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Resum 
 

Introducció: L’aturada cardiorespiratòria és un succés agut que implica al sistema respiratori, 

cardiovascular i/o cerebral, traduït en una disminució o en una absència de consciència. 

L’augment de l’edat materna, els embarassos d’alt risc i les comorbiditats de malalties 

cardíaques i l’obesitat, posicionen l’aturada en dones gestants amb una incidència d’una entre 

25.000 embarassos. Aquesta serà una emergència mèdica perquè genera una important morbi-

morbiditat, pel fet de tractar el binomi matern-fetal. 

 

Objectiu: Analitzar l’evidència científica sobre el maneig en el suport vital avançat en dones 

en estat de gestació.  

 

Metodologia: S’ha realitzat una revisió sistemàtica de la literatura en diferents bases de dades 

(PubMed, Cochrane, CercaTot) des d’octubre del 2021 fins al maig 2022, obtenint finalment 

un resultat de nou documents que es van analitzar posteriorment. 

 

Resultats: L’algoritme a seguir durant l’aturada cardiorespiratòria en una dona gestant és el 

mateix que en la població general adulta, però amb algunes modificacions com, la necessitat de 

dur a terme un desplaçament manual uterí cap a l’esquerra, anticipar-se a una possible via aèria 

difícil, valorar la hipovolèmia i preparar-se per una histerectomia d’emergència. A més també 

s’ha evidenciat el benefici de teràpies més invasives com la hipotèrmia terapèutica o 

l’oxigenació per membrana extracorpòria. 

 

Conclusions: Els diversos documents consultats coincideixen en el maneig de l’aturada 

cardiorespiratòria durant la gestació i la importància que aquest es realitzi amb un equip 

multidisciplinari. Tant mateix, són necessaris més estudis d’alt nivell d’evidència i recomanació 

per tal d’elaborar guies específiques oficials i estandarditzar les cures. 

 

Paraules clau: Embaràs, reanimació cardiopulmonar, maneig, aturada cardiopulmonar, suport 

vital avançat. 

 

  



Resumen 
 

Introducción: La parada cardiorrespiratoria es un acontecimiento agudo que implica al sistema 

respiratorio, cardiovascular y/o cerebral, que se traduce en una disminución o ausencia de 

consciencia. El incremento de la edad materna, de los embarazos de riesgo y de las 

comorbilidades de enfermedades cardíacas y la obesidad, posicionan el paro cardiorrespiratorio 

en mujeres gestantes en una incidencia de una entre 25.000 embarazos. Por lo cual, es 

considerada una emergencia médica, debido que genera una importante morbimortalidad, ya 

que se trata el binomio madre-hijo. 

 

Objetivo: Analizar la evidencia científica sobre el manejo en el soporte vital avanzado en 

mujeres en estado de gestación. 

 

Metodología: Se realizo una revisión sistemática de la literatura en diferentes bases de datos 

(PubMed, Cochrane, CercaTot) des de octubre de 2021 hasta mayo de 2022, obteniendo unos 

resultados de nueve documentos que se analizaron posteriormente. 

 

Resultados: El algoritmo a seguir durante la parada cardíaca en una mujer gestantes es el 

mismo que en la población general adulta, pero teniendo en cuenta algunas modificaciones 

como, la necesidad de hacer un desplazamiento manual uterino hacia la izquierda, anticiparse 

a una posible vía aérea difícil, valorar la hipovolemia y prepararse para una histerectomía de 

emergencia. Además, también ha sido evidente el uso de terapias más invasivas como la 

hipotermia terapéutica o la oxigenación por membrana extracorpórea. 

 

Conclusiones: Los documentos consultados coinciden en el manejo de la parada 

cardiorrespiratoria durante la gestación y la importancia que este sea realizado con un equipo 

multidisciplinar. Asimismo, son necesarios más estudios de alto nivel de evidencia y 

recomendación para elaborar guías específicas oficiales y estandarizar los cuidados. 

 

Palabras clave: Embarazo, reanimación cardiopulmonar, manejo, parada cardiopulmonar, 

soporte vital avanzado. 

