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Objectius generals 
 Realitzar una anàlisis d’aquelles patologies 

d’aparició més freqüent en nadons i infants 

 Analitzar les causes de les patologies 

 Actuar de la forma més idònia en cada cas 

 Proporcionar-los els recursos adequats per 

afrontar les diferents situacions 
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Objectius 

específics 
 Identificar i resoldre situacions d’urgència 

vital 

 Apendre a prevenir accidents 

 Aplicar els procediments i tècniques més 

adequades en autoprotecció i suport als 

primers auxilis 
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Característiques dels infants 

 La presència de nens en accidents crea angoixa 

a les persones que els atenen 

 Els menors de dos anys solen tenir problemes 

mèdics i a partir dels dos anys ens trobem amb 

problemes d’origen traumàtic= accidents 

sobretot domèstics. 

 Cal diferenciar els aspectes psicològics dels 

físics quan hem d’atendre a nen 
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Característiques psicològiques 

 Parlar-los de forma calmada, guanyar-nos la 

seva confiança 

 Llenguatge senzill 

 Evitar els diminutius,són nens i si els hi 

expliquem les coses d’una forma senzilla ens 

entenen 

 Sempre que es pugui fer l’exploració en braços 

si es lactant o al costat de la mare, els dóna 

confiança 

 Informar de tot als pares, si són accidents els 

pares se solen sentir culpables 
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Característiques físics 

 El plor. Alerta amb aquell poc actiu, que 

gemega. 

 major exposició del cap 

 major risc de obstrucció de les vies aèries, 
degut a les seves característiques anatòmiques 

 major elasticitat i fragilitat de les estructures 
òseas  

 major vulnerabilitat de vísceres abdominals 

  major risc distensió abdominal 

 risc hipotèrmia 

 davant un tràfic poca utilització dels protocols 
per la facilitat en agafar-los sense adonar-nos 
que es igual que un traumàtic adult 
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Edats pediàtriques 

 Nadó: immediatament després part 

 

 Lactante:  0 mesos-12 mesos 

 

 Nen: 1 any- pubertat (14) 

 

 Adult: a partir de la pubertad 
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Des de el punt de vist de la salut sempre es millor prevenir que 

curar.  

Els primers auxilis consisteix en prestar la primera assistència a un 

accidentat o malalt. 
 

• Les accions que permetran 

que una persona sobrevisqui 

a una situació de perill reben 

el nom de cadena de 

supervivència  
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Pautes generals d actuació davant una situació d’emergència 

  P.A.S 

•    P: Protegir 

•    A: Avisar 

•    S: Socorrer 

 

• PROTEGIR: 

  Valorar l’entorn que no hi hagi perill. 

   Prendre mesures d’autoprotecció ( xaleco 

reflectant,guants.) 

   Senyalitzar l’accident ( ficar triangles ) 

   Treure a la víctima del perill ( sempre que sigui 

possible ) 

   Desactivació elèctrica, parar motor del cotxe... 

   Recordar que primer som nosaltres i després 

la victima  

.        AVISAR 

 112 

.         SOCORRER 

 



Triangle d’evaluació pediàtric 

 Sistema per analitzar possible gravetat de la situació 

 La necessitat d’actuar amb rapidesa 

 Només requereix MIRAR 

 Anàlisis senzilla, ràpida i visual 

 Signes que formen part d’aquest triangle 

 

 Aparença: o aspecte alterat “ no està com sempre” 

 Respiració 

 Alteració del color de la pell 

 La no presència d’aquest  signes  només vol dir 
que el nen està estable en aquest moment, però la 
malaltia pot evolucionar ràpid i millor realitzar 
consulta sanitària davant el dubte 

Si algun signe està alterat demanar ajuda o acudir al 
centre sanitari 

Situacions que requereixen de forma  precoç  
independentment del estat del nen: 

 Convulsions 

 Vòmits persistents 

 Febrer en lactants menors de 3 mesos 

 Deterior progressiu del nen 
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Valoració: primària i secundària 
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  VALORACIÓ PRIMÀRIA: (és la valoració dels signes vitals ) 

 

 

 Consciència: És la capacitat de respondre davant d’estímuls. 

 

 Respiració: Capacitat de que entri aire en el organisme. 

 
 VEURE: Mirarem si el tórax es mou. 
 ESCOLTAR: Sentirem soroll al respirar. 
 SENTIR: Notarem el seu alè. 

 

 Signes de circulació    
 VALORACIO SECUNDARIA   

 

       

 
                           
                        
  
                            

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
La valoració secundària es farà sempre i quan la valoració 

primària  

estigui correcte o estable. 

Aquesta valoració es farà de cap a peus,palpant a la 

víctima per tal  

de buscar fractures, ferides, contusions, hemorràgies... 



