




167Unitat 8 - Accidents infantils

1 >> Importància dels accidents en la societat
 actual

La principal causa de mort de la població infantil europea són les lesions 

produïdes per accidents. Això inclou accidents de trànsit, ofegaments, 

caigudes, cremades... Entre l’any i els 3 anys d’edat, és el moment en què 

es produeixen lesions amb més freqüència.

L’OMS (Organització Mundial de la Salut) defineix accident com un 

«esdeveniment fortuït, generalment desgraciat o danyós, o un esde-

veniment independent de la voluntat humana provocat per una força 

exterior que actua ràpidament i que es manifesta com un dany corporal 

o mental».

Els accidents sempre suposen un impacte enorme per a la família i per al 

nen, que lògicament augmenta en funció de la gravetat. Es presenten de 

manera imprevista i afecten nens totalment sans i amb una expectativa 

de vida que l’accident pot escurçar, provocar-li seqüeles o fins i tot inter-

rompre, amb la mort.

Per això, els accidents suposen un gran problema sanitari en la infància i 

obliguen a adoptar el màxim de mesures preventives possibles per impe-

dir-los.

Segons les estadístiques de l’OMS sobre les causes de mort infantil a Espa-

nya, en la franja d’edat entre els 0 i els 14 anys, els accidents es deuen a 

les circumstàncies següents:

–  Accidents de trànsit (48%): cal tenir en compte que, en àrees urbanes, la 

majoria de les víctimes són vianants.

–  Asfíxia i ennuegament (21%): l’ennuegament sol provocar una obstruc-

ció de les vies respiratòries i, per això, es converteix en una situació 

molt perillosa. Sovint és provocat per objectes petits i atractius (peces 

de joguines, globus, monedes...). L’asfíxia es produeix per falta d’oxigen, 

per exemple, per tapar-se el cap amb una bossa de plàstic, per quedar 

atrapat en un espai petit...

–  Ofegaments (13%): es produeixen majoritàriament entre l’any i els 4 

anys. Els ofegaments acostumen a ser accidents d’especial rellevància 

perquè succeeixen molt ràpid i és fàcil que passin desapercebuts fins 

que ja és massa tard. A més, la mortalitat que generen pot arribar al 

50%. Per tant, s’ha de tenir present que en tot moment cal extremar les 

precaucions a les banyeres, les piscines, els rius, etc.

–  Caigudes (6%): són el principal motiu de visita a urgències. Habitual-

ment, es produeixen pel pas d’un nivell a un altre (canviadors, llits, 

lliteres, finestres, balcons...). La gravetat de l’accident està en funció de 

l’altura dels diferents nivells i de la posició del cos en la caiguda, i pot 

arribar a produir-se la mort. Tot i la gravetat, permeten una gran varietat 

de mesures preventives.

–  Foc (3%): en la majoria dels casos, els incendis es produeixen a la llar. Si 

les cremades són severes, poden complicar molt la recuperació posterior. 

Exemples d’aquest tipus són el vessament de líquids calents, el contacte 

amb planxes o la utilització de llumins o encenedors sense el control 

d’un adult.

Causes dels accidents 
infantils
Accidents de trànsit: 48%

Asfíxia i ennuegament: 21%

Ofegaments: 13%

Caigudes: 6%

Foc: 3%

Intoxicacions: 2%

Altres causes: 7%
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Les característiques infantils que més propicien l’aparició dels accidents 

són:

–  La curiositat innata per tots els objectes que tenen al seu voltant. Els 

nens tracten de conèixer el seu entorn a través dels sentits. En una 

primera etapa, en la fase oral, a través de la boca, i més tard a través de 

les mans.

–  La falta de sensació de perill. Poden canviar de sobte de jugar de forma 

segura a tenir un comportament perillós.

–  S’entusiasmen amb les joguines i no paren atenció. Per exemple, el nen 

que creua el carrer sense mirar perquè corre darrere d’una pilota, de la 

qual està pendent.

–  La tendència a imitar els adults en totes les activitats quotidianes. Per 

exemple, si el nen observa el seu pare planxant, intentarà agafar la 

planxa per fer el mateix.

–  Les dimensions físiques del nen: l’estatura, el pes, el diàmetre de les vies 

respiratòries...

