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OBJECTIU DE LA VALORACIÓ ABDOMINAL EN EL PACIENT POLITRAUMÀTIC 

Donada la morbi- mortalitat que representen les lesions intraabdominal en el context d´un 
politraumatisme,cal sospitar-lo des de la valoració de l´escena, reconèixer una possible 
hemorràgia abdominal amb l´avaluació primària i secundària, identificant així de forma 
precoç tant les indicacions de tractament in situ com les necessitats de tractament 
quirúrgic. L’ objectiu és organitzar el transport fins al centre més indicat en el menys temps 
possible.  

IMPORTÀNCIA DEL TRAUMATISME ABDOMINAL EN EL POLITRAUMATISME 

El traumatisme abdominal és la causa més important de mort evitable en el pacient que 
ha patit un politraumatisme, per la dificultat i el retard en el diagnòstic.  
La causa més freqüent de traumatisme tancat a Europa són els accidents de trànsit.  
En el cas de traumatisme tancat el 80% van associats a altres lesions greus. 
En el cas de traumatisme penetrant el pronòstic varia en funció de si és per arma blanca o 
de foc, i de l´enfoc inicial del cas.  
L´abdomen és la regió anatòmica que conté més quantitat d´òrgans per això pot presentar 
gran varietat de lesions i en diferents graus de gravetat. A més també és un gran reservori 
de sang amb difícil accés en cas de voler aturar un sagnat.  
Donada la seva relació amb el diafragma, la pelvis i els genitals, els traumatismes a nivell 
abdominal poden provocar afectació toràcica amb dificultat respiratòria, o bé lesions a 
nivell de l’anell pèlvic, grans vasos, recte, bufeta i genitals.  
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RECORDATORI ANATOMIA ABDOMINAL  

HTTP://TEACHMEANATOMY.INFO/ABDOMEN/ 
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Ant: 4rt espai

Lat: 6é espai

Post: 8é espai

Diafragma: Múscul 
que separa tórax i 
abdomen. Varia la 
posició en inspiració i 
espiració, motiu pel 
qual lesions 
abdominals poden 
tenir afectació 
toràcica. 

Les lesions a nivell pèlvic s
´associen a lesió urogenital. 
Les lesions de xarnera 
lumbo-sacre (per hipeflexió) 
s´associen a lesió de víscera 
buida. 

Lesions a la zona lateral i la 
zona glutea poden implicar 
lesions a nivell 
intraabdominal. 

Traumatismes a les dareres 
costelles poden lesionar 
melsa i fetge. 

http://www.urgem.cat
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AVALUACIÓ DE L´ESCENA: Cinemàtica i abdomen  

Donada la seva gran superfície, l´abdomen es lesiona amb molta freqüència.  
La part anterior de l´abdomen no té protecció óssea, lesionant-se per cops directes i 
també per desacceleració brusca.  
Les fractures de costelles baixes poden provocar lesions a melsa (20% fractures costals 
baixes) i a fetge (en el 10% fractures costals baixes dretes).  

QUAN VALOREM L’ ABDOMEN? 
(Veure també temes de valoració inicial i xoc)  

A la valoració primària l´abdomen es valora a la C 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

En la valoració de la CIRCULACIÓ valorem els signes de XOC (veure tema específic 
XOC) i les Hemorràgies. A nivell hemorràgies valorarem les externes i internes. (veure 
també capítol específic de valoració primària).  
En el moment de valorar les hemorràgies internes es valoraràn les cavitats que poden 
acumular líquid i provocar xoc: Tórax (hemotórax massiu), abdomen i pelvis.  
L´hemotórax massiu l´haurem sospitat a la B (veure també tema valoració primària I tema 
traumatisme de tórax). A la C buscarem hemorràgia intrabdominal i fractures de pelvis. 
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Quan sospitem lesió abdominal? 
-Impactes d’alta energia 
-Col·lisió lateral 
-Signe del cinturó seguretat 
-Caigudes 
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VALORACIÓ DEL PACIENT AMB SOSPITA DE TRAUMATISME ABDOMINAL I 
PÈLVIC 

1.- Sospita de lesió abdominal i pelvis en funció de la cinemàtica de l’accident  

2.- Valoració primària: (ABCDE)—> A l’ arribar a la C 
  
 Exposició de l’ abdomen:  
  Inspecció  
  Palpació 
  
 Pelvis:  
        Maniobra compressió pèlvica  
           (UN SOL COP) —> Si dolor =(+) —> Faixa Pèlvica 

3.- Valoració secundària  
  
Abdomen: 
 Inspecció visual:  

- Erosions ó hematomes suggestius lesió 
subjacent 

- Sg Grey-Turner(Equimosis flancs) i Sg Cullen 
( E q u i m o s i s p e r i u m b i l i c a l ) i n d i q u e n 
hemorràgia retroperitoneal , tot i que són d’ 
aparició tardana.  

