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4.1- Os accidentes

 Os accidentes poden ocorrer en calquera lugar ou circunstancia, 

e poden ser de moitos tipos

 En función do lugar encontramos:

 Accidentes no fogar

 Accidentes de tráfico

 Accidentes laborais

 Outros accidentes: deportivos, na rúa, etc.

Un accidente é un suceso ou evento involuntario e repentino, que 

orixina danos as persoas, lesións, os bens terrenais ou o medio 

ambiente



4.1- Os accidentes 

6.1.1.- A biomecánica dos accidentes

 Parte da secuencia dos feitos teñen lugar nos diferentes tipos de 

accidentes e dos elementos inmiscuídos neles

 Establece cales son as lesións máis probables

A biomecánica dos accidentes estuda a forza física que intervén e 

tamén a súa relación cas diferentes partes do organismo humán



4.1- Os accidentes 

Os traumatismos son lesións producidas por axentes externos

Os politraumatismos son traumatismos de diferentes tipos, que afectan a 

diferentes zonas ou órganos corporais



4.2- Hemorraxias

6.2.1.- Avaliación da gravidade

 Segundo o vaso que sangra:

 Hemorraxia arterial

 Hemorraxia venosa

 Hemorraxia capilar

 Segundo o lugar na que se verte o sangrado:

 Hemorraxia externa

 Hemorraxia interna

 Hemorraxia exteriorizada

 Segundo o tempo e a velocidade de 
sangrado:

 Hemorraxia aguda

 Hemorraxia crónica

Unha hemorraxia é a saída da sangue dos vasos sanguíneos cando se lles

rompe a parede



4.2- Hemorraxias

6.2.1.- Avaliación da gravidade

Determinación da gravidade das hemorraxias

 Hemorraxia leve:

 Pérdese menos do 10% do volume sanguíneo total

 Apenas provoca unha lixeira sensación de inestabilidade

 Hemorraxia grave:

 Pérdese entre o 10% e o 30% do volume sanguíneo

 Encontraremos vítimas con dor, respiración superficial, pel pálida 

e fría, pulso débil, taquicardia, sede, vértigo, desmaio, visión 

borrosa, etc.

 Hemorraxia moi grave:

 Pérdese máis do 30% do volume sanguíneo

 Ademáis do anterior, respiración acelerada e manifestacións de 

choque



4.2- Hemorraxias

6.2.2.- Actuación ante unha hemorraxia externa

Actuación xeral

 Facer que a vítima se sente

 Si as manifestación son intensas, tumbala en decúbito supino 

ou cas pernas levantadas

 Manter a vítima en constante vixilancia

Torniquete

https://www.youtube.com/watch?v=9CsWN0KuR7w&ab_ch

annel=EmergenciasMadridOFICIAL

https://www.youtube.com/watch?v=9CsWN0KuR7w&ab_channel=EmergenciasMadridOFICIAL


4.2- Hemorraxias

6.2.2.- Actuación ante unha hemorraxia externa

Actuación para deter a hemorraxia

1. Destapar a área do sangrado para encontrar o punto onde

sangra

2. Presionar a área contra o óso de debaixo:

 Usar un trozo de tela limpo. Si se empapa, cubrilo con outro pano e 

fixalo todo

 Comprimir a ferida contra o óso



4.2- Hemorraxias

6.2.2.- Actuación ante unha hemorraxia externa

Actuación para deter a hemorraxia

3. Si non se detén, reducir o fluxo sanguíneo cara a zona afectada 

levantando a extremidade que sangra por enriba do nivel do 

corazón

4. Tamén se pode frear comprimindo a arteria que rega a área 

presionando con dous dedos contro o óso de debaixo



4.2- Hemorraxias

6.2.2.- Actuación ante unha hemorraxia externa

Actuación para deter a hemorraxia

Si o sangrado non se detén

 Asegurarnos de estar aplicando as medidas correctamente

 Chamar o 112 e seguir as súas recomendacións concretas:

 Enviarán profesionais

 Asesorarannos sobre como actuar. Por exemplo facer un 

torniquete:

 O Obxectivo é deter a irrigación arterial cara o membro ferido

 Solo se debe utilizar cando perigue a vida da vítima



4.2- Hemorraxias

6.2.2.- Actuación ante unha hemorraxia externa

Actuación si a ferida ten un corpo estraño

 Si a ferida ten un corpo estraño incrustado convén chamar o 

112 e seguir as instrucións dos seus profesionais

 Mentres chegan, non debemos quitalo

 Para deter a hemorraxia, debemos presionar os “beizos” da 

ferida por ambos lados.