–  La seva condició física fa que els nens no tinguin força suficient per rea-

litzar les activitats que observen en altres nens més grans o en els adults. 

Per exemple, el nen que intenta penjar-se d’un gronxador del parc, però 

els braços no el sostenen.

–  Les dimensions tan petites de les vies respiratòries fan que qualsevol 

objecte, per minúscul que sigui, les pugui obstruir fàcilment.

–  Les habilitats físiques poc desenvolupades afavoreixen les ensopegades 

i les caigudes en intentar córrer, saltar, o pujar i baixar escales.

2 >> Identificació dels riscos i factors que més
 influeixen en els accidents infantils

Existeixen múltiples factors que poden ocasionar accidents infantils. La 

majoria es deuen a les característiques pròpies dels nens, però també n’hi 

ha que afavoreixen l’aparició de tipus específics d’accidents.

www.conmayorcuidado.com

Es tracta d’una web de la fundació 
Mapfre dedicada a la prevenció de ris-
cos. Un dels apartats tracta específica-
ment dels accidents infantils. Compta 
amb la col·laboració de la Societat 
Espanyola de Medicina Familiar i Comu-
nitària (SEMFYC).

Web
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1. Caigudes

Les caigudes figuren entre els accidents més freqüents en totes les edats. 

Les més greus es produeixen entre els 2 i els 6 anys, ja que és a partir dels 

2 anys quan el nen es desplaça en bipedestació, aprèn a córrer i a saltar, i 

ensopega i cau amb molta freqüència.

Aproximadament un 30% de les caigudes tenen lloc a l’escola. Les caigudes 

es poden classificar en tres grans grups:

–  Caigudes al mateix nivell.

–  Caigudes des d’un nivell elevat.

–  Precipitacions.

Tipus d’accident Lloc més freqüent 
de l’accident

Caigudes Escales, lavabo, finestres

Ferides Sala, cuina

Intoxicacions Cuina, lavabo

Asfíxia mecànica 
i mort sobtada del lactant Dormitori

Asfíxia per cossos estranys Menjador, sala

Cremades Pati exterior (excursions, piscina), 
cuina

Accidents elèctrics Sala

Accidents per joguines Sala, pati

Accidents de trànsit Carrer, interior del vehicle

Ofegament per immersió Piscina, banyera

–  La immaduresa en l’ús de la raó per identificar els senyals de perill o 

per actuar. No saben reaccionar davant d’un perill, o bé ho fan d’una 

manera inadequada. Per exemple, el nen que s’amaga sota el llit durant 

un incendi.

–  La falta de coneixement i d’informació per utilitzar productes o aparells 

perillosos. Tenen curiositat per màquines o aparells elèctrics, però no 

tenen la capacitat per utilitzar-los.

–  A mesura que creixen, el gran impuls a l’autonomia i l’alt grau d’acti-

vitat fan que s’hagin d’enfrontar a tasques que poden ser perilloses fins 

que les aprenen a realitzar correctament. Per exemple, entrar i sortir de 

la dutxa sense ajuda, anar en bicicleta...

Existeixen altres factors de risc que tenen a veure amb l’entorn, amb el 

que envolta el nen, ja sigui el lloc on es troba o els objectes que pot tenir 

al seu abast.

Sabies que...

Si detectes un incendi en una aula i ja 
està plena de fum, no has d’obrir mai 
les finestres per tal que se’n vagi, ja 
que d’aquesta manera només s’aconse-
gueix aportar més oxigen al foc i, per 
tant, avivar-lo. L’actuació correcta és 
intentar apagar el foc, si està dins de les 
teves possibilitats. En cas contrari, cal 
tancar les portes i finestres, per contro-
lar el foc fins que arribin els bombers.
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Les causes més freqüents són:

–  Caigudes del nen.

–  Precipitació d’objectes sobre el nen.

–  Utilització d’objectes punxents com imperdibles, xinxetes, punxons, 

agulles...

–  Utilització d’objectes tallants, com tisores, ganivets, navalles...

–  Ruptura d’objectes de vidre.

–  Mossegades, rascades, cops.

–  Mobles amb arestes o cantons punxeguts.

Les mesures de prevenció imprescindibles són:

–  Evitar les caigudes del nen.