  



Abstract 
 

Introduction: Cardiorespiratory arrest is an acute event involving the respiratory, 

cardiovascular and/or cerebral system, resulting in a decrease or absence of consciousness. The 

increase in maternal age, risk pregnancies and comorbidities of heart disease and obesity, place 

cardiorespiratory arrest in pregnant women at an incidence of one in 25,000 pregnancies. It is 

therefore considered a medical emergency, as it generates significant morbidity and mortality, 

since it involves the mother-child binomial. 

 

Objective: To analyse the scientific evidence on the management of advanced life support in 

pregnant women. 

 

Methodology: A systematic review of the literature was carried out in different databases 

(PubMed, Cochrane, CercaTot) from October 2021 to May 2022, obtaining results from nine 

documents that were subsequently analysed. 

 

Results: The algorithm to follow during cardiac arrest in a pregnant woman is the same as in 

the general adult population but considering some modifications such as the need for manual 

uterine displacement to the left, anticipating a possible difficult airway, assessing 

hypovolaemia, and preparing for an emergency hysterectomy. In addition, the use of more 

invasive therapies such as therapeutic hypothermia or extracorporeal membrane oxygenation 

has also been evident. 

 

Conclusions: The documents consulted agree on the management of cardiorespiratory arrest 

during pregnancy and the importance of this being carried out by a multidisciplinary team. 

More studies with a high level of evidence and recommendations are needed to draw up specific 

official guidelines and standardise care. 

 

Key words: Pregnancy, cardiopulmonary resuscitation, management, cardiopulmonary arrest, 

advanced life support.
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1. Introducció  
 

Es defineix com aturada cardiorespiratòria (ACR) el fenomen fisiopatològic que es caracteritza 

per la incapacitat del cor en mantenir un nivell mínim de flux sanguini en el sistema circulatori. 

En el cas de les dones gestants, es defineix l’ACR com un succés agut que implica al sistema 

respiratori, cardiovascular i/o cerebral, traduït en una disminució o en una absència de 

consciència que té lloc en qualsevol moment de la gestació, fins a les sis setmanes posteriors al 

part. Es tracta d’una emergència mèdica que requerirà atenció immediata, ja que genera una 

important morbimortalitat, pel fet que no només està en risc la vida de la mare, sinó també la 

del fetus, per tant, la supervivència fetal depèn de la supervivència maternal (1–3). 

 

La primera causa de defunció en la gestant és la patologia cardíaca, i aquest nombre ha anat 

creixent constantment des del 1991. En les últimes dècades, l’augment de l’edat materna, els 

embarassos d’alt rics per l’increment en la utilització de mètodes de fertilització assistida i la 

comorbiditat, principalment de malalties cardíaques i obesitat, han augmentat el risc de sofrir 

una ACR durant la gestació. Tot i que l’ACR és una situació infreqüent, la seva incidència és 

variable entre països, però la majoria d’estudis la situen en una entre 20.000 i 30.000 

embarassos. Aquesta sembla una xifra baixa, però és molt més elevada que la incidència de 

l’ACR en esportistes joves, que es troba en 1 entre 200.000  (1–4). 

 

Així doncs, l’ACR es tracta d’una situació complexa, pel fet que tractem dos pacients alhora, 

per tant, s’haurà de centrar la reanimació cardiopulmonar (RCP) en la fisiologia i l’anatomia de 

l’embarassada, essent fonamental entendre els canvis que marquen la diferència en la realització 

i l’eficàcia de les maniobres de RCP (1). 

 

En conseqüència, conèixer les tècniques de suport vital bàsic (SVB) i suport vital avançat 

(SVA) específic per pacients obstètriques serà la base que ens ajudarà a evitar o revertir la 

parada tant cardiovascular com respiratòria en aquesta situació clínica d’emergència, juntament 

amb un equip multidisciplinari que impliqui anestesistes, especialistes en ginecologia i 

obstetrícia i neonatòlegs (2,5). 
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2. Marc teòric 
 
El suport vital constitueix un dels pilars de la cadena de supervivència que inclou accions 

encaminades a prevenir, tractar i millorar la supervivència dels pacients que sofreixen una ACR. 