4.2- Hemorraxias

6.2.3.- Actuación ante unha hemorraxia interna

 As manifestacións poden tarda ata unha ou dúas horas en 

aparecer

 Mentres se espera os profesionais do 112, poñer a vítima en 

posición lateral de seguridade e tapala

 Si é unha hemorraxia grave pode conducir a u shock

 Actuacións en caso de shock

1. Deter a hemorraxia ou problema médico

2. Colocar a vítima en decúbito supino

3. Xirar a faciana cara un lado. Tranquilizala e mantela quente

4. Conseguir axuda médica urxente

5. Si está consciente, darlle líquidos a sorbos pequenos

O shock é unhaa situación na que chega pouca sangue os diferentes 

órganos do corpo, e estes van fallando. Si non se atende

axeitadamente, empeoran ata a morte



4.2- Hemorraxias

6.2.4.- Actuacións en caso de epistaxis

 As causas máis frecuentes son: un golpe no nariz, rascarse a 

fosa nasal, sonarse moi amiudo, etc.

 Actuacións:

1. Tranquilizar a persoa

2. Facela sentar ca cabeza inclinada cara adiante e cos dedos pinzando os 

lados da nariz durante 5 minutos

3. Si se detén, limparlle a boca e a cara

4. Si despois de 3-4 minutos non se detén, levala a un centro médico ou

chamar os servizos de urxencia e seguir as súas indicacións

5. Mentres facer tandas de 10 minutos de comprensión comprobando si 

se detén a hemorraxia

A epistaxis é unha hemorraxia exteriorizada na que sae sangue dende as 

fosas nasais, en xeral cara adiante, polos buratos da nariz



4.3- Contusións

 Moitas contusións articulares lesionan os ligamentos e 

causan:

 Esguinces: Distensión do ligamento da articulación

 Fracturas ligamentosas: separan completamente os dous

extremos

Unha contusión é unha lesión, resultado dun traumatismo por un axente

físico, que non rompe a pel pero afecta os tecidos que existen por

abaixo



4.3- Contusións
6.3.1.-Valoración da gravidade das contusións

 Contusións de primeiro grado. Causan dor e un 

moratón

 Contusións de segundo grado:

 Rompen vasos máis grandes

 A hemorraxia acumúlase por debaixo da pel en 

forma de bulto ou chichón

 Contusións de terceiro grado. Causan:

 Dor moi intensa

 Hematoma e necrosis extensa dos tecidos de debaixo da 

pel



4.3- Contusións

6.3.2.- Actuacións de primeiros auxilios

 En contusións de primeiro grado:

 Mollar a zona contusa con auga fría ou poñerlle cheo

(protexido cunha toalla)

 En contusións de segundo e terceiro grado:

 Envolvelas cun vendaxe compresivo

 Facer elevar a zona contusa da vítima

 Remitila a un centro sanitario



4.3- Contusións

6.3.2.- Actuacións de primeiros auxilios

 En contusións ligamentosas ou articulares

 Deixar a  zona lesionada en repouso, levantada por 

enriba do nivel do corazón

 Pode necesitar inmobilización. Pódese facer cunha

vendaxe comprensiva con:

 Unha venda corrente

 Unha venda elástica, si existe pouca inflamación

 Aplicar frío no punto contuso (durante 15-20 minutos) e 

repetir cada oito horas durante dous ou tres días

 Cun pano de auga fría escorrido

 Cunha bolsa de xeo

 Sumerxindo a zona afectada en auga fría



4.3- Contusións

6.3.2.- Actuacións de primeiros auxilios

Vendaxes

 Vendaxe Circular

 Vendaxe en forma de oito



4.4.- Fracturas e luxacións

6.4.1.- As fracturas

A fractura é a rotura dun óso

 A fractura é aberta si os fragmentos 

do óso, racharon a pel e causaron 

unha ferida

 A fractura é pechada cando a pel

está íntegra, sen ferida

 Outras fracturas: simple, 

conminuta i en tallo verde



4.4.- Fracturas e luxacións

6.4.1.- As fracturas

Detección e avaliación dunha fractura

 Antecedente. Valoración sobre a intensidade do 
traumatismo

 Síntomas. A valoración do que a vítima explica:
 Notou un cruxido

 Sufriu unha dor intensa na zona afectada e imposibilítalle o seu
movemento

 Signos:
 Deformación local

 Calor, enroxecemento e inchazón

 Crepitación

 Cor morada

 Mobilidade anormal na zona

 Hemorraxia externa

 Formigueo ou insensibilidade



4.4.- Fracturas e luxacións

6.4.2.- As luxacións

 Causan: dor local, impotencia funcional, inchazón e quizáis

un hematoma

 Algunhos signos axudan a diferenciar a luxación doutra

lesión:

 Deformidade clara

 Palpación dun vacío no espacio articular

A luxación ocorre cando as dúas facetas óseas da articulación

desprázanse, unha con respecto a outra e perden o contacto normal



4.4.- Fracturas e luxacións

6.4.3.- Actuacións de primeiros auxilios

1. Facer unha avaliación urxente e xeral da vítima:

 Por si hai perigo debio a hemorraxia ou o shock

 Segundo a gravidade:

 Prestar axuda directamente

 Chamar o 112

2. Si chamamos o 112, seguiremos as instrucións. Mentres

esperamos:

 Trasladar a vítima a unha zona segura si é necesario

 Tratar os posibles problemas derivados da falta de fluxo sanguíneo e a 

prevención do shock

 Prestar atención a zona lesionada

Non intentar reducir unha fractura ou unha articulación luxada

porque podemos lesionar os vasos e os nervios cercanos



4.5.- As feridas

6.5.1.-Tipos

 Abrasión ou rasguño 
(erosión)

 Corte (ferida incisa)

 Pinchazo (ferida punzante)

 Ferida contusa

 Ferida con pérdida de 
sustancia

 Desgarrón ou desgaxe
(laceración)

 Ferida en colgante 
(Avulsión)

 Ferida perforante

 Mordedura

As feridas son lesións que rachan a continuidade do órgano, a pel, as mucosas ou

un órgano interno. Causan dor e é unha hemorraxia máis ou menos grave



4.5.- As feridas

6.5.2.- Complicacións nas feridas



4.5.- As feridas
6.5.2.- Complicacións nas feridas

 O risco de que a ferida se infecte dependerá de si a ferida é 

limpa ou sucia:

 Unha ferida é limpa cando: o axente lesivo, a zona corporal 

afectada e as caras internas da ferida están pouco contaminadas

 Unha ferida é sucia:

 Si o axente lesivo é un obxecto sucio ou oxidado e de bordes 

irregulares

 Si afecta a unha cavidade do corpo

 Si a pel que se rompe esta sucia previamente

 Si a ferida ten os bordes tortuosos

 Si o traumatismo introduce corpos estraños

 Canto máis limpa sea, máis pequena e máis regular quedará a 

cicatriz



4.5.- As feridas
6.5.3.- Actuacións de primeiros auxilios na cura de 

feridas

 Evitar ou reducir a infección

 Conter a hemorraxia

 Protexer a ferida

Para reducir o risco de que as feridas se infecten, hai que traballar

nelas da maneira máis limpa posible: lavarse as mans, usar trapos 

limpos, evitar tocar a ferida cas mans, etc,



4.5.- As feridas
6.5.3.- Actuacións de primeiros auxilios na cura de 

feridas

Retirar os corpos estraños

Limpar a ferida

Desinfectala

Tapala

Vendar a zona



4.6.- Corpos Estraños

 Son corpos estraños aqueles obxectos externos, 

sólidos ou líquidos, que se introduciron en:

 Un orificio natural: boca, nariz, oído, uretra, vaxina ou ano

 Unha cavidade corporal

 No interior do organismo



4.6.- Corpos Estraños

6.6.1.- Corpos estraños no ollo

1. Lavar o ollo con auga e facer que parpadee mentres ten o ollo

dentro

2. Si así non se lle vai, examinar coidadosamente o ollo para 

localizalo:

 Buscar no branco dos ollos

 Explorar a cara interna do párpado inferior

 Examinar a cara interna do párpado superior

3. Si é area ou polvo, mollar ben o ollo cun chorro de auga do 

grifo

4. Si o localizamos, retiralo ca punta dun pano ou un bastoncillo 

de algodón mollado

5. Si é difícil de quitar, acompañar a vítima o servizo de 

urxencias do hospital



4.6.- Corpos Estraños

6.6.2.- Corpos estraños na orella

1. Causan zumbido nos oídos e molestias, e as veces, 

otorrea

2. Actuacións:

 Retirar o obxecto coa axuda dunhas pinzas, con coidado de 

non empurralo cara dentro

 Si é un insecto: verter un pouco de auga tibia no conducto 

auditivo

 Si é auga: verter unhas gotas de alcohol ou colonia

Si a persoa comenta que ten perforado o tímpano hai

que remitila a un centro sanitario



4.6.- Corpos Estraños

6.6.3.- Corpos estraños inxeridos

1. A gran maioría de obxectos saen o facer de ventre sen causar 

trastornos

 Si o obxecto non é perigoso por sí mesmo, non hai que provocar o 

vómito

 Hai que vixilar as  “heces” dos días seguintes para asegurarse de que o 

obxecto saliu

2. Pode haber problemas si o obxecto é punzante, irritante ou

directamente tóxico



4.7.- Lesións pola calor

6.7.1.- As queimaduras

1. A manifestación máis importante é unha dor intensa

2. As queimaduras graves causan unha afectación xeral no 

organismo, porque a pérdida da pel permite que:

 Se evaporen os líquidos corporais

 Pérdase calor corporal

 Penetren xermes externos

3. A súa gravidade depende do producto de dous factores:

Profundidade x Superficie

As queimaduras térmicas son traumatismos locais, causados 

pola calor intensa, esta pode vir de axentes sólidos, líquidos 

ou gasosos ou por unha laparada directa



4.7.- Lesións pola calor
6.7.1.- As queimaduras

Determinación da gravidade. Profundidade da 

queimadura

a) De primeiro grado:

 Afecta a epidermis e causa un eritema

 Pica e causa un pouco de dano ou ardor

b) De segundo grado:

 Afecta a epidermis e a capa superior da dermis

 Causa un flicena

c) De terceiro grado:

 Destrúe toda a pel e a parte do tecido subcutáneo e deixa unha

úlcera

 Non é dolorosa , pero o alrededor esta é intensa



4.7.- Lesións pola calor
6.7.1.- As queimaduras

Determinación da gravidade. Profundidade da 

queimadura



4.7.- Lesións pola calor

6.7.1.- As queimaduras

Determinación da gravidade. Extensión da queimadura



4.7.- Lesións pola calor 

6.7.1.- As queimaduras

Determinación da gravidade. Tipos de queimadura

segundo a gravidade

 Queimaduras leves. Son as de primeiro e segundo grado 

que afectan menos do 10% da superficie corporal

 Queimaduras graves. Poñen en perigo a vida da vítima:

 As de primeiro e segundo grao afecta do 10% o 30% da 

superficie corporal

 As de primeiro e segundo grado afectan o 10%, en nenos ou

persoas maiores

 As de terceiro grado afectan o 2% da superficie corporal

 Queimaduras moi graves. A miudo convértense en 

mortais.

