
Incidents de múltiples víctimes i triatge prehospitalari 

María Torre Barón i Aurora Fontova Almató - Juny 2017 

 

1 
 

 

 

INCIDENTS DE MÚLTIPLES VÍCTIMES I 

TRIATGE PREHOSPITALARI  

 

Índex 

1. Introducció als incidents de múltiples víctimes ..................................................... 1 

2.Introducció i aspectes generals del triatge en IMV ................................................. 6 

2.1 Objectius del triatge ................................................................................................................ 7 

2.2 Característiques del triatge ..................................................................................................... 8 

2.3 Classificació del triatge prehospitalari .................................................................................... 8 

2.3.1 Segons polaritat ............................................................................................................... 8 

2.3.2 Segons característiques del seus paràmetres ................................................................... 9 

2.4 Elements de categorització del triatge .................................................................................... 9 

2.4.1 Classificació per colors.................................................................................................... 10 

    2.4.2 Elements de categorització ............................................................................................. 10 

3. Triatge bàsic (TB) ........................................................................................................... 11 

3.1 Mètode START (Simple Triage And Rapid Treatment) ........................................................... 12 

3.2 Triatge Jump-START ............................................................................................................... 14 

4. Triatge avançat (TA) ....................................................................................................... 19 

4.1 Metodologia META ................................................................................................................ 21 

5.Bibliografía......................................................................................................................... 27 

 

 

1. Introducció als incidents de múltiples víctimes 
Els mitjans de comunicació ens mostren diàriament situacions de desastre que 

generen la necessitat d'estar preparats per una situació d'emergència 

col·lectiva. Com a exemples recents trobem l'accident del tren d'alta velocitat a 

Galicia l'any 2013 que va causar 80 morts i més de 90 ferits, l'atemptat a Niça 

amb 84 morts i més de 200 ferits o el de Londres del passat 22 de març amb 3 

morts i 40 ferits.  
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En pensar en aquest tipus de desastres no podem oblidar els accidents de 

trànsit, que generen sovint situacions amb múltiples persones implicades. 

Segons les estadístiques de la Dirección General de Tráfico (DGT), l'any 2015 

es varen produir a Catalunya 25.286 accidents de transit que varen provocar 

291 morts i 1.876 ferits hospitalitzats. 

Existeixen diferents classificacions de les emergències col·lectives, una d'elles 

és la classificació en 3 grups de risc en funció de la causa que les provoca en: 

 Naturals: terratrèmols, inundacions, riuades, incendis,... 

 Tecnològics: centrals nuclears, autopistes, aeroports, xarxa ferroviària,...  

 Sociològics: situats a zones de concentracions de població (concerts, 

aglomeracions, estadis esportius,...)  

Com a personal sanitari hem d'estar preparats per intervenir amb rapidesa i 

eficiència per tal de proporcionar assistència mèdica a la població afectada. Per 

quantificar l'efecte de l'accident sobre el sistema sanitari, contemplem dos tipus 

de situacions d'emergències col·lectives, els accidents o incidents de múltiples 

víctimes (IMV) i les catàstrofes. En els IMV, tot i que hi ha una inicial 

desproporció inicial entre els recursos i les víctimes, es pot donar una resposta 

assistencial en un temps raonable amb els recursos disponibles. En canvi, en 

una catàstrofe hi ha una desproporció entre les necessitats plantejades i els 

mitjans assistencials disponibles, generant la necessitat d'utilitzar recursos 

externs. 

En el procediment operatiu del Sistema d'Emergències mèdiques de Catalunya 

(SEM), es considera IMV a un accident amb 6 víctimes greus o 10 víctimes de 

qualsevol categoria. 

Per garantir una bona assistència sanitària, serà necessari saber com ens hem 

d'organitzar en aquestes situacions i així poder donar la millor atenció a les 

víctimes, pel que la organització i la coordinació dels recursos es converteix en 

el millor instrument per lluitar contra la catàstrofe.  

Fonaments en l'atenció a emergències col·lectives: 

En situacions d'emergències col·lectives hi ha d'haver una seqüència de 

passos consecutius que comencen en la detecció de riscs i acaben amb la 

recuperació de la normalitat. Aquesta seqüència inclou les fases de previsió, 

prevenció, planificació, intervenció i rehabilitació. 