Per aquest motiu el Consell Europeu de Reanimació basat en el Consens Internacional de 

Ressuscitació Cardiopulmonar manté en constant actualització les guies d’actuació en suport 

vital bàsic i avançat (6). 

 

El SVB és el conjunt d’actuacions que es realitzen sense més equipament que alguns dispositius 

de protecció per tal de suplir o mantenir les funcions vitals d’una persona, el qual pot ser 

proporcionat per qualsevol persona, que encara que no sigui personal sanitari, hagi assolit els 

coneixements necessaris mitjançant una formació específica. Consisteix en el suport de la via 

aèria, respiració i circulació. Com a conceptes essencials té el reconeixement precoç de l’ACR, 

alertar als serveis d’emergències mèdiques i la iniciació de la RCP, començar les compressions 

toràciques i les respiracions de rescat, i finalment aconseguir un desfibril·lador extern 

automatitzat (DEA). Així doncs, en aquests casos seguirem una seqüència d’actuació, 

anomenada conducta PAS: Protegir, Alertar i Socórrer (6,7). 

 

D’altra banda, el SVA és el conjunt de mesures terapèutiques encaminades a dur a terme el 

tractament de l’ACR. Es tracta d’actuacions més complexes que requerisquen d’equipament i 

formació més específics. El SVB, és a dir, les compressions toràciques i la desfibril·lació precoç 

continuen essent prioritàries, però vindran acompanyades d’altres tècniques executades per 

personal sanitari, com per exemple el maneig de la via aèria o l’administració de medicació. 

Així doncs, l’algoritme d’actuació (Figura 1) en aquests casos és el següent, identificar l’ACR, 

iniciar la RCP amb una seqüència de 30 compressions i dues insuflacions, monitorar al pacient, 

avaluar el ritme i actuar segons si es tracta d’un ritme desfibril·lable o no (6,8). 

 

En una dona gestant aquests algoritmes d’actuació ens poden servir de guia, ja que el maneig 

serà similar al d’una ACR en una dona adulta no embarassada, però hem de tenir en compte 

que existeixen característiques pròpies, anatòmiques i fisiològiques, que fan que les maniobres 

de RCP en l’embarassada siguin diferents, tant per l’edat gestacional del fetus, com pel gran 

estrès que provoca la gravetat del cas, ja que hem de tenir molt present que estem tractant amb 

dues vides (5). 
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            Figura 1. Algoritme de SVA segons el Consell de Reanimació Europeu (6). 
 

 

Per tant, la gestació suposa l’aparició de canvis significatius anatòmics i fisiològics que tenen 

gran importància i repercussió sobre la fisiopatologia de la dona. Trobarem canvis a nivell 

cardiovascular,  respiratori, gastrointestinal i hematològic. 

 

- Nivell cardiovascular: els canvis més destacats són l’augment de la mida cardíaca i el 

desplaçament de l’eix cap a l’esquerra, l’augment del volum sanguini (40-50%) i del 

cabal cardíac (40-50%), l’augment de la freqüència cardíaca (15-20 bpm), l’augment de 

la pressió venosa, la disminució de les resistències vasculars perifèriques, la disminució 

de la tensió arterial els primers sis mesos i la normalització de la mateixa al tercer 

trimestre, la compressió de l’aorta i la vena cava inferior per l’úter gràvid en decúbit 

que provoca la disminució de la llum i el retorn venós, i el flux placentari es relaciona 

directament amb el volum circulant sanguini, cabal cardíac i tensió arterial materna.  

(9,10)



1  Les 6 H fan referència a les possibles causes d’ACR que comencen per la lletra H: Hipovolèmia, Hipòxia, 
Hipo/Hiperpotassèmia, Hipotèrmia, Hipoglucèmia o Hidrogenions. 
 