- Sg del cinturó seguretat: Senyals a la pell 
zona abdominal baixa fetes cinturó  seguretat 
(el 50% els pacient amb aquest signe tenen lesió intestinal).  

- Distensió abdominal: La distensió abdominal pot no ser visible fins a 
acumulacions iguals o superiors a 1500cc de líquid.  

 Palpació: Si presenta dolor ó defensa no cal continuar palpació perquè no canviarà 
   actitud ni tractament prehospitalari i únicament provocarà més   
   malestar i endarrerirà el trasllat.  

 Auscultació: L’ auscultació dels sorolls abdominals no aporta informació valuosa a  
  nivell prehospitalari. Sí que és útil l´auscultació toràcica en busca de sorolls  
  digestius a aquest nivell en cas de sospita de ruptura diafragmàtica.  
    
 Percussió: Trobar timpanisme ó matidesa a la percussió no modifica el tractament  
  prehospitalari. En canvi hipersensibilitat a la percussió sí que suggereix  
  peritonitis.  

L’ indicador més fiable de trauma intrabdominal és la presència de xoc hipovolèmic 
d’ origen no explicat.  

En el pacient amb disminució del nivell de consciència cal exposar l’ abdomen i buscar 
signes externs de traumatisme.  
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Pelvis:  
 Inspecció visual: Erosions, contusions, fractures obertes o signes de distensió.  
   
 Palpació: Fins ara es feia UNA SOLA VEGADA (si no s´havia fet a la valoració  
  primària) una compressió pèlvica lateral i ant-posterior per valorar   
  inestabilliat pèlvica. Fer-lo més vegades pot provocar hemorràgies o  
  desplaçar la fractura. Si la maniobra demostrava dolor ó inestabilitat , es  
  procedia a immobilització pèlvica amb una faixa específica o bé amb un   
  llençol.  
  En la propera edició del manual ATLS 2017 es recomana, en cas  
  de sospita clínica de lesió a nivell pèlvic, indicar la faixa pèlvica sense fer  
  més maniobres.  
 

  

TRACTAMENT PREHOSPITALARI DEL TRAUMA PÈLVIC I ABDOMINAL  

Iniciar valoració i Tractament seguint la sistemàtica ABC 

A l´arribar a la C:  
- Compressió hemorràgies 
- Via endovenosa i líquids per mantenir PAM  60-65 mmHg (Quan no tenim sospita 1

de lesió intracraneal). PAM més elevades poden reobrir vasos colapsats i que 
sagnin novament.  

- Faixa pèlvica si es sospita lesió a aquest nivell 
- Àcid trandexàmic si està indicat. 1 g. iv en 10 minuts (15 mg/kg amb un màx d’1 gr)  
- La sospita de lesió intrabdominal requereix trasllat a centre amb possibilitat de 

completar diagnóstic (ecoFAST, BodyTAC) i tractament definitiu de la lesió (sang i 
quirófan).  

En situació prehospitalària no està indicada d’entrada la sonda urinària perquè no podem 
descartar l´existència d´una lesió uretral.  

La sonda nasogàstrica tampoc està indicada de forma sistemàtica en situació 
prehospitalària, unicament en el cas que sigui necessari descomprimir l´estómac. Si 
estem davant un pacient que també presenta traumatisme facial, el sondatge haurà de ser 
orogàstric.  

 PAM= Pressió arterial mitja1
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Com posar faixa pèlvica: 
https://phemcast.co.uk/
2015 /11 /05 /podcas t -
episode-2- the-pelv ic-
binder/ 
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Tractament específic del sagnat : ÀCID TRANDEXÀMIC  

L’Àcid tranexàmic (TXA) és un antifibrinolític sintètic. Des del 2016 la portem a les 
ambulàncies de Suport Vital Avançat del sistema SEM.  