Previsió: Consisteix en analitzar i catalogar els riscs possibles i elaborar mapes 

que assenyalin el tipus de risc. Això permetrà determinar on poden ubicar-se 

les àrees de rescat, auxili i recolzament en cas de produir-se l'emergència.  
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Prevenció: Es basa en l'adopció de mesures per evitar o disminuir els efectes 

nocius dels riscs identificats a la fase anterior. Això es pot realitzar incloent 

mesures preventives (construccions antisísmiques, obres hidràuliques per 

prevenir inundacions, reforestació, millora de la xarxa viaria,...) i sistemes 

d'alerta precoç (sensors pluviomètrics, detecció d'huracans, videocàmeres de 

transit,...). També ens permetrà estar preparats en situacions de concentracions 

de masses fent dispositius sanitaris preventius.   

Planificació: Consisteix en decidir les accions a realitzar en cas d'una 

emergència col·lectiva. Aquí s'inclouen els plans d'actuació d'hospitals, els 

plans de protecció municipals, els plans autonòmics,... El nucli central de 

l'atenció d'emergències col·lectives ha de ser un lloc de comandament, al 

voltant del qual s'estructuraran una sèrie de grups. A dins d'aquests grups hi 

haurà el grup sanitari. Les centrals del 112, ja disposen de taules sectorials on 

s'inclouen la seguretat, el rescat, l'extinció d'incendis, sanitat i protecció civil, 

representant un gran avenç en cas de produir-se una emergència col·lectiva. 

Intervenció: Un cop es produeixi l'emergència, s'han de portar a terme les 

accions planificades per intentar rescatar a les persones afectades, controlar i 

limitar els efectes de l'emergència.  

En el cas d'una emergència col·lectiva, la seguretat dels actuants és 

fonamental pel que hem de prevenir nous accidents i garantir la seguretat dels 

intervinents, per això, s'ha de realitzar una sectorització de l'escenari per 

establir i acotar les diferents zones en funció de la situació i del risc existent. La 

zonificació serà en 3 zones concèntriques (rescat, auxili i recolzament). 

 Zona de rescat o zona calenta (vermella): és la zona de major 

destrucció, és el lloc on s'ha produït el succés, la zona zero. Hi ha risc 

per als intervinents essent major o menor en funció del tipus de sinistre. 

En aquesta zona només hi haurien d'accedir els equips de salvament i 

extinció d'incendis (bombers). Les finalitats d'aquesta zona són rescatar 

als ferits i traslladar-los fins a l’àrea d'auxili, limitant l'assistència sanitària 

a gests salvadors. 

 Zona d'auxili o zona tèbia (groc): espai destinat al triatge, atenció 

sanitària i evacuació de ferits. Dins d'aquesta zona hi trobem el punt 

mèdic avançat (PMA). També es pot ubicar un niu de ferits (zona de 

reagrupament de ferits abans de passar pel triatge). És un espai segur i 

ampli amb un accés ràpid que faciliti el transport. 

 Zona base de recolzament o zona freda (verd): aquí es situen els 

comandaments dels serveis intervinents, establint un centre de 

comandament avançat  (CCA). Aquí també es trobaran aparcades les 
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ambulàncies de manera que es permeti la circulació de la resta de 

vehicles. 

 

Imatge 1: zonificació de l'incident, extreta de: www.spoportevital112.blogspot.com  

 

Entre les diferents zones hi haurà moviment de víctimes, que s'anomenen 

nòries o rodes.  

Rehabilitació: finalitzarà amb el restabliment de la normalitat a l'àrea afectada. 

 

Principis en l'atenció en emergències col·lectives  

L'existència de víctimes en un accident d'aquestes característiques justificarà la 

intervenció d'una organització sanitària en una situació d'emergència 

col·lectiva. 

L'actuació en aquest tipus d'accidents diferirà de la situació habitual on existeix 

una adequació entre el nombre de víctimes i els mitjans disponibles. Les 

característiques fonamentals de l'atenció en IMV i catàstrofes seran l'atenció de 

forma esglaonada, el triatge de les víctimes, prioritzar el benefici col·lectiu al 

d'una víctima individual, les corrents d'afectats (nòries/rodes), l'estandardització 

i la simplificació d'actuacions.  

Esglaonament de la resposta: És imprescindible en cas d'una emergència 

col·lectiva, per això es defineixen les fases d'alerta (estat de preparació 
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habitual), alarma (activació i posada en marxa) i execució (actuació davant dels 

afectats). Fases que permeten que la resposta a l'emergència sigui la més 

adequada en cada situació. 

Triatge: És un pilar fonamental en la organització en la resposta a un IMV o 

catàstrofe. Aquest triatge ha de ser realitzat d’una manera sistematitzada, 

seguint protocols coneguts i assajats, i s’ha de aplicar a totes les víctimes.   

El triatge consisteix en classificar a les víctimes segons la seva gravetat, 

pronòstic vital, i d’acord al termini terapèutic, permetent assignar una prioritat 

als ferits per a la seva posterior assistència i trasllat al centre més adequat. Per 

termini terapèutic entenem el temps màxim que pot demorar una víctima sense 

tractament i sense sofrir agreujament irreparable, ni posar en  risc la seva vida. 