2  Les 6 T fan referència a les possibles causes d’ACR que comencen per la lletra T: Pneumotòrax a Tensió, 
Taponament cardíac, Trauma, Tòxics, Trombosis pulmonars o Trombosis cardíaca. 
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- Nivell respiratori: les mucoses de la via aèria ingurgitades i friables, l’obertura glòtica 

més estreta, el diafragmes elevat, la paret toràcica eixamplada amb costelles aplanades, 

mames hipertròfiques, augment de la freqüència respiratòria (6-12 rpm), existència 

d’alcalosis respiratòria (pH à7’48-7’50, pCO2à 32). Augmenta el volum corrent, per 

tant, el volum per minut, i també augmenta el consum d’oxigen un 20%. D’altra banda, 

hi ha una disminució del volum funcional residual i la reserva funcional (9–11). 

 

- Nivell gastrointestinal: disminució del to de l’esfínter gastroesofàgic, un alentiment en 

el buidatge gàstric i disminució del peristaltisme, un augment de la producció d’àcid 

gàstric i una alteració mecànica del sistema gastrointestinal per compressió uterina, la 

qual cosa comportarà un major risc de regurgitació i broncoaspiració (9,11).  

 

- Nivell hematològic i bioquímic: Es troben alteracions en els diversos components del 

sistema de coagulació, predominant una tendència a la hipercoagulabilitat. Ens trobarem 

també amb leucocitosis i una disminució de l’hemoglobina i l’hematòcrit, com també 

del ferro sèric, la ferritina i la transferrina. Podem veure també una disminució 

progressiva en les proteïnes totals i fraccionades, d’altra banda, els triglicèrids i el 

colesterol sofreixen un increment durant aquesta etapa (9,12).  

 

Els canvis anatòmics, especialment en el tercer trimestre, també són un factor molt important a 

considerar, ja que l’augment en el volum de les mames pot suposar una dificultat en la 

realització de les compressions toràciques. D’altra banda, l’edema en la via aèria i l’augment 

general de pes poden comportar una intubació dificultosa. I finalment, quan l’úter està per sobre 

de la cicatriu umbilical provoca una compressió en la vena cava inferior, disminuint així el 

retorn venós, principalment quan la pacient es troba en decúbit supí (10). 

 

Part del protocol d’actuació de l’ACR en una dona gestant també és esbrinar les possibles 

causes de l’aturada, en primer lloc, podem pensar en les mateixes que poden donar lloc a una 

ACR en una pacient adulta no embarassada, les sis  H1 i les sis T2 (13). Però també cal que 

sospitem d’altres causes associades a la gestació.



3 Síndrome de Hellp és una complicació de l’embaràs que presenta hemòlisis dels glòbuls vermells, elevació  
dels enzims hepàtics i plaquetes baixes, que també s’associa a la preeclàmpsia. 
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Així doncs, les causes de l’ACR en una dona embarassada es poden dividir en tres grups: causes 

que tenen relació directa amb l’estat de gestació, causes associades específicament al moment 

del part i les causes cardiovasculars típiques de la població general, per tant, dins d’aquests tres 

grups trobarem (10):  

 

- Causes relacionades amb l’embaràs: Hemorràgia per despreniment de placenta o per 

placenta prèvia, preeclàmpsia, eclàmpsia o toxicitat per sulfat de magnesi, síndrome de 

Hellp3 o embaràs ectòpic. 

 

- Causes relacionades amb el part: Complicacions de l’anestèsia o embolisme de líquid 

amniòtic. 

 

- Causes cardiovasculars: Dissecció de l’aorta, cardiomiopatia, malaltia coronària, 

infart agut de miocardi, trauma, pneumotòrax a tensió, taponament cardíac, arrítmies, 

hipo o hipercalièmia, hipovolèmia o embolisme pulmonar. 