–  No deixar objectes punxants (agulles, imperdibles...) ni tallants (tisores, 

ganivets, navalles...) a l’abast del nen. Han d’estar desats en armaris o 

calaixos, i sempre ben tancats.

–  No deixar objectes perillosos a la seva zona de visió. Si el nen veu 

un objecte desitjat col·locat en una taula o prestatgeria elevada, pot 

intentar arribar-hi pujant a una cadira. En aquest cas, podem tenir dos 

accidents: la caiguda del nen al terra i la ferida quan l’objecte li caigui 

al damunt.

–  Revisar sovint les joguines del nen per comprovar que no estan trenca-

des. Si presenten qualsevol defecte o dany, s’han de rebutjar.

–  No fer servir objectes de vidre que, en trencar-se, puguin provocar feri-

des. És preferible que els utensilis del nen (vas, plat...) siguin de plàstic.

–  Els utensilis potencialment perillosos que utilitzi el nen, o que utilitzin 

els adults prop del nen, han de tenir les puntes romes per evitar pun-

xades.

–  Ensenyar el nen a utilitzar correctament les tisores i els ganivets. Aquests 

utensilis sempre han de ser adequats a la seva edat (tisores amb punta 

roma i sistema de protecció per evitar que es tanquin per accident, 

ganivets de mida adequada, agulles o punxons amb la punta roma...). 

La utilització d’aquests elements sempre ha de ser supervisada per 

 un adult.

–  Evitar les cremalleres i els imper-

dibles a la roba dels nens, sobre-

tot els més petits, perquè poden 

produir lesions. Els imperdibles 

es poden obrir amb facilitat i pro-

vocar punxades i les cremalleres, 

en tancar-se, poden rascar la pell.

–  No deixar els nens sols amb cap 

tipus d’animal per evitar mosse-

gades i esgarrapades.

–  Controlar i vigilar la conducta 

dels nens per evitar empentes, 

mossegades, esgarrapades, cops, 

baralles... Els hem d’ensenyar a 

conviure pacíficament i a solu-

cionar els problemes parlant.

www.infanciasegura.es

Aquesta és una interessant web amb 
molts recursos i materials destinats a la 
prevenció d’accidents.

Web
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3. Intoxicacions

Més de la meitat de les intoxicacions es deuen a la ingestió de medica-

ments o de productes d’ús comú que es troben a casa o a l’escola. En aquest 

sentit, un dels col·lectius més vulnerables és el dels nens menors de 2 

anys, ja que en el seu cas la dosi necessària per provocar una intoxicació 

és mínima.

A mesura que el nen augmenta de pes, la dosi susceptible de provocar 

lesions greus també augmenta. Les causes més freqüents d’intoxicació 

són:

–  Ingestió de medicaments de qualsevol tipus: xarops, pastilles, càpsules, 

cremes... Fins i tot la pasta de dents o els col·lutoris, que contenen una 

concentració elevada de f luor o clorhexidina, poden ser perillosos per 

a un nen.

–  Ingestió de productes de neteja: lleixiu, sabó, netejavidres...

–  Contacte o ingestió d’altres substàncies químiques, presents en objectes 

quotidians a les cases, com les piles, la pintura de la paret, els insectici-

des, el mercuri dels termòmetres...

–  Inhalació de gasos o vapors tòxics.

–  Menjar en mal estat, caducat o que tingui presència de substàncies tòxi-

ques, com alguns bolets o plantes verinoses.

–  Ingestió de begudes alcohòliques o de qualsevol altre tipus de droga.

Les mesures de prevenció imprescindibles són:

–  Mantenir els medicaments fora de la vista i de l’abast dels nens. Sempre 

s’han de guardar amb clau.

–  No donar mai medicaments a un nen sense prescripció facultativa. I 

quan li administrem un medicament, respectar sempre la dosi recoma-

nada pel pediatre (segons l’edat i el pes del nen, la dosi variarà) i seguir 

les seves instruccions.

–  Ensenyar als nens que els medicaments són necessaris per curar les 

malalties i que només s’han de prendre quan ho indiqui el pediatre. 

No els hem d’enganyar mai dient-los que una pastilla és un «caramel» 

perquè més tard poden intentar aconseguir més «caramels» pel seu 

compte.