Segons el punt de la cadena assistencial on ens trobem aplicarem un mètode 

de triatge diferent (triatge bàsic o avançat) amb un augment progressiu de la 

seva complexitat i sensibilitat. 

Nòries (rodes): Serviran per desplaçar als ferits d'una zona a una altre de forma 

unidireccional. La presència dels sanitaris a l'àrea de rescat pot no estar 

recomanada pel risc que pot suposar. Per això és crearan rodes entre les 

diferents zones. La primera roda portarà els ferits des de la zona de l'accident 

al niu de ferits, la segona del niu de ferits a la zona d'atenció sanitària, la 

tercera roda o roda de reagrupament, que en algunes situacions pot no ser 

necessària, portarà als ferits des de la zona sanitària a la zona d'evacuació i 

finalment, la roda d'evacuació portarà als ferits des del punt d'evacuació fins al 

centre receptor. 

Estandardització: S'ha de seguir una seqüència ordenada d'accions que inclou 

l'activació des de la central d'emergències, l'aproximació a l'incident coordinada 

amb altres equips de rescat (bombers, cossos de seguretat), la valoració inicial 

de l'escenari (escenari i nombre d'afectats), la ressuscitació, immobilització i 

mobilització de les víctimes, la revaloració dels afectats, el transport i trasllat 

dels pacients i la informació al centre receptor.  
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Imatge 2: Decàleg de l'assistència prehospitalària de: Álvarez-Fernández JA. et al. (2006). 

2.Introducció i aspectes generals del triatge en IMV 
Els incidents de múltiples víctimes (IMV) solen desbordar la capacitat 

assistencial local per la desproporció entre les víctimes i els recursos per poder 

atendre-les, i per tant, es essencial la organització en tota la cadena 

assistencial davant un IMV. 

Un pilar fonamental en la organització de la resposta és el triatge prehospitalari 

ja que l’aplicació d’un triatge és l’única forma reconeguda per minimitzar la 

morbi-mortalitat en situacions amb moltes víctimes i recursos limitats.  

El triatge consisteix en classificar a les víctimes segons la seva gravetat, 

pronòstic vital, i d’acord al termini terapèutic, permetent assignar una prioritat 

als ferits per a la seva posterior assistència i trasllat al centre més adequat. Per 

termini terapèutic entenem el temps màxim que pot demorar una víctima sense 

tractament i sense sofrir agreujament irreparable, ni posar en  risc la seva vida. 

Aquest triatge ha de ser realitzat d’una manera sistematitzada, seguint 

protocols coneguts i assajats, i s’ha de aplicar a totes les víctimes.   

Segons el punt de la cadena assistencial on ens trobem aplicarem un mètode 

de triatge diferent (triatge bàsic o avançat) amb un augment progressiu de la 

seva complexitat i sensibilitat. 



Incidents de múltiples víctimes i triatge prehospitalari 

María Torre Barón i Aurora Fontova Almató - Juny 2017 

 

7 
 

 

Imatge 3: Esquema de seqüència de triatge, extreta de: 

https://cetph.wordpress.com/2015/06/11/meta/ 

Un punt important a destacar és el fet que l'assistència sanitària que prestarem 

en situació de IMV no necessàriament serà la mateixa que es prestaria en un 

accident individual. En determinades ocasions serà necessari realitzar unes 

“cures mínimes acceptables”, accions senzilles para mantenir amb vida al 

pacient fins la seva arribada al hospital i així poder dedicar més temps a 

pacients que necessitin maniobres més complexes per no morir. Aquestes 

cures seran diferents depenent de les característiques del sinistre, la seva 

magnitud, els recursos humans i materials...  

2.1 Objectius del triatge 

 Salvar el major nombre de vides. 

 Classificació de les víctimes. Categorització de la gravetat i pronòstic.  

 Priorització de l’estabilització i el tractament, establint un ordre 

d'estabilització i tractament de les víctimes amb menor termini terapèutic. 
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2.2 Característiques del triatge 

 Ha de ser dinàmic, la classificació inicial pot canviar amb el temps o les 

circumstàncies. Ha de ser àgil i resolutiu. No s’han de tractar lesions, 

solament realitzar maniobres salvadores. 

 Ha de ser ordenat, no s’ha de deixar a ningú sense classificar. No s’han 

de saltar pacients per veure a un altre que creiem més greu.  

 Ha de ser precís i segur. Davant el dubte classificar al ferit en la prioritat 

més alta.  

 Ha de ser permanent, el pacient ha de ser revaluat periòdicament. 