 

La sospita clínica de cada una d’aquestes etiologies variarà segons el context, la història clínica 

i els antecedents de la pacient, però hem de tenir en compte que les causes més freqüents d’ACR 

durant la gestació que s’han registrat són els trastorns hipertensius, hemorràgia obstètrica 

massiva, complicacions tromboembòliques o infeccions severes. Però donat que ens trobem 

davant d’una situació especial per la peculiaritat que tenim dos pacients, el fetus i la mare, 

haurem de tenir en compte que ens trobarem  canvis fisiològics que dificultaran l’èxit de les 

maniobres de reanimació, motiu pel qual la mortalitat materna i perinatal és superior a la d’una 

pacient no gestant. Així doncs, és important considerar el binomi mare-fetus, ja que resulten 

dos pacients potencials a reanimar per això s’ha de mantenir la major protecció materna per 

aconseguir la millor viabilitat fetal (11,14). 

 

Finalment, cal tenir en compte que, pel maneig d’aquestes emergències s’ha comptar amb un 

equip multidisciplinari  que coneguin els principis fonamentals i estiguin actualitzats en el 

maneig de l’ACR en les pacients gestants. Les principals accions a realitzar seran la 

identificació i anàlisis de l’ACR, compressions toràciques de qualitat, la desviació manual 

uterina, administració de medicació i desfibril·lació i el maneig avançat de la via aèria (11). A 

més, també s’ha de permetre una millor atenció sanitària en aquests casos, ja que s’ha demostrat 

que hi ha un dèficit de coneixements en els procediments i les tècniques de reanimació enfront        
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a una ACR en dones gestants (15), per tant, els coneixements en aquest àmbit podrien brindar-

nos l’oportunitat d’augmentar de forma considerable la probabilitat d’ajudar a la supervivència 

d’una gestant, pel fet que el coneixement de certs aspectes en l’actuació de la RCP en dones 

gestants, encara que presenta una baixa incidència, podria estalviar temps i costos al sistema 

sanitari, acomplint aquelles actuacions amb la certesa que les maniobres i els materials utilitzats 

tindran un resultat favorable. 

3. Justificació  
 

L’ACR es pot donar en qualsevol etapa de la vida, per això podem trobar diferents guies 

específiques per a víctimes d’un accident cardiovascular segons els diferents grups d’edat, en 

nounats, en edat pediàtrica o en edat adulta, però l’actuació en el cas d’una dona gestant no és 

del tot clara i això suposa un problema real.  Hem vist que a escala internacional és un fet poc 

habitual, però comporta un gran risc vital i les defuncions incrementen conforme a l’edat de la 

gestant. A més a més, el dèficit de coneixement i d’habilitats dels professionals pot contribuir 

a un mal desenllaç (15). 

 

Les guies clíniques sobre la RCP en la gestant, es basen principalment en series de casos, estudis 

en maniquins i opinions d’experts sobre els canvis fisiològics de l’embaràs. Els augments 

significatius en el cabal cardíac, el volum plasmàtic, la ventilació per minut i el consum 

d’oxigen en la gestant són els aspectes importants a tenir en compte durant la reanimació. Però 

també cal considerar que l’úter comprimirà grans vasos abdominals quan la dona es trobi en 

decúbit supí, de forma que el cabal cardíac encara es veurà més afectat (2). 

 

Per aquests motius és primordial l’educació i l’entrenament en aquestes situacions per tal de 

tenir èxit, ja que els coneixements, les habilitats, l’entrenament i l’aplicació de protocols i guies 

són escasses en els departaments d’urgències que atenen aquestes gestants, per això són 

necessàries estratègies de formació continuada encaminades a millorar el procés d’aprenentatge 

del SVB i el SVA en la dona embarassada (15). 

 

Així doncs, aquesta revisió pretén aportar informació més esclaridora respecte al maneig de 

l’ACR en una dona embarassada. 
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4. Objectius 

4.1 Objectiu general 
 
L’objectiu principal d’aquest treball és analitzar l’evidència científica sobre el maneig en el 

suport vital avançat en dones en estat de gestació amb la finalitat d’establir un marc teòric 

actualitzat en aquesta temàtica mitjançant una revisió sistemàtica (RS). 

 
4.2  Objectius específics 
 
Els objectius específics són: 

- Conèixer els canvis fisiològics i anatòmics durant l’embaràs que marquen la diferència 

en les pautes d’actuació. 