–  Desar els productes de neteja i qualsevol altra substància perillosa (insec-

ticida, piles...) en llocs completament inaccessibles per al nen i sempre 

amb clau.

–  Guardar les substàncies perilloses al seu envàs original, mai en altres 

envasos que siguin atractius per al nen i que hagin contingut beguda 

o menjar. Si el nen identifica l’envàs o li crida l’atenció, intentarà aga-

far-lo i ingerir-ne el contingut. A més, en cas d’accident, si conservem 

l’envàs del producte original, podrem seguir les instruccions i trucar al 

telèfon d’informació toxicològica.

–  Utilitzar els taps de seguretat dissenyats per tal que el nen no els pugui 

obrir: per obrir-los, cal realitzar una certa pressió en un lloc determinat; 

si no es fa correctament, el tap gira però no s’obre.

–  No desar els medicaments ni les substàncies tòxiques juntament amb els 

aliments ja que, si el nen té gana i busca menjar a l’armari, pot agafar 

la substància tòxica per equivocació.

Quina diferència hi ha entre un 
medicament i un tòxic?

Totes les substàncies poden ser tòxi-
ques, fins i tot l’aigua. Si ingerim una 
quantitat excessiva d’aigua en un pe-
ríode curt de temps, podem provocar 
una alteració greu al nostre cos. Si, per 
contra, no bevem aigua, podem provo-
car una deshidratació.

L’única diferència entre una substància 
beneficiosa o una substància tòxica es 
troba en la dosi que en prenguem.
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–  Col·locar les begudes alcohòliques (o qualsevol altre tipus de droga) fora 

de la vista dels nens i no ingerir-les en la seva presència.

–  Si utilitzem substàncies tòxiques volàtils (pintures, vernissos, insectici-

des...), els nens no han de ser-hi mai presents, s’ha de ventilar bé l’habi-

tació i no s’hi ha de deixar entrar el nen fins que el perill d’intoxicació 

hagi passat.

–  Controlar els aliments que pren el nen per evitar una intoxicació alimen-

tària. Sempre ens hem d’assegurar que estan en bon estat i que no s’ha 

trencat la cadena del fred; és a dir, que s’han conservat a la temperatura 

adequada.

–  Ensenyar al nen que no ha d’ingerir productes estranys (pintura, olis...) 

ni plantes, fruits o bolets que trobi al jardí o al camp. Abans de menjar 

un aliment, ens hem d’assegurar que és comestible i rentar-lo per si 

conté restes d’insecticides.

–  No utilitzar estufes o qualsevol altre sistema de calefacció que tingui una 

mala combustió i pugui provocar gasos tòxics.

4. Asfíxia mecànica per sufocació

Les causes més freqüents són:

–  Coixins, matalassos... Al bressol o al llit del nen, ja que poden tapar les 

vies respiratòries del nen i impedir l’entrada d’oxigen.

–  Cintes i cadenes al voltant del coll.

–  Bosses de plàstic o de qualsevol altre material impermeable col·locat 

al cap.

–  Barrots dels bressols massa estrets, que permeten l’entrada del cap del 

nen però impedeixen que després el pugui tornar a treure.

–  Dormir al mateix llit amb persones adultes que, accidentalment, poden 

aixafar el nen sota el seu cos.

Les mesures de prevenció imprescindibles són:

–  No utilitzar coixins per dormir. No són necessaris, ja que la posició més 

correcta per prevenir problemes de la columna és dormir completament 

pla, en decúbit supí (panxa enlaire).

–  L’aconsellable és que els nens no comparteixin el llit amb persones 

adultes però, si els pares decideixen compartir el llit amb els seus fills 

petits, és imprescindible utilitzar dispositius de seguretat que permetin 

la separació entre la zona del nen i la de l’adult.

–  No utilitzar cintes ni cadenes que puguin quedar enganxades al voltant 

del coll del nen. Per exemple, per subjectar els xumets, es pot utilitzar 

una subjecció de pinça o bé portar enganxada a la roba del nen una 

cadena o cinta molt curtes (com menor longitud tingui aquesta cinta de 

subjecció, major seguretat, i mai ha de sobrepassar la meitat del diàme-

tre del coll infantil).