 Adaptat segons nombre i tipus de pacients, recursos, distancia als 

centres assistencials... 

 Ràpid: Menys de 1 minut per pacient al triatge bàsic. 

 Complert: Fins que totes les víctimes no se hagin triat no es pot iniciar 

una nova ronda de triatge. 

 No pot tenir un sentit retrògrad, quan una víctima abandona un graó 

assistencial ha d’arribar sempre al següent, el pacient sempre ha de 

anar a un nivell assistencial major.  

Que no fer: 

 No evacuar a les víctimes sense ser classificades (evacuacions 

massives) excepte si hi ha absència de visibilitat, climatologia molt 

adversa, presència de riscos evolutius: incendi, explosió... 

 No retenir a una víctima ja classificada i estabilitzada amb pretext d’un 

tractament més complet. 

 Que arribin a centres inadequats per a la seva patologia (evacuar a 

centre útil). 

 No estabilitzar a les víctimes abans de la seva evacuació i que morin pel 

camí. 

 Traslladar la catàstrofe a l’hospital.  

2.3 Classificació del triatge prehospitalari 

2.3.1 Segons polaritat 

 Bipolar: la decisió es fa segons dos opcions (ex: caminen, no caminen). 

Útil en situacions en les que és necessari evacuar ràpidament.  
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 Tripolar: hi ha 3 variants (ex: caminen, no caminen però responen, resta 

de víctimes). 

 Tetrapolar: el més acceptat, inclou quatre categories 

 Pentapolar. 

2.3.2 Segons característiques del seus paràmetres 

 Mètodes funcionals o fisiològics. El seus paràmetres d’avaluació son 

variables fisiològiques o constants vitals (freqüència respiratòria, nivell 

de consciencia...): 

o Simple Triage And Rapid Treatment (START) 

o Mètode Careflight 

o Triatge Sieve 

o Triatge SHORT 

o Revised Trauma Score (RTS) 

o Escala del coma de Glasgow 

 Mètodes lesionals o anatòmics. Es basen en les lesions que presenten 

les víctimes, les víctimes es prioritzen segons la gravetat de les seves 

lesions: 

o Injurity Severity Score (ISS) 

o Regla dels nous de Wallace  

o Organ Injury Scale 

 Mètodes mixtes. La prioritat s’assigna segons l’estat de les constants 

vitals i de les lesions que presenten les víctimes: 

o Trauma Index 

o Escala CRAMS 

o Prehospital Trauma Index (PTI) 

o Escala de Lindsey 

2.4 Elements de categorització del triatge: 

El procediment del triatge porta implícit, per deixar constància, l’etiquetatge de 

les víctimes. S'assigna un codi a les víctimes, normalment un color, i se'ls hi 

col·loca un element de categorització, el qual ha de ser visible, senzill i ràpid 

d’usar.  
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2.4.1 Classificació per colors 

Hi ha quatre categories segons pronòstic vital, gravetat de les lesions i el 

termini terapèutic: 

 Vermell: Prioritat 1 (immediat, molt greu). Precisa estabilització 

immediata per evitar la mort, precisant ventilació i suport hemodinàmic. 

 Groc: Prioritat 2 (diferit, greu). Pacients greus però la seva assistència es 

pot demorar unes hores. 

 Verd: Prioritat 3 (lleu). No precisen actuacions in situ. 

 Negre: Sense prioritat. Exitus o urgències sobrepassades. Es pot 

plantejar administrar tractament pal·liatiu o sedació in situ.  

2.4.2 Elements de categorització: 

 Pinces de colors 

 Esprais de colors 

 Braçalets i cintes de colors 

 Targetes de triatge 

Segons el protocol actual del SEM, en realitzar el triatge bàsic col·locarem 

braçalets de colors, i quan es realitza el triatge avançat es substituirà per una 

targeta de triatge.  
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Imatge 4: Tarja de triatge del SEM 

3. Triatge bàsic (TB) 
És la classificació inicial de víctimes segons la seva gravetat i pronòstic vital per 

ser rescatades des de l'àrea de l'incident i traslladades a l'àrea sanitària. Es 

realitza a la zona calenta (àrea de rescat).  Pot ser realitzat per personal amb 

formació en suport vital bàsic.  

Objectius: 

 Posar ordre al caos inicial d'un IMV. 

 Desallotjar la zona de víctimes lleus que no requereixin estabilització 

immediata. 

 Aclarir el nombre de víctimes que precisen assistència sanitària 

immediata. 

 Aplicar maniobres salvadores a les víctimes. 

 Prioritzar a les víctimes crítiques mitjançant l'assignació d'un codi. 

 Realitzar un rescat organitzat. 