Urgències més freqüents en l’infancia 

 En els primers mesos de vida l’efecte protector 

de les defenses de la mare ( placenta i 

alletament matern) eviten moltes malalties 

 A partir 4-6 mesos presència infeccions més 

elevada 

 Escolarització precoç en guarderies i 

escoles,favorable a la vegada per a 

immunització 

 Majoria processos via respiratòria i digestiva  

  A partir dels dos anys les patologies són 

d’origen traumàtic 
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Laringitis Aguda: 

 
Definició: inflamació de la zona laringia, on es troben 
cordes vocals. Sobretot en lactant i primera infància 
 
Causes:Virus 
 
Símptomes:inici sobtat, a la nit, dispnea,dificultat respiratòria,ronquera i veu afònica, tos 

perruna 
 
Actuació: donar aire fred (nevera)        semisentat        112 
 
 

No hem de: bafs calents, desabrigar-lo, donar-li mediació pel nostre compte  
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Epiglotitis Aguda: 

 
Definició: inflamació de la zona entrada de les vies respiratòries,sobretot a nens entre 2-5 

anys.Emergència vital 
 
Causes:bacteri 
 
Símptomes:febre alta, saliveix i dificultat d’empassar,estridor inspiratori, distrés respiratori 

elevat, cianosi, alteració progressiva consciència.Posició en trípode. 
 
 
Actuació:obertura via aèrea        tractar febre        semisentat         112 
 

No hem de: donar ATB, abrigar-lo massa, begudes calentes, forçar cavitat bucal 
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Alteracions gastrointestinals: la deshidratació 

 
Definició:pèrdua important de líquid de l’organisme 
 
Causes:variades;intox. alimentàries o infeccions víriques,mala 

preparació biberons,exposició excessiva al sol 

Símptomes: irritabilitat que acaba amb somnolència, signes de plec, 

sequedat en mucoses,fontanel·la anterior enfonsada,poca orina 

Actuació: rehidratació oral si esta conscient líquid contingut sals 

minerals,mantenir via aèria oberta si està inconscient, c/Tº,PLS 

No hem de:exposició al calor,QN gran de líquid a la vegada 

provoquen vòmit 
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Intoxicacions 

 
Definició: tòxic, qualsevol substància que un cop introduida a l’organisme són capaços de 

lesionar-los a curt o llarg termini 
 
Vies d’intoxicació més comunes en nens: via oral, cutanea i inhalada 
 
Preguntes: que ha pres? Quantitat? Quan? Ha vomitat? Estat general del nen 

Símptomes: depen del tipus de tòxic. Però els més habituals: 

 dolor i  molesties abdominals 

 Vòmits, nàuseas i diarrea 

 Febre 

 Afetació estat general nen 

 Erupció cutània 

 Sudoració 

 Convulsions 

 

Actuació: autoprotecció         allunyar risc          triangle avaluació pediàtric          

permeabilitat via aèrea              identificar i recollir mostra tòxic           actuar segons 

estat de conciència 

No hem de: administrar remeis casolans, provocar el vomit 
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Hipotèrmia 

 
Definició:pèrdua de temperatura corporal. En nens per sota 35Cº 
 
Causes: sistema de regulació temperatura poc desenvolupat i més 

superfície corporal per perdre calor ( sobretot pel cap) 

Símptomes: pell freda, pal·lidesa, poc actiu, tremolors, respiració 

lenta i profunda, falta de gana 

Actuació: escalfar-lo poc a poc i evitar pèrdues de calor novament 

No hem de:banyar-lo amb aigua calent ( evitar canvis bruscos Tª),fer 

fregues enèrgiques 
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Hipertèrmia 

 
Definició:és considera febre a partir dels 38Cº,no és una malaltia 

sinó una reacció  de l’organime davant una infecció 
 
Causes: malalties infeccioses o calor ambiental, exposició al sol 

Sígnes:augment Tº ( termometre),tremolors,rubor facial, EE fredes i 

pàl·lides 

Actuació:banys aigua tèbia mitjançant compreses, poc 

abrigat,begudes fresques i lleugeres per repostar.Anar 

revalorant  

No hem de:Abrigar-lo,banys aigua freda, donar ATB 
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Convulsions febrils 

 
Definició:habituals en l’edat pediàtrica quan  nen té un quadre de 

febre per sobre 39Cº. No deixa seqüeles i desapareix quan 
febre baixa. 

Són moviments de contracció-relaxació que afecten a tot el 
cos,desviació mirada i solen durar entre 1-10 minuts, 
posteriorment l’ infant queda somnolent 

 
Causes: febrer 

Símptomes: pèrdua consciència i desconexió del medi, moviments 

anòmals. 

Actuació: assegurar via aèria, evitar que s’autolesioni, baixar la febre 

i PLS 

No hem de:banyar-lo amb aigua freda, posar dits boca, subjectar-lo 

Hi poden haver convulsions no relacionades amb febre, aquestes són 

més greus i són degudes a malalties neurològiques, 

traumatismes craneals o intoxicacions 

 
 

Urgències Pediàtriques 



Meningitis 

 
Definició:inflamació de les meninges.Afectació a nens de 0-3 anys. 
 
És un procès febril de poques hores d’evolució que cursa amb 

afectació estat general i aparició taques vermelles 
progressivament per tot cos. És una emergència mèdica 

 
Causes: bacterià 

Símptomes:febre,irritabilitat,dificultat respiratòria, rígidesa nuca, 

petèquies ( passes dit no marxen) 

Actuació: tractar febre, control petèquies(marcar-les), triangle 

valoració pediàtric  

No hem de:retardar trasllat i donar ATB 
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Mort sobtada lactant 

 
Definició: mort inesperada i repetina entre 1 mes i l’any de vida 
 
Causes: desconegudes,factors predisposants del lactant 

Símptomes: absència de sígnes de vida 

Actuació: SVB 

Actalement hi han una serie de recomanacions que es poden seguir. 

 Dormir en decúbit supí  

 Monitors per controlar-los 

 Netejar mucositats etc 
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