–  No deixar a l’abast del nen bosses de plàstic ni qualsevol altre objecte 

que li pugui cobrir la boca i el nas, impedint-li la respiració.

–  No deixar els nens tancats en espais petits o que es tanquin hermètica-

ment, com armaris, baguls, vehicles...

–  Explicar als nens els perills de jugar amb coixins, bosses, cordes de sal-

tar... No s’han de tapar mai la boca o el nas, ni prémer-se el coll.

DADO

Aquestes són les inicials del Programa 
de Detecció d’Accidents Domèstics i 
d’Oci. Es tracta d’un estudi realitzat 
per l’Institut Nacional de Consum que 
analitza les diferents tipologies d’ac-
cidents que es poden produir a la llar.
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–  L’aigua del bany massa calenta.

–  Estufes, radiadors...

–  Jugar amb foc o amb llumins, encenedors, petards...

–  Exposició al sol sense la protecció adequada.

–  Incendis, explosions...

Les mesures de prevenció imprescindibles són:

–  Evitar la presència dels nens a la cuina, sobretot si hi ha el foc encès o 

objectes calents.

–  Comprovar la temperatura dels biberons o del menjar abans d’oferir-ho 

al nen.

–  Comprovar la temperatura de l’aigua del bany abans de banyar o dutxar 

el nen.

–  Les estufes, els radiadors o qualsevol altre sistema de calefacció han d’es-

tar perfectament instal·lats i protegits, de manera que el nen no pugui 

entrar en contacte amb superfícies calentes.

–  Mantenir llumins, encenedors, petards... fora de la vista i de l’abast 

dels nens.

–  No permetre que els nens manipulin o juguin amb foc.

–  Evitar l’exposició al sol sense la protecció adequada, que hauria d’in-

cloure com a mínim el següent: roba de cotó, gorra, ulleres de sol, pro-

tector solar per a la pell i per als llavis.

–  Tenir sistemes de detecció d’incendis i un pla d’evacuació al centre 

escolar.

–  Realitzar periòdicament simulacres d’evacuació a l’escola.

–  Explicar als nens els riscos de les cremades i exposar-los, de forma ade-

quada per a cada edat, com les podem prevenir.

7. Accidents elèctrics

Els accidents elèctrics poden provocar diferents tipus de lesions. Les més 

freqüents són les ferides per electrocució i les cremades. Una altra com-

plicació important d’aquests accidents és que produeixen curtcircuits que 

originen incendis.

Les causes més freqüents són:

–  Introducció dels dits o d’algun objecte metàl·lic dins dels endolls.

–  Manipulació d’aparells elèctrics.

–  Contacte amb cables elèctrics o allargadors.

–  Contacte d’endolls elèctrics amb líquids o introducció d’aparells elèctrics 

dins de l’aigua.

–  Mal estat o mal funcionament dels aparells o de la instal·lació elèc-

trica.

–  Caiguda de llamps durant una tempesta.

Les mesures de prevenció imprescindibles són:

–  Situar els endolls elèctrics a una altura suficientment elevada per tal que 

els nens petits no hi puguin accedir. Si no és possible, fer servir endolls 

de seguretat o protectors d’endolls.

–  No fer servir allargadors i, si és imprescindible fer-ho, situar-los fora de 

l’abast dels nens.

Productes de protecció solar

El factor de protecció solar de les cre-
mes per a ús pediàtric ha de ser el 
màxim possible.

La crema s’ha d’estendre per tota la pell 
30 minuts abans de l’exposició al sol.

S’ha de tornar a aplicar cada dues o tres 
hores o, si s’ha eliminat per qualsevol 
motiu, com per exemple, amb l’aigua.

No ens hem d’oblidar d’utilitzar també 
un protector solar labial.
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10. Ofegament per immersió

Els ofegaments són accidents que succeeixen en qüestió de segons i es 

poden donar en qualsevol zona amb aigua, encara que només tingui dos 

centímetres de profunditat. Les causes més freqüents són:

–  Deixar el nen sense supervisió durant el bany.

–  No saber nedar.

–  Utilització de f lotadors perillosos que, si donen el tomb a l’aigua, no 

permeten al nen treure el cap.