És el primer triatge a realitzar. Serà realitzat pel primer personal intervinent. Ha 

de durar menys de 1 minut per víctima. S'assignarà un color o prioritat a cada 

víctima. 

Maniobres salvadores que s'han de realitzar: 

 Obertura de la via aèria 

 Taponament d'hemorràgies 

 Posició lateral de seguretat 
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Hi ha diferents mètodes: SHORT, START, Careflight... 

 

3.1 Mètode START (Simple Triage And Rapid Treatment) 

Aquest mètode utilitza 3 criteris per a la classificació de les víctimes: 

1. Freqüència respiratòria  

2. Grau de perfusió 

3. Nivell de resposta 

Seqüència 

Pas 1: Identificar a les víctimes que poden caminar, dirigint-les al lloc definit 

prèviament. Així identifiquem les víctimes amb funció respiratòria, circulatòria y 

estat mental adequat per caminar.  

 

¿Pot caminar? 

Sí                             NO 

Verd                         Pas 2 

 

Pas 2: Valorar la respiració.  

Si la respiració és absent s’obre la via aèria per veure si inicia la respiració 

espontània. Si així i tot no respira es cataloga com a negre. Si respira es 

classifica com a vermell.  

Si el pacient respira espontàniament es passa al pas 3. 

 

¿Existeix ventilació? 

No                                                                      Sí 

               Obrir via aèria                                                   

           ¿Existeix ventilació? 

        No                               Sí 

      Negre                       Vermell                                              Pas 3 
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Pas 3: Valorar la freqüència respiratòria (FR).  

Si presenta una FR major de 30 es classifica com a vermell. Si és menor de 30 

es passa al pas 4.  

 

¿Quina freqüència respiratòria té? 

                           >30 rpm                                                  <30rpm 

 Vermell                                                    Pas 4 

 

Pas 4: Perfusió 

Es valora l'ompliment capil·lar o el pols radial. 

Si l'ompliment capil·lar és major de 2 segons o no té pols radial es classifica 

com a vermell. 

Si l'ompliment capil·lar és menor de 2 segons o si té pols radial es passa al pas 

5. 

 

Valorar ompliment capil·lar o pols radial 

>2 segons o pols radial absent                            <2 segons o pols radial present 

                    Vermell                                                                Pas 5 

 

Pas 5: Nivell de resposta. 

Per valorar l’estat mental se li demana executar tasques senzilles. Si és capaç 

de seguir les ordres s’etiqueta de groc, en cas contrari com a vermell. 

 

                                           Valorar estat mental 

No obeeix ordres senzilles                                   Obeeix ordres senzilles 

            Vermell                                                                    Groc 
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Imatge 5: Mètode de triatge START, extret de: https://cetph.wordpress.com/2012/01/12/triage-

basico/start-2/ 

 

3.2 Triatge Jump-START 

El triatge en un IMV quan hi ha víctimes pediàtriques es pot afectar per l’estat 

emocional de l’intervinent, motiu pel qual és important el desenvolupament d’un 

sistema de triatge pediàtric que tingui en compte les característiques 

fisiològiques dels nens.  

Aquest sistema de triatge s’ha desenvolupat per optimitzar l’efectivitat del 

triatge en benefici de totes les víctimes, minimitzar el component emocional del 

triatge pediàtric i reduir l’impacte en haver de declarar a un nen com a mort o 

no salvable.  

https://cetph.wordpress.com/2012/01/12/triage-basico/start-2/
https://cetph.wordpress.com/2012/01/12/triage-basico/start-2/
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 En aplicar l’algorisme START a un pacient pediàtric podem trobar una 

sèrie de problemes: 

 Un nen apneic és més probable que tingui un problema respiratori que 

un adult. 

 Es pot mantenir un temps perfusió sent el pacient recuperable. 

 La freqüència respiratòria dels nens depèn de l’edat pel que si valorem 

FR de 30 podem incórrer a infra o sobretriatge. 

 L'ompliment capil·lar pot no ser molt valorable a l’hora de valorar la 

perfusió en un IMV. 

 Obeir ordres pot no ser un bon indicador de l’estat mental en nens. 

 

El JumpSTART utilitza uns elements d’avaluació flexibles perquè sigui útil en 

nens de totes les edats, reflectint les seves peculiaritats fisiològiques, i així 

reduir els riscos de sobre i infratriatge en nens.  

En aquest sistema es prenen com referència les edats d’1 a 8 anys.  

Nens menors d’1 any és poc probable que puguin caminar. Si compleixen amb 

tots els criteris d’un pacient intermedi (groc), i no tenen ferides externes 

significatives es poden categoritzar com ambulatoris (verds). 

A partir dels 8 anys els canvis fisiològics són similars a un adult.  

