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AGRESSIONS SEXUALS

VALORACIÓ VITAL 
Pacient Inconscient: Seguir el procediment d’SVB.
Pacient Conscient: Valori els següents punts:
1. Comprovi permeabilitat de la via aèria.

2. Sospita de compromís respiratori: no fa frases senceres, freqüència respiratòria alta o molt
baixa, cianosi, sorolls anormals en la respiració, irregularitat respiratòria.

3. Sospita de compromís hemodinàmic: diaforesi, pal·lidesa, freqüència cardíaca, polsos per-
ifèrics i centrals.

4. Valori el nivell de consciència.
A - Alerta: Estat de Vigilia.
V - Somnolència: respon ordres verbals.
D - Estupor: respon a estímuls dolorosos.
I - Coma: NO RESPON a CAP estímul (inconscient).

En cas de V, D, I, realitzi test de glicèmia capil·lar.

Pacient sense risc vital immediat.
1. Valoració de les lesions externes (NO es farà valoració de les lesions genitals).
2. Valoració de l’estat emocional del pacient. 

CRITERIS D’ACTIVACIÓ d’Unitat de Suport Vital Avançat (USVA/USVI)
● Inconscient.
● Risc vital immediat:

No permeabilitat de la via aèria.
Compromís respiratori.
Compromís hemodinàmic.
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ACTUACIÓ
● Mantingui la víctima en un lloc segur i tranquil. 
● Sigui especialment curós amb la situació emocional de la víctima i no la indueixi a
converses relacionades amb els fets i l’agressor/ra. 
● No realitzi cap mena de cura o manipulació de les lesions a no ser que sigui impres-
cindible per a garantir l’estabilitat de la víctima.
● Eviti que la víctima realitzi procediments higiènics (rentar-se, dutxar-se, etc.), en cas
de que la víctima sigui dona i estigui en període menstrual es recolliran compreses o
tampons.   
● Eviti la manipulació innecessària de mostres, roba i efectes personals de la víctima, 
en cas de que sigui necessari retirar-los, es guardaran en bosses  per separat  (uti-
litzant guants i manipulant el menys possible per no desvirtuar les proves). 

Així mateix es tractarà de no manipular l’escena on s’hagi produït l’agressió (vehicles,
ascensors, domicilis, etc...).

RESOLUCIÓ
● Segueixi les instruccions procedents de la CeCor.
● A l’arribada del personal facultatiu es complimentaran les seves indicacions.
● Traslladi preservant l’intimidat i no utilitzi els senyals d’emergència si no és impres-
cindible per motiu de l’estat de la víctima. 
● Fixi el pacient amb corretges per garantir l’immobilització.
● Mantingui l’assistència durant el trasllat avaluant les constants vitals.

SOL·LICITI PRESÈNCIA POLICIAL AL LLOC DELS FETS.