–  Patir una lipotímia dins de l’aigua per una diferència de temperatura o 

per un tall de digestió.

–  Banyar-se en una zona perillosa (corrents, fortes onades, aigües amb 

vegetació...).

–  Pèrdua del coneixement dins de l’aigua degut a un cop (córrer al costat 

de la piscina i patinar, llençar-se pel tobogan de la piscina, des d’un 

trampolí...).

Les mesures de prevenció imprescindibles són:

–  Subjectar correctament el lactant durant el bany.

–  No deixar un nen sense supervisió a la banyera o la dutxa.

–  És més segur dutxar-se que banyar-se.

–  Aprendre a nedar el més aviat possible.

–  Utilitzar maneguets o armilles salvavides si el nen no sap nedar.

–  Les piscines han d’estar amb tanca i amb un accés tancat amb clau per 

tal que els nens no hi puguin accedir.

–  Els nens s’han de banyar a la piscina, la platja, el riu... sota la supervisió 

d’un socorrista o d’un adult responsable.

–  Utilitzar correctament els tobogans, trampolins o qualsevol altre ele-

ment potencialment perillós.

–  Educar els nens per tal que gaudeixin de l’aigua sense perill:

•  No enfonsar el cap d’un company a l’aigua.

•  No córrer per la vora de la piscina.

•  No llençar-se de cop.

•  Dutxar-se abans de posar-se a l’aigua.

•  Esperar un temps prudencial abans de posar-se a l’aigua després 

d’haver menjat.

•  No banyar-se mai sols.
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Maltractaments actius

Abús físic: consisteix en provocar dany físic o malaltia. Exemples típics 

serien càstigs físics disciplinaris, o bé donar cops i bufetades com a conse-

qüència de reaccions d’ira descontrolades.

Abús sexual: utilitzar la posició de poder o autoritat de l’adult sobre el nen 

per satisfer els desigs sexuals. Actualment, es considera que un 20% de les 

persones han patit algun tipus d’abús sexual.

Podem diferenciar tres tipus d’abusos sexuals:

–  Sense contacte físic: exhibicionisme o realitzar actes sexuals en presèn-

cia del nen.

–  Vexació sexual: tocament mutu de zones erògenes.

–  Contacte sexual genital: realitzar una relació sexual amb penetració.

Abús emocional: accions com rebutjar o ignorar emocionalment el nen, fet 

que produeix un deteriorament en el desenvolupament emocional, social 

i intel·lectual d’aquest nen.

Maltractaments passius

Negligència física: consisteix en desatendre les necessitats físiques bàsi-

ques, com l’alimentació, el vestuari, l’atenció mèdica o l’educació. Sovint, 

s’observa que el nen va brut, sense la roba adequada o que no s’atenen 

adequadament les seves malalties.

Negligència emocional: es basa en no interactuar amb el nen en temes 

emocionals. Per exemple, negar-li els sentiments d’amor, afecte o interès 

per ell.

Classificació dels maltractaments

Maltractaments actius Abús físic, sexual, emocional

Maltractaments passius Negligència física o emocional

Altres tipus Explotació laboral, maltractament prenatal

3 >> Maltractaments i negligència

En aquest apartat, tractarem lesions físiques o mentals procedents d’un 

maltractament, així com també la negligència per l’abandonament d’un 

nen per falta de subministrament adequat d’aliment o roba, una llar ade-

quada, o fins i tot afecte. Finalment, tractarem l’abús sexual. Per començar, 

podem definir el maltractament com:

Acció no accidental que comporta abús (emocional, físic o 
sexual) o descurança (emocional o física) envers un menor rea-
litzat pels pares, cuidadors o qualsevol altra persona, i que per-
judica el desenvolupament del nen.

3.1 > Classificació dels maltractaments

Inicialment, podem classificar els maltractaments segons si impliquen la 

realització d’un acte (actius) o bé si es produeixen per deixar de propor-

cionar al nen les cures necessàries (passius):

La Regla de KIKO

Aquest és el nom que rep una guia 
didàctica per a la prevenció dels abusos 
sexuals i dels maltractaments infantils.

Forma part d’una gran campanya a 
nivell europeu, orientada principalment 
als educadors, però també als pares, i 
fins i tot als mateixos nens.
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