Semblances entre START i JumpSTART 

 Mateix abordatge respiració/perfusió/mental. 

 Una vegada s’aconsegueix una categoria es deté l’avaluació.  

 Els pacients ambulatoris es retiren immediatament. 

 Per ser categoritzat com a groc han de tenir FR adequada i pols radial 

present, així com un estat mental que no comprometi la seva via aèria.  

 

Diferències entre START i JumpSTART 

 Els nens apneics han de ser avaluats ràpidament per mantenir la 

circulació. 
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 Als nens apneics amb circulació present se’ls ha d’obrir la via aèria i 

realitzar ventilacions de rescat.  

 La FR està ajustada (<15 y >45). 

 Es substitueix l'ompliment capil·lar pel pols radial. 

 AVPU (alerta/verbal/dolor/no respon) és utilitzat per avaluar l’estat 

mental. 

Desavantatges del JumpSTART  

 S’allarga el temps del triatge pels passos extra per a pacients apneics. 

 Les maniobres de ventilació són un risc de contaminació entre pacients. 

 Es requereix més material de triatge. 

 És més complicat. 

 No s’ha provat. 

Avantatges del sistema JumpSTART 

És un sistema ràpid de triatge dissenyat per a nens que té en compte la seva 

fisiologia.  

Els algoritmes han estat modificats d’un sistema existent i acceptat pel triatge 

d’adults. 

Per a la majoria dels pacients es pot realitzar en 30 segons. 

El criteri objectiu del triatge ajuda a eliminar les emocions en el procés de 

triatge. 

Els criteris objectius de triatge proporcionen suport al personal que ha de 

prendre les decisions. 

  

Seqüència 

Pas 1: Ambulants 

Identificar i dirigir a tots els pacients que puguin caminar a la zona de verds per 

realitzar el 2ºn triatge. Iniciar l’avaluació dels no ambulants. 

Pas 2: Respiració 

Si respira mirar la freqüència respiratòria (pas 3). 
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Si apneic o molt irregular: obrir la via aèria. Si en recol·locar recupera la 

ventilació espontània classificar com a vermell (immediat). Si no respira mirar si 

té pols palpable. Si no té pols, negre. Si té pols donar 5 ventilacions de rescat, 

si contínua en apnea classificar com a negre, si recupera la respiració 

classificar com a vermell.  

Pas 3: Freqüència respiratòria 

Si presenta una FR entre 15-45, mirar la perfusió (pas 4). 

Si la FR es <15 o >45, classificar com a vermell.  

Pas 4: Perfusió 

Si té pols palpable, passar a valorar el estat mental (pas 5). 

Si no té pols palpable, classificar com a vermell.   

Pas 5: Nivell de consciència 

L'estat mental es valora utilitzant l’escala AVPU (alerta/verbal/dolor/no respon). 

Si alerta, respon a la veu o respon adequadament, es classifica com a groc. 

Si presenta una resposta inadequada al dolor o no respon, classificar com a 

vermell. 
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Imatge 6: Mètode de triatge JumpSTART, extret de: 

https://cetph.wordpress.com/2012/01/12/triage-basico-pediatria/jumpstart-2/ 

 

https://cetph.wordpress.com/2012/01/12/triage-basico-pediatria/jumpstart-2/
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Imatge 7: Mètode de triatge combinat START i JumpSTART, extret de: 

http://www.jumpstarttriage.com/uploads/Combined_Algorithm.pdf 

 

4. Triatge avançat (TA) 
En un triatge més específic, la finalitat del qual és determinar a quina víctima 

s'ha d’atendre abans dins d’un mateix nivell de gravetat (triatge d’estabilització), 

i a quina víctima s'ha de traslladar primer una vegada estabilitzada (triatge 

d’evacuació). 

http://www.jumpstarttriage.com/uploads/Combined_Algorithm.pdf
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Aquest triatge és executat per personal format en suport vital avançat (personal 

mèdic i d’infermeria). Es realitza a l’entrada, dins i a la sortida de l’àrea sanitària 

(AS). 

El triatge avançat no ha de ser rígid, s'ha d’adaptar a les circumstàncies, als 

pacients i a l'entorn.  

Objectius: 

 Diferenciar a les víctimes crítiques que necessitin estabilització 

immediata al lloc del incident. 

 Establir un ordre d’evacuació i trasllat de les víctimes després d’haver 

passat per l’ AS. 

 Identificar els pacients crítics que precisen d'un hospital per la seva 

estabilització. 

 Identificar els pacients amb risc de inestabilització hemodinàmica a curt-

mig termini. 

 Identificar la resta de víctimes. 