- Reconèixer les principals causes d’aturada cardiorespiratòria en gestants i com prevenir-

la. 

- Definir les maniobres específiques de la reanimació cardiopulmonar en gestants. 

- Determinar els efectes de la reanimació cardiopulmonar sobre el fetus. 
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5.  Metodologia 
 

Aquest estudi consisteix en una revisió sistematitzada de literatura sobre el suport vital avançat 

en dones gestants, la cerca s’ha dut a terme des de l’octubre del 2021 fins al maig del 2022 

mitjançant les bases de dades Pubmed, Cochrane i CercaTot, la base de dades pròpia de la 

Universitat de Lleida. 

 

5.1 Pregunta d’investigació 
Amb el propòsit de donar resposta als objectius es necessari desenvolupar una pregunta 

d’investigació plantejada a partir de l’estratègia PICO, un dels mètodes més utilitzats per a la 

construcció de preguntes en ciències de la salut. Aquesta estratègia és un acrònim que permet 

recordar els components que ha d’incloure la pregunta: (P) pacient o problema d’interès, (I) 

intervenció principal, (C) comparació, i (O) resultats a valorar. D’altra banda, la pregunta ha de 

complir unes premisses, aquestes són denominades a partir de l’acrònim FINER, on el seu 

significat és Factible, Interessant, iNnovador, Ètic i Rellevant (16).   
 

Taula 1. Pregunta PICO 

Pregunta PICO 

Pacient o problema Dones en estat de gestació 

Intervenció Suport vital en cas d’ACR 

Comparació No hi ha comparació 

Resultats Actuacions que augmenten la supervivència del binomi mare-fill 

 

Així doncs, la pregunta resultant és: Quines són les millors actuacions en suport vital davant 

d’una ACR en una dona en estat de gestació, per tal de millorar la supervivència del 

binomi mare-fill?  

 

Aquesta pregunta compleix els criteris FINER, ja que ens trobem davant d’un problema 

important i els resultats d’aquest estudi poden resultar beneficiosos per als pacients i suposar 

un augment dels coneixements. 
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5.2 Estratègia de cerca 
Un cop elaborada la pregunta d’investigació hem de desenvolupar l’estratègia de cerca. Aquesta 

la realitzarem mitjançant paraules clau amb una terminologia estandarditzada com són la 

“Medical Subject Headings” (MeSH) o els “Descriptores en Ciéncias de la Salud” (DeCS). A 

més a més també utilitzarem operadors booleans, els quals ens permetran combinar o excloure 

dos o més termes de la nostra recerca. Aquestes paraules de connexió solen ser: AND, OR i 

NOT (17).   

Per tant, les paraules claus seleccionades en terminologia MeSH i DeCS són les que es mostren 

la Taula 2. 
 

Taula 2: Paraules clau i descriptors utilitzats en la cerca. 
 

MeSH DeCs 

Heart Arrest Paro cardíaco 

Cardiac Arrest Paro cardíaco 

Cardiopulmonary Arrest Parada cardiorrespiratoria 

Pregnancy Embarazo 

Gestation Gestación 

Pregnancies Embarazo 

Cardio-Pulmonary Resuscitation Reanimación cardiopulmonar 

Advanced Cardiac Life Support Soporte vital cardíaco avanzado 

Management Manejo 

 

Així doncs, l’estratègia de recerca per a les diferents bases de dades va esser la que es mostra 

en la Taula 3. 
 

Taula 3: Estratègia de cerca. 
 

Base de 

dades 

 

Estratègia 

Nº 

d’articles 

PubMed ((Heart Arrest) OR (Cardiac Arrest)OR (Cardiopulmonary 

Arrest)) AND ((Pregnancy) OR (Gestation) OR (Pregnancies)) 

AND ((Cardio-Pulmonary Resuscitation) OR (Advanced Cardiac 

Life Support) OR (Management)) Filters: Free full text, Full text, 

in the last 10 years, Humans, Catalan, English, Spanish, Female. 
 

102 
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Management of cardiac arrest in pregnancy Filtres: Full text, in 

the last 10 years, Catalan, English, Spanish. 
 