Indicacions:  
Lesió que produeix hemorràgia, o la sospita d’una hemorràgia, significativa, amb 
compromís hemodinàmic (xoc hemorràgic) amb TA <90 i/o FC >110, especialment en el 
malalt traumàtic.  

Observacions:  
 • No s’ha d’administrar després de les 3 hores de l’inici de l’hemorràgia.  

 • Tot i no tenir dades específiques per la població pediàtrica, les guies internacionals 
assumeixen la seva utilitat en nens amb les mateixes indicacions (dosi 15 mg/kg,  
dosi màxima 1g.).  

 • Com hemorràgia significativa s’inclou l’hemorràgia post part no controlada amb  
repercussions hemodinàmiques.  

Contraindicacions:  
 • Trombosis arterial o venosa; condiciones fibrinolítiques que segueixen a una 

coagulopatia de consum; insuficiència renal severa; història de convulsions; 
hipersensibilitat coneguda.  

 • Cal valorar el benefici/risc individual de l’administració del TXA. Més aviat 
des del moment del traumatisme s´indiqui, la relació risc/ benefici és més 
favorable.  

Dosi:  

 • 1 g. iv en 10 minuts (ó 15 mg/kg amb un màxim d’1 gram)  

 • Cal diluir el fàrmac (1g) en 50 ml de Sèrum fisiològic o S. Glucosat 5% i 
administrar lentament en 10 minuts.  

 • En els serveis primaris no és imprescindible iniciar la perfusió contínua. En 
cas d’iniciar-la en el medi prehospitalari o durant un trasllat interhospitalari la 
dosi de la perfusió contínua seria: 1 g de TXA en 50 ml SF ó SG5% a 6 ml/h 
(1 gram a passar en 8 hores).  

Àcid tranexàmic: menys pacients traumàtics morts. http://urgem.cat/?p=25 
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VALORACIÓ ZONA GENITAL I PERINEAL 

Es tracta d´una zona molt vascularitzada i amb múltiples terminacions nervioses, pel que 
un trauma en aquesta zona provocarà sagnat important i dolor.  
La zona genital i perineal és valorada de forma sistemàtica en l´àmbit hospitalari 

A nivell prehospitalari la sospitarem pel mecanisme de lesió si el pacient es troba 
inconscient, pel dolor referit pel propi pacient si es troba conscient, o bé pel sagnat de la 
zona en el moment de la valoració.  

Tractament prehospitalari de la lesió genital:  
• Pressió directa o embenat compressió per contenir l´hemorràgia. (En el cas de la dona 

pot ser necessari col·locació intravaginal o uretral del taponament).  
• Si no és necessària la compressió directa, cobrirem les lesions amb compreses humides 

empapades amb sèrum salí.  
• En cas d’ amputació genital es procedirà segons el protocol habitual d´amputacions.  
• Un cop en ambient hospitalari, en tot pacient amb sospita de traumatisme abdominal 

caldrà caldrà fer valoració genital i perineal.  
 

EMPAL·LAMENTS 
A nivell extrahospitalari NO RETIRAR MAI UN OBJECTE EMPAL·LAT  
Per què? 
• Desconeixem on es troba l´extrem  
• El mateix extrem pot estar taponant una hemorràgia  
• Al retirar-lo podem provocar noves lesions 
(Un cop a l’ hospital tampoc no s´ha de retirarfins que no tinguem radiologia, quirófan i 
sang disponibles. ) 

Tractament:  
-NO PALPAR l’ abdomen , ja que podríem moure l’ objecte. A més, no cal cap més 
exploració, l’ indicació quirúrgica urgent és evident!.  
- Estabilitzar l’ objecte perque no es mogui ni amb l’ extricació ni amb el trasnport.  
- Si cal fer compressió directa per hemorràgia es fara amb el palmells de la mà, mentres 

voregem i aguantem l’ objecte  
 

EVISCERACIONS 
Evisceració: Secció de l´intestí o altre òrgan abdominal que surt a l´exterior per 
una ferida oberta. 
El teixit que més freqüentment s´eviscera és l´epipló.  

