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“BLAST INJURY” (LESIONS PER ONA EXPANSIVA) 
Miquel Rodríguez, Salvador Armengol, Gilberto Alonso (BI)

INTRODUCCIÓ
Mecanisme: El sobtat i violent augment a la pressió de l’aire ambient secundari a la detonació d’una cà-
rrega d’alta energia. És un dels tipus de traumatisme probablement més complicat d’afrontar, pel caràc-
ter multifactorial i associatiu de les lesions que poden provocar la mort del pacient.  

El trauma causat és menor en espais oberts i la seva gravetat inversament proporcional a la distància del
pacient al punt de detonació, els òrgans amb cavitats naturals (oïda, pulmó, budell...) són més vulnera-
bles que els òrgans sòlids.  

CLAUS DIAGNÒSTIQUES
Mecanisme lesional 

1. Ona expansiva. 
2. Fragments i objectes convertits en projectils que causen ferides penetrants.
3. Impacte contra objectes sòlids quan la persona és desplaçada per l’ona expansiva. 
4. Cremades.
5. Inhalació de fum i materials tòxics. 
6. Aixafament per estructures  adjacents.

Lesions primàries: Per efecte de l’ona expansiva que es propaga radialment des del punt de l’explosió
a la velocitat del só. La dissipació a l’aire és ràpida i està relacionada amb el cub de la distància. A l’aigua
la dissipació és menor i la transmissió és més ràpida. Dels òrgans diana el pulmó és el receptor més
important de lesió, la major part de les víctimes moren de forma immediata per embòlia gasosa pulmonar-
cerebral i coronària massiva. Els supervivents presenten Insuficiència Respiratòria Aguda progressiva que
pot passar desapercebuda inicialment. També podem trobar lesions importants de teixits.

Lesions secundàries: Les causen els objectes i fragments propulsats a distància i que actuen com a
projectils que produeixen lesions penetrants, laceracions i fractures. 

Lesions terciàries: Conseqüència del desplaçament del cos per l’ona expansiva, que condiciona lesions
de desacceleració i traumatismes tancats. 

Lesions quaternàries: Cremades flash, són lesions tèrmiques resultants de les altes temperatures
instantànies que genera l’explosió. 

Miscel·lània: Lesions d’aixafament, inhalació de fums i gasos, xoc emocional, estrés postraumàtic... 
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LESIONS RELACIONADES  

SISTEMA LESIÓ

Auditiu Ruptura timpànica, dany coclear, cos estrany.

Cara, ulls Perforació ocular, cos estrany, embòlia aèria, fractures.

Respiratori Hemo-pneumotòrax, contusió i hemorràgia pulmonar, SDRA, 

fístula bronco-pleural, pneumonitis aspirativa, sèpsia.

Digestiu Perforació intestinal, ruptura hepato-esplènica, 

isquèmia mesentèrica embòlica aèria.

Circulatori Contusió cardíaca, IAM, sd vaso-vagal, xoc, lesió vascular 

perifèrica per embòlia aèria.

SNC Commoció cerebral, lesions de desacceleració al cervell i medul·la.

Renal Contusió renal, fracàs renal agut secundari a rabdomiòlisi, 

hipotensió i hipovolèmia.

Extremitats Amputacions traumàtiques, fractures, lesions per aixafament, Sd. compartimental,

cremades, obstruccions arterials agudes per embòlies aèries.

Incidència
Una constant que es repeteix en situacions d’aquest tipus és que la majoria de víctimes mortals es pro-
dueixen d’immediat en el lloc de l’explosió i la majoria dels supervivents tenen lesions lleus, i poden aban-
donar pel seu propi peu el lloc de l’impacte. La relació morts/ferits és major que en altres tipus de trau-
matismes. L’objectiu fonamental de l’assistència sanitària és realitzar un triatge adequat per identificar i
estratificar el risc de les víctimes. 

GUÍA D’ACTUACIÓ
1. Protocol d’actuació inicial en Suport Vital Avançat al Traumàtic amb especial atenció a:

a. Alta sospita de lesió pulmonar i abdominal per barotrauma.
b. Alta sospita de lesions per embolisme gasós: AVC, IAM...
c. Alta sospita de lesions raquimedulars.
d. Alta sospita de lesions penetrants
e. Alta sospita de lesions per intoxicació de fums.
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2. Història Clínica que ha d’incloure el mecanisme lesional (espai obert o recinte) incendis o combustions
i interval entre l’explosió i l’assistència. 
3. Examen secundari amb especial atenció als timpans que, si es troben perforats cal sospitar mecanisme
lesional greu i descartar afectació d’òrgans interns. 

Bibliografia

1. Anaesthesiology  Abril 2004 Lavery, Gavin G “Gestión de las lesiones de ráfaga y pulmón de choque”
2. FACEP  Consultig Emergencias Harvard  Eric Lavonas MD “Lesiones de la ráfaga”
3. FEPAFEM Departamento de cirugía Fundación Santa Fe Bogotá Jose Felix Patiño MD. “Trauma por explosiones
y Bombas”
4. REMI  Noviembre de 2004 Art.805s 11Noviembre Eduardo Palencia MD “Asistencia Hospitalaria en los atenta-
dos del 11-M
5. Trauma Total de Casulty y de la Ráfaga Consulting OK Medic 23 , septiembre 2004
6. CDC Centers for Disease Control and Prevention Annals of Emergency Medecine  Hogan D et Al Agosto 1997.
“Explosiones y lesiones de Ráfaga , Clinica y Manejo”
7. New England Journal Medicine , marzo 2005 352(13).
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