6 

Cochrane (pregnancy OR gestation):ti,ab,kw AND (cardiac arrest OR hear 

arrest):ti,ab,kw AND (management OR advanced cardiac life 

support):ti,ab,kw (Word variations have been searched)" con año 

de publicación de 2012 hasta 2022, en Ensayos (Se han buscado 

variaciones de la palabra). 
 

18 

CercaTot 

(Biblioteca 

UdL) 

(Soporte vital en gestante) AND (paro cardíaco) Filtres: Idioma, 

disponible en línea. 

4 

 

5.3 Criteris d’inclusió i exclusió 
D’entre tots els articles trobats s’han seleccionat 9 segons els criteris d’inclusió i d’exclusió 

establerts per aquest estudi (Taula 4). En primer lloc, es van revisar els títols, seguidament, els 

resums i finalment el text complet d’aquells articles que complien els criteris d’inclusió.  
 

Taula 4: Criteris d’inclusió i d’exclusió. 
 

Criteris d’inclusió Criteris d’exclusió 

Documents que facin referència al suport 

vital avançat en dones en estat de gestació 

que hagin experimentat una ACR. 

Documents que facin referència al maneig de 

la dona politraumàtica, infeccions 

respiratòries, patologies neurològiques o 

d’altres patologies no relacionades amb 

l’embaràs. 

Articles publicats amb una antiguitat màxima 

de deu anys. 

Documents sobre l’ACR en el postpart. 

Idioma: català, castellà o anglès. Articles sense accés gratuït al text complet. 

 

5.4 Resultat de l’estratègia de cerca 
El resultat de la cerca van ser d’un total de 130 articles, dels quals se’n van seleccionar 9 entre 

les diferents bases de dades, 5 es van trobar a PubMed i 1 a CercaTot. A Cochrane no es va 

trobar cap article que complís els criteris d’inclusió. A continuació, en la gràfica 1 es detalla 

l’estratègia de cerca i la discriminació realitzada per a l’obtenció d’aquests resultats. 

Taula 3: Estratègia de cerca (Continuació). 
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Gràfica 1. Diagrama de flux dels resultats de la cerca bibliogràfica. 

Pubmed, Cochrane, 
CercaTot 
N = 130 

Documents revisats 
segons el títol i/o resum 

N = 130 

Duplicats  
N = 0 

Documents revisats a 
text complet  

N = 21 

Exclosos  
N = 109 

Exclosos  
N = 12 

Documents inclosos en 
la revisió sistemàtica 

N = 9 
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5.5 Eines d’avaluació de la qualitat metodològica 
Per avaluar la qualitat metodològica dels articles s’ha utilitzat l’escala CASPe per les sigles en 

anglès “Critical Appraisal Skills Programme Español”, la qual és una organització sense ànim 

de lucre amb l’objectiu de proporcionar les habilitats necessàries per a la lectura crítica de 

l’evidència clínica, aquesta escala consisteix en una sèrie de preguntes adaptades en funció del 

tipus d’estudi (18).  

 

D’altra banda, per conèixer el nivell d’evidència i el grau de recomanació dels estudis 

seleccionats es poden fer servir gran varietat d’escales, però en aquest cas utilitzarem l’escala 

“Scottish Intergollegiate Guidelines Network” (SIGN) perquè dona èmfasis en l’anàlisi 

quantitatiu que involucra les RS i brinda importància a la reducció de l’error sistemàtic. Es 

compon de nivells d’evidència (NE) i graus de recomanació (GR) segons aquests nivells. És 

una escala interessant, ja que considera la qualitat metodològica dels estudis que componen les 

RS. Però també presenta debilitats perquè no considera l’elaboració de les recomanacions de la 

realitat científica i tecnològica del moment (19). 

 

Així doncs, en la taula 5 es mostra el resum de l’avaluació metodològica dels estudis 

seleccionats. I en l’Annex 1 i l’Annex 2 s’especifiquen els detalls d’aquesta avaluació. 

 

Taula 5: Avaluació metodològica dels articles inclosos en la revisió. 