 Son as que afecta a máis do 30% da superficie corporal



4.7.- Lesións pola calor 

6.7.1.- As queimaduras

Actuacións de primeiros auxilios ante unha queimadura

leve

1. Enfriar rápidamente a zona afectada con auga fresca

2. Quitar os corpos estraños da área queimada coa axuda dun chorro de auga

3. Cubrir a zona afectada con panos limpos ou gasas estériles

4. Salvo que a queimadura sexa moi leve, levar a vítima ao centro sanitario

Erros que hai que evitar:

1. Utilizar remedios caseiros

2. Enfriar a queimadura con cubitos ou auga moi fría

3. Arrancar a roupa pegada a queimadura

4. Pinchar as vexigas

5. Poñer pomada ou locións sobre as ampollas

reventadas ou sobre unha queimadura grave



4.7.- Lesións pola calor
6.7.1.- As queimaduras

Actuacións de primeiros auxilios ante unha queimadura

grave

1. Quitarlle a roupa, salvo que esté pegada o corpo

2. Cubrir a zona queimada con panos limpos ou apósitos 

estériles

3. Manter levantadas as extremidades queimadas

4. Si a persoa accidentada está consciente e non vomita, darlle

bebidas a sorbos pequenos



4.7.- Lesións pola calor
6.7.2.- O acaloramento

 Dase en persoas que están expostas a unha temperatura alga 
durante un rato longo, sen estar acostumadas a estas 
condicións

 Manifestacións: enroxecemento da pel, sofocos, dor de cabeza 
intenso, vértigos, desasosego, hipertemia, taquicardia e 
hipotensión

 Pasos para atender a vítima por acaloramento:

1. Tumbala nun lugar fresco cas pernas lixeiramente levantadas

2. Destaparlle unha boa área da pel, vendala e poñer compresas 
molladas na cabeza

3. Darlle auga fresca ou bebida isotónica

O acaloramento é o agotamento por calor. O seu exemplo

máis frecuente é unha insolación



4.7.- Lesións pola calor 

6.7.3.- Golpe de calor

 Ocorre cando se combina calor, humidade e exercicio físico, a 

doses superiores ao que a persoa está acostumada a soportar

 A persoa afectada sufrirá: dor de cabeza, náuseas e mareo, 

hipertemia, enroxecemento da pel seca, respiracións

aceleradas e pulso moi rápido

 Actuacións: chamar o 061 ou levala a un centro sanitario

 Pasos a seguir para a súa atención:

 Tumbala nun lugar fresco

 Quitarlle a roupa

 Mollala repetidamente con auga fresca ou tibia

O golpe de calor é unha acumulación de calor no organismo da

persoa, que non pode disipalo no ambiente



4.8.- Lesións polo frío

6.8.1.- Conxelación

 Pode ser efecto da acción directa do frío sobre unha zona 

concreta

 Tamén pode ser o resultado do enfriamento xeral, que é máis

intenso nas partes máis expostas o frío:

 Dedos

 Nariz

 Orellas

A conxelación é unha lesión local polo frío



4.8.- Lesións polo frío 

6.8.1.- Conxelación

Secuencia e grados de conxelación

 Aparición dunha palidez indolora

 Enroxecemento con sensibilidade aumentada, formigueo, 

sensación de ardor e dor: conxelación de primeiro grao

 Si o enfriamento continúa:

 A pel acaba cianótica, edematosa e coberta por vexigas azuis

 A vítima sente picazón e dor intensa

 A zona vólvese insensible o tacto: conxelación de segundo 

grado

 Si non recupera a temperatura normal, producirase necrosis: 

conxelación de terceiro grao



4.8.- Lesións polo frío 

6.8.1.- Conxelación

Actuacións de primeiros auxilios

 Si a conxelación é de primeiro grao, basta tapar a zona 

afectada con roupa de abrigo

 Si é máis grave:

1. Levar a vítima a un lugar máis cálido

2. Avaliar si sufre hipotermia

3. Quitarlle a roupa húmeda da zona conxelada e cambiala e 

poñerlle roupa seca

4. Bañar a zona con auga tibia e facerlle beber líquidos tibios

5. Desinfectar as lesións sen frotalas. Non reventarlle as vexigas

6. Vendar a zona afectada

7. Avisar o 112 e seguir os seus consellos



4.8.- Lesións polo frío
6.8.2.- Hipotermia

Actuacións de primeiros auxilios

1. Levar a vítima a un lugar máis cálido

2. Si non treme, facer unha avaliación de emerxencia

3. Si non hai unha actuación de emerxencia, afloxar a roupa

ceñida, quitarlle a roupa húmeda e poñerlle unha muda seca

4. Quentala progresivamente. Darlle bebidas tibias e doces a 

sorbos pequenos, abrigala e bañala con auga

5. Si non hai risco de morte, trasladala a un hospital sen que se 

enfríe

A hipotermia é o descenso da temperatura corporal por

debaixo dos níveis fisiolóxicamente aceptables



4.9.- Lesións por electricidade

 Efectos do paso da corrente:

 Queimaduras eléctricas

 Espamos musculares violentos

 Unha alteración do ritmo cardiaco

 Os efectos da descarga eléctrica serán 

maiores:

 Canto maior sexa a intensidade da corrente

 Canto máis alta sexa a tensión da corrente

 Canto máis baixa sexa a resistencia do corpo

o paso da corrente

 Canto máis tempo actúe a corrente



4.9.- Lesións por electricidade

Primeiros auxilios ante unha descarga eléctrica grave

1. Antes de tocar a vítima, deter a acción da corrente:

 Apagar o interruptor ou desconectar o electrodoméstico do 

enchufe

 Accionar o diferencial, o interruptor de control de potencia ou

o interruptor xeral automático (baixar)

 Apartar a vítima da corrente usando un obxecto aislante – non 

metálico

2. Facer unha avaliación de emerxencia e as actuacións que 

sexan necesarias

3. Si non existe unha actuación de emerxencia, facerlle a 

avaliación urxente e coidar as diferentes lesións

4. Levala a un centro de saúde



4.10.- Asifixia

6.10.1.- Compresión da vía aérea

 Si existe unha dificultade de respiración, precisa de atención 

urxente

 Si hai falta completa de respiración, necesita unha atención 

de emerxencia

 Feitos que causan asfixia:

 A obstrución da vía aérea por corpos estraños

 A compresión da vía

 O afogamento

 A respiración de gases tóxicos

A asfixia é a interrupción do intercambio de gases normal entre

os pulmóns e o aire exterior



4.10.- Asifixia
6.10.1.- Compresión da vía aérea

 A actuación en primeiros auxilios inclúe:

 A liberación da parte do corpo comprimida

 A aplicación do protocolo xeral de actuación

A compresión da vía aérea ocorre cando algún obxecto

comprime o pescozo, o tórax ou o abdome da persoa



4.10.- Asifixia

6.10.2.- Afogamento

A sumersión

 As causas máis comúns das sumersións son:

 Non saber nadar

 Nadar en augas descoñecidas

 Intentar salvar a alguén que afogaba

A sumersión ou inmersión ocorre cando o individuo cae a

auga, non pode manter a cabeza por enriba da superficie e

acaba respirando auga



4.10.- Asifixia
6.10.2.- Afogamento

A hidrocución

 É máis frecuente que haxa unha hidrocución si:

 As temperaturas ambientais son altas

 A auga está fría

 A persoa comeu pouco antes ou entra a auga de repente

 A persoa é máis susceptible

 Nos casos graves de hidrocución, a persoa accidentada 

perderá a consciencia de repente porque sufrirá un paro 

cardiorrespiratorio inmediato

A hidrocución é un paro cardiorespiratorio de orixe nervioso,

causado pola diferencia de temperatura entre a pel da persoa

e a auga onde entra



4.10.- Asifixia

6.10.2.- Afogamento

Actuación de primeiros auxilios

1. Sacar a vítima da auga

2. Facer a avaliación de emerxencia seguindo o protocolo 

estudado:

 Iniciar a RCP con 5 ventilacións de rescate

 Pasado un minuto, chamar o 112

 Reanudar RCP

3. Unha vez recuperada a respiración espontánea, facer a 

avaliación urxente

4. Levar a vítima o hospital