 Establir amb la major exactitud qui precisa ajuda immediata i qui pot 

esperar. 

Procediment: 

En primer lloc hem de plantejar-nos el tipus de incident, el tipus i el nombre de 

víctimes, i les condicions de l'entorn.  

Posteriorment ens centrarem en una sèrie de preguntes que s'han de resoldre 

per poder seguir un ordre lògic d'actuació: 

 Per a un mateix nivell de gravetat, quina víctima s’ha d’atendre abans? 

 Una vegada estabilitzades, quin ordre d’evacuació s’estableix? 

 Com hem de traslladar  les víctimes i a quins centres? 

El tiratge avançat es farà a l'entrada de l’AS, començant per les víctimes 

etiquetades com a vermelles al triatge bàsic, desprès a les grogues i les 

verdes. 

Per establir l'ordre de prioritat i poder respondre a la primera pregunta, ens 

basem en l’ABCDE (cABCDE) de la valoració primària del pacient 

politraumatitzat, i per tant atendrem primer al pacients amb problemes crítics a 

la A, després a la B, C... També s'ha de tenir en compte el termini terapèutic 
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podent ser necessari atendre abans un pacient amb un problema molt 

evolucionat a la C que un pacient amb un problema no greu a la B. 

L'ordre d’evacuació serà establert pel mateix mètode de triatge avançat que 

estem utilitzant.  

En aquest tipus de triatge estan: Mètode SAVE, Revised Trauma Score, 

Prehospital Index... 

Pel que fa al trasllat del pacients, dependrà del centre coordinador, els recursos 

disponibles, disponibilitat de hospitals... 

 

4.1 Metodologia META 

Consta de 4 fases: 

1. Triatge d’estabilització 

2. Valoració quirúrgica precoç 

3. Estabilització i valoració de les lesions 

4. Triatge d’evacuació 

 

Imatge 8: Mètode de triatge avançat META®, extret de: Arcos González P, castro Delgado R. 

(2011). 
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Pas 1:Triatge d’estabilització 

El seu objectiu és identificar a aquells pacients que han de ser atesos en primer 

lloc en funció de la seva gravetat i termini terapèutic, determinant la prioritat 

d’atenció del pacient.  

Es realitza segons la valoració primària del pacient traumàtic. 

Es valora el compromís en la via aèria, en la ventilació, en la circulació, el 

compromís neurològic i l’exposició de lesions susceptibles de valoració 

hospitalària segons l’ABCDE del pacient traumàtic. 

Tot pacient que tingui un actual o potencial compromís de la via aèria, la 

ventilació o la circulació es classificarà com d’alta prioritat d’estabilització 

(vermell). 

Consideracions: 

 El compromís de la via aèria es valora segons les recomanacions del 

SVAT, tenint en compte la situació i els recursos. S’ha de prioritzar primer 

la vida, després la funció i finalment l’estètica. 

 En valorar la ventilació es valorarà la freqüència respiratòria dins del 

context global de l’avaluació del pacient, sent la necessitat de maneig 

avançat de la via aèria la que ens indiqui amb major certesa l’estat del 

pacient. En aquesta fase no s’han de drenar pneumotòrax 

sistemàticament a causa de la dificultat diagnòstica en una situació 

d'IMV.  

 L’estat hemodinàmic es valorarà segons les recomanacions del SVAT: 

perfusió i ompliment capil·lar, freqüència cardíaca, polsos, estat mental, 

color i temperatura de la pell. S’ha de realitzar compressió d’hemorràgies 

o usar torniquets si és necessari. La freqüència cardíaca s’ha de 

considerar dins de la valoració global del pacient, no de forma aïllada. 

No s’ha de prendre la tensió arterial en aquesta fase.  

 Valoració neurològica. Es realitzarà mitjançant l’escala de coma de 

Glasgow, l’existència de focalidad neurològica (parèsies), i segons dades 

de localització de la lesió (pupil·les, patró respiratori...). També podem 

valorar el nivell de consciència mitjançant l’A-V-D-NR (alerta, respon a 

ordres verbals, respon al dolor, no respon). Es recomana usar el 

component motor del Glasgow per valorar el nivell de consciència 

donada la dificultat per realitzar l’escala completa en determinats 

pacients, sent indicador de gravetat un Glasgow motor menor de 6.  

 A la fase d’exposició s’han de identificar i descobrir lesions externes que 

precisin valoració hospitalària mitjançant una exposició general.  
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Els pacients amb compromís actual o potencial de l’ABC seran classificats com 

d’alta prioritat (vermells), amb 3 subcategories segons la seva afectació i 

prioritat d’atenció.  

