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OVACE 

Què signifiquen les sigles OVACE? 

Obstrucció de la  Via Aèria per un Cos Estrany (OVACE). 

 

A mesura que els xiquets i xiquetes van creixent van adquirint la capacitat de moure's, girar-se, 

observar i portar-s’ho tot a la boca. Qualsevol objecte al seu abast, augmentarà el risc 

d'ennuegament a partir dels quatre mesos d'edat. 

Els trossets de menjar, les peces d'alguns joguets que puga aconseguir o els objectes que li 

donen altres xiquets del seu entorn poden ser causa d'ennuegament. 

 

Què fer davant un ennuegament en xiquets? 

 

Recomanacions guia ERC 2015 

Diferència entre tos efectiva i inefectiva: 

Es considera TOS EFECTIVA quan després d'un ennuegament, el lactant o el xiquet balboteja, 

plora, parla o tus, este senyal ens indica que l'aire està passant per les vies aèries, per la qual 

cosa probablement ens trobarem davant una situació d'obstrucció parcial. La tos és el 

mecanisme reflex més potent capaç de revertir aquesta situació. 

 

 



MIGUEL NÚÑEZ HUERTAS, INFERMER ESCOLAR                           

 

 

 

Es considera TOS INEFECTIVA quan no hi ha tos, estarem doncs davant d’una obstrucció total 

de les vies respiratòries, que impedix l'arribada d'aire als pulmons. Cal diferenciar, llavors, si el 

xiquet està conscient o inconscient. 

 

RESUM  

TOS EFECTIVA            TOS INEFECTIVA  

Plor o resposta verbal a preguntes         Incapaç de vocalitzar  

Tos forta        Tos silent o absent  

Capaç de respirar abans de tossir        Incapaç de respirar  

Totalment reactiu        Cianosi  

                                                                                 Disminució del nivell de consciència  

 

 

Com actuarem davant l’OVACE 

El tractament de l’OVACE vindrà determinat per la gravetat de l'obstrucció:  

OVACE incompleta (OBSTRUCCIÓ PARCIAL) 

La tos és la mesura més eficaç en casos d’obstrucció incompleta de la via aèria (pacient que 

respira, parla i està conscient). S'ha d'animar a la víctima a tossir perquè la tos genera 

pressions de la via aèria altes i sostingudes. Això ajuda a expulsar el cos estrany. 

De manera instintiva, a voltes, es donen colps a l'esquena amb la intenció d'ajudar, però això 

no ha de fer-se perquè el cos estrany pot moure's i l'obstrucció parcial pot convertir-se en 

total. De manera que eviteu fer-li colps a l'esquena ni li comprimiu l’abdomen ni feu que  

bega. 

OVACE completa o greu 

El xiquet està conscient: 

 Telefoneu a emergències: 112. 

 Col·loqueu el xiquet dempeus i inclinat, amb el cap més baix que el cos. Passeu una mà 

per les axil·les per a subjectar-li el pit i amb l'altra mà feu-li fins a 5 colps amb la part 

inferior del palmell de la mà en la part alta de l'esquena entre els omòplats. 

 Si no aconseguiu expulsar el cos estrany, cal iniciar les compressions abdominals o 

maniobra de Heimlich, fins a 5 vegades. Aquesta maniobra consistix a col·locar-se 

darrere del xiquet i envoltar-li la cintura amb els braços, tancar una mà i col·locar 

l'artell (juntura o unió) del polze per damunt del melic, a nivell de la boca de l'estómac, 

entre el melic i el tòrax. 
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 Agafeu el puny amb l'altra mà i realitzeu una forta pressió cap a dins i cap amunt, el 

que provocarà un augment de la pressió en el tòrax, que obligarà a eixir l'aire que 

queda dins dels pulmons, i arrossegarà el cos estrany. S'ha de seguir amb la maniobra 

fins a l'arribada d'ajuda o fins a la pèrdua de coneixement. 

 

El xiquet està inconscient: 

 Com que no hi ha coneixement, cal demanar ajuda a emergències immediatament. 

Mentre arriba l'ajuda mèdica, realitzeu 30 compressions toràciques, seguides de dos 

insuflacions d'aire en la boca del xiquet tapant alhora el nas fins a la recuperació. 

 

Lactant conscient: 

 Telefoneu a emergències: 112. 

 Col·loqueu el lactant boca cap avall sobre l'avantbraç, amb el cap més baix que el cos. 

Subjecteu amb la mà la barbeta del lactant i col·loqueu un dit en el llavi inferior perquè 

la boca romanga oberta i sentir si ix el cos estrany. 

 Amb l'altra mà, feu-li fins a 5 colps a l'esquena entre els omòplats. Si no hi expulsa el 

cos estrany, és necessari pegar la volta al lactant i col·locar-lo sobre l'avantbraç mirant 

cap amunt i aguantant el coll amb la mà. També podeu col·locar-lo sobre una 

superfície dura. Apliqueu fins a 5 compressions toràciques amb els dits de la mà en 

posició vertical en el centre del pit, una mica més a baix d'una línia imaginària traçada 

entre els dos mugrons. Repetiu tot el cicle complet fins a la recuperació i fins a 

l'arribada d'ajuda o pèrdua de coneixement. 

 

Lactant inconscient: 

 La maniobra de Heimlich no és una tècnica adequada per a realitzar en lactants o 

menors d'un any, pel risc d'ocasionar-los lesions en les vísceres abdominals. Abans de 

l'arribada del personal sanitari o la recuperació de la respiració, feu 30 compressions 

toràciques seguides de 2 insuflacions boca-boca/nas, és a dir, que abasteu amb la 

vostra boca la boca i el nas del bebé. 

 Quan es realitza una reanimació en una obstrucció de la via aèria per un cos estrany, 

és habitual que l'aire no entre, no eleve el tòrax o coste molt introduir-lo. Si el tòrax 

s'eleva amb facilitat, revalueu la situació; però, si continua inconscient i no respira 

normalment, heu de prosseguir amb les maniobres fins que arribe el personal sanitari. 

 

LACTANT              XIQUETS majors 1 any i adults 
De 0 a 1 any 


