



1.- Técnicas de rescate 

O traslado manual por dous ou máis socorristas

Si hai dous socorristas

 A “silla ou en cadrado”. Si a persoa pode suxeitarse cas 

mans

 Na “Silla honda”. A vítima está consciente pero non se pode 

suxeitar cas mans.

 Axilas-xeonllos. Resulta útil para atravesar puntos estreitos.



1.- Técnicas de rescate 

O traslado manual por dous ou máis socorristas

Si hai máis de dous socorristas

 Para trasladar tumbada a unha vítima inconsciente podemos 

utilizar o traslado en camilla



2.- Posición de Seguridade e de Espera

 Mentres esperamos a que cheguen os equipos profesionais, 

convén poñer a vítima nunha posición de repouso axeitada

según:

 As características da lesión que sufre

 O estado das súas funcións vitais

 O seu estado de consciencia

 As máis utilizadas son:

 O decúbito lateral estable

 O decúbito supino

 O decúbito supino en flexión

 Posición semisentada



2.- Posición de Seguridade e de Espera 

O decúbito lateral estable

 Tamén denomínase posición de recuperación ou

posición lateral de seguridade

 A persoa está tumbada sobre un costado, cas extremidades 

dispostas de maneira que impidan que o seu corpo xire.

 Permite:

 Manter libres as vías respiratorias

 Si vomita ou sangra pola boca ou pola garganta, evita que o líquido 

que aspire cara as vías respiratorias

É a postura preferible para as embarazadas e para as 

persoas que quedaron inconscientes, si non hai

problemas cardíacos ou respiratorios



2.- Posición de Seguridade e de Espera 
O decúbito lateral estable ou posición lateral de seguridade

https://www.youtube.com/watch?v=cLA-
g8mWal4&ab_channel=CruzRojaenBizkaia-
BizkaikoGurutzeGorria

https://www.youtube.com/watch?v=cLA-g8mWal4&ab_channel=CruzRojaenBizkaia-BizkaikoGurutzeGorria


2.- Posición de Seguridade e de Espera 

Outras posicións de seguridade

Decúbito supino

 Cando se teñan que facer compresións

cardíacas ou teñamos sospeitas de que 

sufre lesións vertebrais

Decúbito supino en flexión

 Cando sufriu un golpe no abdome ou

ferida abdominal

Posición semisentada

 Cando lle coste respirar



3.- Técnicas de inmobilización

Procedemento xeral de inmobilización en primeiros auxilios

1. Procurar unha posición cómoda para a vítima

2. Si é unha fractura aberta, deter a hemorraxia e tapar ou vendar a 

lesión cunha tela limpa

3. Non intentar reducir a fractura

4. Preparar unha férula que inmobilice a articulación

5. Envolver a área cunha toalla ou outro material blando

6. Inmobilizar a zona mantendo as partes afectadas na posición na se 

encontran, sen intentar enderezalas

7. Fixar a férula na extremidade lesionada con tiras de roupa

8. Despois, observar si os dedos quedan fríos ou se inchan

As técnicas de inmobilización son os procedementos que

impiden o movemento dun membro lesionado



3.- Técnicas de inmobilización
Facer un cabestrillo

1. Utilizar un pano do pescozo, unha bufanda ancha ou similar

2. Suxeitar o antebrazo lesionado ca parte ancha e pasar as puntas por
detrás do pescozo

3. Atar as puntas para que o antebrazo quede suxeito sen tensar a
articulación do ombro

4. Si temos, usar un imperdible para suxeitar o terceiro vértice

https://www.youtube.com/watch?v=WEPoGOCWzRI&ab_channel=
tuteorica.com

https://www.youtube.com/watch?v=WEPoGOCWzRI&ab_channel=tuteorica.com


3.- Técnicas de inmobilización

Inmobilizacións de diferentes membros

Inmobilización de membros superiores

 A boneca:

 Envolver unha toalla dobrada dende cerca do 

cóbado ata a metade dos dedos

 Atalo cun bastón ou unha revista dobrada

 O brazo ou o antebrazo:

 Envolver ata encima do cóbado (po antebrazo) 

ou ata o ombro (para o brazo)

 Rematar cun cabestrillo

 O cóbado. Inmobilizalo sen correxir a 

postura:

 Cun cabestrillo si está flexionado

 Cunha férula suxeta o corpo si está estendido



3.- Técnicas de inmobilización

Inmobilizacións de diferentes membros

Inmobilización de clavícula

 Conseguese inmobilizando a extremidade superior

 Complementar co cabestrillo cunha contrachapa

https://www.youtube.com/watch?v=MdLOosGi1uk&ab_cha

nnel=RFME

https://www.youtube.com/watch?v=MdLOosGi1uk&ab_channel=RFME


3.- Técnicas de inmobilización

Inmobilizacións de diferentes membros

Inmobilización dos membros inferiores

 Tumbar a persoa e aliñar a extremidade lesionada ca outra

 Lesión no muslo: entablillar dende a cadeira ata o nocello

 Lesión na perna:

 Entablillar dende encima do xeonllo ata o pé

 Poñer os lazos da férula equidistante e separado da ferida

 Para inmobilizar o nocello: sacarlle o zapato e cunha

toalla envolver o pé con dúas ligaduras



3.- Técnicas de inmobilización
Inmobilizacións con recurso profesionais

 Férula de vacío. Inmobiliza o membro sen comprimilo

excesivamente

 Férula ríxida. Fíxase a extremidade e suxeitase con 

cintas de fixación o diámetro axeitado

 Férula neumática. Vólvese ríxida cando se infla co aire

 Férula tractora. Inmobiliza e permite exercer unha

tracción sobre a fractura do membro inferior a vez

 Collarín cervical. Impide os movementos do pescozo, 

evitando que se agraven as posibles lesións vertebrais

 Armilla espinal. Inmobiliza a columna



3.- Técnicas de inmobilización

Inmobilizacións con recurso profesionais



4.- Transferencia a ambulancia

A recollida da vítima

 Cunha táboa espinal:

 Cunha camilla de culler:



4.- Transferencia a ambulancia 

A recollida da vítima

 Cunha táboa espinal:

 Cunha camilla de culler:



4.- Transferencia a ambulancia 

O traslado a ambulancia

 Hai que suxeitar a vítima para evitar que se precipite o chan 

cando se traslada por pendentes ou por terreos irregulares

 Os socorristas deben andar acompasadamente, pero co paso 

cambiado, con pasos curtos, rítmicos e facendo movementos

suaves

 Procurar que a camilla esté sempre en horizontal

 O procedemento de transferencia a camilla da ambulancia 

depende do equipo utilizado

Cando circulemos por unha pendente deberase manter a 

cabeza da vítima sempre o nivel máis alto



5.- Traumatismos químicos e biolóxicos

 Os traumatismos químicos. Son os danos as persoas por dosis 

demasiado altas de gas, alcohol, veneno, etc.

 Os traumatismo biolóxicos. Causano os microorganismos que 

provocan infecións ou reacións alérxicas

 Sufreos o noso organismo:

 Por vía dixestiva

 Por vía respiratoria

 Por vía percutánea

 Pola pel ou mucosas

 Os principais son:

 Intoxicacións

 Picadas e mordeduras

 Reaccións alérxicas



6.- Intoxicación

 Algunhas intoxicacións teñen consecuencias leves e transitorias, pero 

outras son graves e incluso mortais

 Para persoas adultas, os tóxicos máis frecuentes son:

 O alcohol e as drogas

 Os medicamentos

 Gases, produtos de limpeza, etc.

Unha Intoxicación é o efecto nocivo dun axente químico sobre unha

persoa que o inxeriu, inhalouno ou absorveuno a través da pel

As intoxicacións son a causa de máis da metade de mortes

de nenos/as entre 1 e 5 anos



6.- Intoxicación 

7.2.1 A gravidade das Intoxicacións

 Depende de diferentes factores:

 A dose recibida

 A velocidade de administración

 A vía de entrada

 O estado previo da persoa

Para evitar os accidentes:

• Non deixar os medicamentos ou produtos tóxicos o alcance dos nenos/as

• Manter sempre os produtos perigosos e os medicamentos na súa embalaxe

orixinal

• Tapar o frasco do produto tóxico rápidamente despois de usalo



6.- Intoxicación 

7.2.2 Avaliación da intoxicación

 Comezar a avaliación de emerxencia e seguir ca de urxencia

 Datos para determinar as actuacións específicas:

 Intentar identicar o axente tóxico preguntándolle a persoa

afectada

 Si atopamos o axente causante pero non sabemos identificalo, 

levarlle unha mostra o médico

 Si non hai nada máis, levaremos a mostra do vómito

Moitos medicamentos son tóxicos cando non se administra na dose

correcta, non se toman pola vía indicada ou non se dan a persoa

indicada



6.- Intoxicación

7.2.3 Chamada os servizos de emerxencia ou especializados

 Chamar o 112 ou 061 (ou outros teléfonos especializados) e 

seguir as súas instrucións.

 Información que teremos que proporcionar:

¿Qué? Qué tóxico absorveu

¿Quén? A idade, sexo, peso e antecedentes médicos da 

vítima

¿Canto? A cantidade de tóxico inxerido ou recibido

¿Cando? A que hora se intoxicou

¿Cómo? As circunstancias da intoxicación



6.- Intoxicación 

7.2.4 Actuacións de primeiros auxilios nas intoxicacións

 As actuacións dependerán da gravidade do estado da vítima e do 

axente tóxico

 Si a situación é unha emerxencia, avisar o 112 e iniciar o 

algoritmo de soporte vital básico

 Actuacións según a vía de entrada:

 Intoxicación por contacto

 Intoxicación por inhalación

 Intoxicación por vía oral



6.- Intoxicación

7.2.4 Actuacións de primeiros auxilios nas intoxicacións

Actuacións en caso de intoxicación por inhalación

1. Pechar a saída de gas tóxico e abrir as ventás o sacar a persoa o 

exterior

2. Si lle costa respirar, sentala semirreclinada mentres se recupera. 

Levala o hospital

Evitar a asfixia por gases:

• Manter o coche encendido en locais pechados

• Revisar regularmente os aparellos de combustión e a instalación de

gas

• Non tapar as rexillas de ventilación da cociña e do baño

• Ante a sospeita dunha fuga de gas, non manipular os interruptores

eléctricos nin encender as chamas



6.- Intoxicación 

7.2.4 Actuacións de primeiros auxilios nas intoxicacións

Actuacións en caso de intoxicación por vía oral

 En xeral hai que levar a vítima o hospital

 Si a persoa a inxire recentemente: procurar retrasar ou evitar a 

absorción do tóxico no tubo dixestivo, mediante:

 Dar carbón activado disolto en auga

 Si a persoa está consciente, tratar de provocar o vómito

 Favorecer a eliminación do tóxico que aínda esteña no tubo 

dixestivo. Por exemplo, con un laxante forte ou de efecto 

rápido



6.- Intoxicación 

7.2.5 A intoxicación máis común: a borracheira

1. Intoxicación leve: depresión dos centros “freno social” e 
danos as reaccións psicomotrices

2. Intoxicación moderada: pérdida dos “frenos sociais” e dano
da coordinación

3. Intoxiación grave. Pérdida case completa dos sentidos e da 
coordinación

4. Intoxicación moi grave. Pérdida da consciencia, que pode 
chegar o coma



6.- Intoxicación

7.2.5 A intoxicación máis común: a borracheira

 Pautas de actuación para axudar a alguén con intoxicación 

etílica:

 Evitar que a persoa beba máis alcohol e que se meta en problemas

 Si está consciente,obligala a beber moitos líquidos

 Si fai frío, tapala

 Non facela vomitar si ten a consciencia moi disminuída

 Si está en coma, poñela e posición lateral de seguridade e 

avisar a unha ambulancia

 Utilizar ventilación artificial si a necesita



7.- Picaduras e mordeduras

7.3.1 Picaduras de abellas ou avispas

 Extraer o aguillón porque empeora a reacción do veleno

 Acércate a unha fonte de calor intenso a pel picada durante un 

minuto

 Reducir o dolor da picadura aplicando unha compresa húmeda 

ou xel

 Propoñer a aplicación dunha pomada de cortisona

7.3.2 Picadura de Garrapata

 Sacala canto antes

 Poñer encima un algodón ou pano mollado en alcohol para 

aturdila e arrancala con coidado cunhas pinzas



7.- Picaduras e mordeduras 

7.3.3 Mordedura de serpe

 A súa gravidade depende de moitos factores

 O animal: especie, época do ano, intención da mordedura, xermes

presentes na boca,e tc.

 A persoa: idade, estado previo de saúde, sensibilización o veleno, 

punto no que se produciu a mordedura e tempo transcorrido, etc.

 Como actuación de Primeiros Auxilios é necesario:

 Lavar e desinfectar a ferida

 Aplicar unha vendaxe lixeramente comprensiva a extremidade

afectada

 Aplicarlle frío e inmobilizala

 Levar a vítima o hospital



7.- Picaduras e mordeduras 

7.3.4 Mordedura de animales

 Lavar a ferida cun bo chorro de auga durante bastante tempo

 Despois lavar con coidado, utilizando auga e xabón

 Avaliación médica, nun centro sanitario ou no hospital

7.3.5 Picada de Medusa

 Lavar a zona da picada con auga salada

 Extraer da pel calquera resto de tentáculo, protexendo os dedos

 Aplicar frío durante 15 minutos. Si todavía che doe, outros 15

 Non frotar a zona afectada

 Si o estado da vítima non mellora, levala o hospital



8.- Reacción Alérxica

 Pode ter manifestacións moi variadas:

 Urticaria, picores, edemas

 Inflamación nasal e de garganta, dificultades respiratorias, etc.

 Reacción anafiláctica

 En ocasións aparecen uns días despois da toma do produto

A alerxia é unha reacción intensa do sistema inmunitario da persoa

contra un axente estrano que non é perigoso para ela



8.- Reacción Alérxica

7.4.1 Reacción Anafiláctica

 As causas máis comúns son os medicamentos, os velenos das 
abellas, os alimentos ou o látex

 Maniféstase con varios síntomas dos seguintes:

 Afectación da pel e da mucosa

 Afectación respiratoria: dificultades para respirar, porque a 
garganta está obstruída

 Afectación dixestiva: Náuseas e vómitos, dor abdominal e diarrea

 Afectación xeral:
 Pulso rápido e irregular

 Sudoración abundante

 Vértigo ou pérdida de consciencia

A reacción anafiláctica é unha reacción alérxica xeral, moi intensa e de 

inicio rápido



8.- Reacción Alérxica

7.4.2 Actuación de Primeiros Auxilios

 Actuar rápidamente. Chamar o 112

 Deitar a vítima:

 Si sofre dificultade respiratoria, tela semisentada

 Si vomita, en posición lateral de seguridade

 Si está inconsciente pero respira espontáneamente, colocala en 

decúbito lateal

 Si a persoa entra en paro cardiorrespiratorio, comezar ca

resucitación

Si a persoa leva enriba adrenalina autoinyectable, 

hai que administrala o antes posible