Si el pacient presenta alteració aïllada de l’estat neurològic o presenta lesions 

susceptibles de valoració hospitalària se li assignarà una prioritat 2 (groc), amb 

2 subgrups al prioritzar l’afectació de l’estat neurològic sobre la resta.  

En aquesta fase solament es faran maniobres salvadores. 

 

 

Imatge 9: Classificació dels pacients al triatge d'estabilització, extreta de: Arcos González P, 

castro Delgado R. (2011). 

 

Pas 2: Valoració quirúrgica precoç 

Es basa en identificar els pacients que es beneficien molt poc de l’assistència 

prehospitalaria, i en canvi es beneficien d’un trasllat precoç a un centre 

hospitalari on se’ls pugui practicar cirurgia. 

Els criteris de valoració quirúrgica precoç són: 

 Trauma penetrant en cap, coll, tronc i/o proximal a genoll/colze amb 

hemorràgia. 
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 Trauma amb fractura oberta de pelvis. 

 Trauma amb fractura tancada de pelvis amb inestabilitat mecànica i/o 

hemodinàmica. 

 Sospita de trauma tancat de tronc amb signes de xoc. 

A  tots els pacients se’ls aplicaran aquests criteris. Els pacients que els 

compleixin passaran directament a la zona d’evacuació per decidir el centre útil 

al que han de ser derivats així com el transport. Es pot realitzar una mínima 

estabilització prèvia a criteri mèdic sense que demori a l’excés el seu trasllat.  

 

Pas 3: Estabilització i valoració de les lesions 

Es realitzarà assistència sanitària reglada en base a les recomanacions del 

suport vital avançat en trauma. S’han de realitzar també la valoració secundaria 

i les tècniques necessàries a nivell extrahospitalari per disminuir la morbi-

mortalitat. Cal tenir en compte els recursos dels quals es disposen.  

 

Imatge 10: Estabilització i valoració de les lesions segons l'SVAT, extreta de: Arcos González P, 

castro Delgado R. (2011). 
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Pas 4: Triatge d’evacuació 

L’objectiu d'aquesta fase és decidir l’ordre d’evacuació de tots els pacients que 

han estat assistits a l'AS, així com el tipus de recurs que necessita i el centre 

sanitari on seran traslladats. 

Ordre: 

1ª Prioritat: Pacients vermells amb prioritat quirúrgica que no hagin estat 

identificats prèviament. 

2ª Prioritat: Pacients classificats com a vermells amb compromís  ABC no 

resolt i criteris d’alta prioritat.    

Criteris d’alta prioritat: Pacient amb lesió greu i actual o potencial inestabilitat 

hemodinàmica o respiratòria i al menys un dels següents: 

 Tensió arterial sistòlica <110 

 Glasgow motor <6 

 Necessitat d’aïllament de la via aèria  

 Lesió per explosió en espai tancat  

Es considera lesió greu:  

 Fractura de crani oberta o deprimida  

 Tòrax batent 

 Fractures proximals de ≥2 ossos llargs 

 Extremitats aixafades, arrencades o mutilades 

 Amputació proximal a canell i turmell  

 Paràlisi 

 Cremades greus  

3ª Prioritat: Pacients vermells amb problemes no resolts de la via aèria.  

4ª Prioritat: Pacients vermells amb problema no resolt de la ventilació. 

5ª Prioritat: Pacients vermells amb problemes hemodinàmics (problemes no 

resolts de la circulació).  

6ª Prioritat: Pacients vermells amb problemes de via aèria, ventilació i 

circulació resolts, segons plaç terapèutic i a criteri mèdic. 
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7ª Prioritat: Pacients grocs amb problemes neurològics aïllats.  

8ª Prioritat: Pacients grocs amb lesions que precisin valoració hospitalària.   

9ª Prioritat: Pacients verds que precisin valoració hospitalària. 

10ª Prioritat: Pacients verds a altres centres no hospitalaris.  

11ª Prioritat: Pacients moribunds, amb lesions incompatibles amb la vida que 

precisin cures pal·liatives.  

 

Recomanacions per a l’elecció del recurs en què es traslladin els pacients: 

 Si el pacient pot precisar maneig de la via aèria s’ha de traslladar en 

unitat medicalitzada. 

 Si el pacient només precisa volum es pot traslladar amb personal 

d’infermeria o amb tècnics d’emergència amb instruccions per al trasllat.   

 Pacients amb TCE estable i sense compromís ABC i la resta de víctimes 

es traslladaran amb tècnics de emergències. 

 

Imatge 11: triatge d'evacuació META®, extreta de: Arcos González P, castro Delgado R. (2011). 
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Imatge 12: Triatge META® model extrahospitalari de triatge avançat, extret de: 

https://cetph.wordpress.com/2015/06/11/meta/ 
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