Tractament:  
-NO RETORNAR MAI EL TEIXIT EVISCERAT A L’ INTERIOR DE LA CAVITAT 
ABDOMINAL  
-Cobrir el teixit amb gases estèrils humitejades amb sèrum salí  
-Tranquilitzar pel pacient per evitar accions com plorar, tossir ó cridar, ja que augmenten la pressió 
intraabdominal i provocaran la sortida de més teixit.  
-Derivació emergent a centre amb quirófan.  
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LESIONS ABDOMINALS EN EMBARASSADES 
 

Canvis anatòmics a l’ embaràs  
Els òrgans abdominals no pateixen canvis 
durant l’ embaràs, únicament l´úter.  
Degut al canvi de tamany de l´úter el reste d’ 
òrgans intraabdominals pateixen desplaçaments.  

  

Fins a 12 setmana de gestació l’ úter es troba 
protegit dins la pelvis óssea. 
Cap a la setmana 20 la cúpula de l’úter es 
troba a l´alçada del melic 
Al final de la gestació cap a la setmana 38 
arriba a l´apòfisis xifoide 

Canvis fisiológics a l’ embaràs  

I. Primer trimestre: 
• Setmana 10: El gast cardíac augmenta 1-1,5 l/min  

II. Segon trimestre: 
• La presió arterial disminueix 5-10 mmHg. (Al final de l’ embaràs es normalitza) 

III. Tercer trimestre: 
• Augment de la freqüència cardíaca 10-15 batecs/minut, el que dificulta l’ interpretació 

de la taquicàrdia.  
• A termini el volum de sang de la mare ha augmentat un 50% 
• El diafragma es troba elevat i pot produir dispnea lleu 
• Enlentiment del peristaltisme que augmenta les possibilitat de vòmits i broncoaspiració.  

Aquests canvis a la freqüència cardíaca, el gast cardíac i el volum de sang impliquen que 
una gestant pot perdre el 30-35% del seu volum sense mostrar signes ni símptomes d’ 
hipovolèmia.  

Hipotensió en supí de l´embarassada 
Típica del tercer trimestre 
L´úter comprimeix la vena cava quan la pacient es troba en supí, disminuint el retorn 
venós al cor provocant un episodi de baix cabdal cardíac.  
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Mesures per evitar l´hipotensió en supí:  
• Decúbit lateral esquerre. 
• Si és necessària la immobilització vertebral posar un encoixinat 10-15 cm sota la part 

dreta de la taula espinal  
• Si no es pot rotar la pacient , elevarem la cama dreta perquè es desplaci l´úter a l

´esquerre.  
• Es pot desplaçar l’ úter manualment al costat esquerre de la pacient. 

A valorar en el cas d´embarasada amb traumatisme 
Alt risc de vomit i aspiració al posar-la en decúbit supí a la taula espinal  
Augment de la dispnea al posar-la a la taula espinal  
Hipotensió per compressió de la vena cava al posar-la a la taula espinal  
Valorar a l´exploració els genitals externs per descartar hemorràgia o pèrdua líquid 
amniòtic. 
Demanar a la pacient si nota els moviments del fetus.  
L’ eclamsia provoca alteració de l´estat mental i convulsions. Depenent del context es 
podria confondre amb un TCE.  

Tractament específic del trauma abdominal en l’ embarassada:  
• La supervivència del fetus es garanteix millorant al màxim possible les condicions de la 

mare.  
• Oxigeno teràpia per SpO2 = ó > 95% 
• Tractament del xoc amb líquids ev: No criteris de millor TA per embarassades. Assolint 

les TA habituals assegurarem una bona perfusió feto- placentària  
• Tercer trimestres amb traumatisme abdominal + rigidesa abdominal ó sagnat vaginal 

sospitar desprendiment.  
• No té sentit perdre temps en valorar el batec fetal. Únicament endarrerirà el trasllat quan 

el destí serà el mateix. 

LESIONS ABDOMINALS EN NENS                                              

Els nens tenen les vísceres abdominals proporcionalment més grans, menys greix i la 
paret menys musculada, essent més susceptibles a lesions de vísceres intraabdominals.  

Sospita d’hemorràgia intrabdominalen nens: 
• Traumatismes contusos abdominals 
• Sg. Cinturó de seguretat 
• Distensió 
• Rigidesa 
• Pelvis inestable  

Tractament:  
Oxigen alta concentració 
Liquids si xoc: Primer bolus 20 ml/Kg. Si requereix un segon valorar necessitats de sang  
Monitorització continua 
Trasllat emergent centre de trauma  
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 LESIONS ABDOMINALS EN EL PACIENT VELL 

Els pacients d´edat més avançada que presenten osteopènia poden patir lesions óssies a 
nivell pelvis i vertebrals amb traumatismes de baixa energia, com ara caiguda des de 
propi peu, caiguda en sedestació sobre la tassa de l’ inodor,etc.. 

Ja sigui per l’ existència de malalties cròniques que provoquen neuropatia o bé pel 
tractament crònic amb analgèsics de tercer graó, es poden presentar lesions abdominals i 
pèlviques graus amb poca expressió de dolor 

La presencia de cifosis pot implicar disminució de la capacitat vital i dificultat pel decúbit 
supí a 0º a la taula espinal.  

El tractament crònic amb betablocadors pot implicar xoc per hemorràgia abdominal o 
pèlvica sense taquicàrdia. El tractament amb blocadors dels canals del calç impedeix la 
vasodilatació perifèrica.  

El tractament amb antiagregants ó anticoagulants augmenta les possibilitats de sagnat 
intraabdominal ó retroperitoneal en cas de traumatisme.  

En pacients hipertensos poden estar en xoc amb xifres de tensió arterial normals.  

Quan durant la valoració fem l’exposició de la pacient per inspeccionar l´abdomen, cal 
tornar a tapar de forma precoç per evitar hipotèrmia.  

LESIONS ABDOMINALS EN AMBIENT HOSTIL  

Depèn de l’ ambient en el que tingui lloc el politraumatisme no podrem inspeccionar l
´abdomen. En situacions com traumatismes a la natura, o accidents alta energia en 
localitzacions amb baixes temperatures, o depenent quina roba porti el pacient (monos de 
ciclista, monos de motorista) ens podem trobar que no sigui possible exposar l´abdomen 
per valorar traumatisme en una primer moment. Tot i no poder fer la inspecció, procedirem 
amb el reste de la sistemàtica d´exploració sense despullar el pacient.  

Des de l´àmbit militar s´esta desenvolupant un espuma de poliuretà formada per dos 
components líquids que s´injectarà a cavitat intrabdominal mitjançant una pistola accedint 
pel melic. De moment, es troba encara en vies de desenvolupament i únicament en àmbit 
militar i de conflicte bèl·lic.  

QUIN ÉS EL MILLOR DESTÍ PEL TRACTAMENT DEFINITIU D’UN 
TRAUMATISME ABDOMINAL? 

En el pacient inestable amb alta sospita de lesió intrabdominal : Centre hospitalari amb 
possibilitats de sang i quirófan  

En el cas del pacient estable: Aquell que permeti el diagnòstic i tractament definitius 
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ENLLAÇOS D´INTERÉS BIBLIOGRAFIA I ESTRATÈGIA DE CERCA 

ENLLAÇOS D’ INTERÉS  
Major trauma: assessment and initial management. Guies NICE (NHS) Feb 2016.  

- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK344252/pdf/Bookshelf_NBK344252.pdf  
- Àcid tranexàmic: menys pacients traumàtics morts. http://urgem.cat/?p=25 
- Com posar una faixa pèlvica: https://phemcast.co.uk/2015/11/05/podcast-episode-2-the-

pelvic-binder/ 
- Anatomia de l’ abdomen: http://teachmeanatomy.info/abdomen/ 
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ESTRATÈGIA DE CERCA 
("abdomen"[MeSH Terms] OR "abdomen"[All Fields] OR "abdominal"[All Fields]) AND (("injuries"[Subheading] 
OR "injuries"[All Fields] OR "trauma"[All Fields] OR "wounds and injuries"[MeSH Terms] OR ("wounds"[All 
Fields] AND "injuries"[All Fields]) OR "wounds and injuries"[All Fields]) OR ("wounds and injuries"[MeSH 
Terms] OR ("wounds"[All Fields] AND "injuries"[All Fields]) OR "wounds and injuries"[All Fields] OR "injury"[All 
Fields]) OR ("injuries"[Subheading] OR "injuries"[All Fields] OR "wounds and injuries"[MeSH Terms] OR 
("wounds"[All Fields] AND "injuries"[All Fields]) OR "wounds and injuries"[All Fields])) AND (prehospital[All 
Fields] AND acute[All Fields] AND ("emergencies"[MeSH Terms] OR "emergencies"[All Fields] OR 
"emergency"[All Fields])) 
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