 

Estudi 

 

CASPe 

SIGN 

NE GR 

Benson, MD (2016) 7/10 2++ A 

Vasco-Ramírez, M (2014) 7/10 1+ B 

Enomoto, N (2022) 10/10 2++ C 

P. Ghringhelli, J (2021) 7/10 1+ A 

Lipman, S (2014) 7/10 1++ A 

Jeejeebhoy, F (2014) 7/10 1+ B 

N. Oguayo, K (2015) - 3 D 

Tambawala, Z. Y (2020) - 3 D 

A. Moore, S (2016) 7/10 2++ A 
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6. Resultats 

6.1 Síntesis dels estudis inclosos en la revisió 
 
Taula 6: Anàlisis de l’article “Maternal Col·lapse: Challenging the four-minute rule”. 
 

Títol Maternal col·lapse: Challenging the four-minute rule (20). 

Autors Benson, MD Any 2016 Metodologia RS 

Mostra S’inclouen 30 informes de casos. 

Objectiu Reavaluar la regla dels quatre minuts, que diu que s’ha de realitzar una 

cesària perimortem (CPM) si el pols matern no s’ha restablert en quatre 

minuts, ja que és quan es comença a experimentar dany cerebral després 

d’una ACR. 

Característiques Es van obtenir els resultats de 74 dones en ACR en el tercer trimestre de 

gestació i els canvis fisiològics que es donen durant aquesta etapa. 

Resultats 33 dones van morir, vuit van patir greus danys i 33 van sobreviure sense 

seqüeles. Pel que fa als nounats, en van morir 17, 14 van resultar ferits i 42 

van sobreviure sense lesions aparents. Es mostra que la supervivència sense 

lesions de les gestants disminueix a mesura que passa el temps, i el mateix 

resultat s’obté en els recent nascuts, la taxa de supervivència disminueix de 

forma gradual a mesura que passa el temps. Per tant, s’ha evidenciat que 

s’hauria de realitzar directament el part per cesària durant la ACR materna 

en el tercer trimestre, en comptes d’esperar quatre minuts a què es 

restableixi el pols matern. 
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Taula 7: Anàlisis de l’article “Resucitación cardiopulmonar y cerebral en la embarazada. Al final del 

col·lapso materno”. 
 

Títol Resucitación cardiopulmonar y cerebral en la embarazada. Al final del 

colapso materno (11). 

Autors Vasco-Ramírez, M Any 2014 Metodologia RS 

Mostra S’inclouen 63 articles. 

Objectiu Proporcionar als professionals de la salut els principis fonamentals de la 

prevenció i el maneig de l’ACR en gestants per tal de millorar els resultats 

del binomi mare i fill. 

Característiques Dels articles utilitzats 22 eren revisions narratives, 20 informes de casos, 8 

guies de pràctica clínica, 5 assajos clínics, 4 editorials, 2 metaanàlisis, 1 

capítol d’un llibre i 1 enquesta. 

Resultats Les principals accions a realitzar són: 

Activar el codi blau obstètric, compressions toràciques de qualitat, 

desviació manual uterina, administració de medicaments i desfibril·lació, 

maneig avançat de la via aèria, cures postreanimació, realització de 

simulacres i utilització d’ajudes cognitives per no ometre passos crítics 

durant la RCP. 
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Taula 8: Anàlisis de l’article “Effect of maternal positioning durinc cardiopulmonary resuscitation: a 

systematic review and meta-analyses”.  
 

Títol Effect of maternal positioning during cardiopulmonary resuscitation: a 

systematic review and meta-analyses (21). 

Autors Enomoto, N Any 2022 Metodologia RS 

Mostra S’inclouen vuit estudis, sis assajos creuats de control aleatori i dos estudis 

creuats no aleatoritzats 

Objectiu Sintetitzar les proves per avaluar l’efecte de la posició materna i altres 

estratègies durant reanimació per determinar quina és la més efectiva per 

millorar els resultats després d’una parada cardíaca materna. 

Característiques En tots els estudis es van utilitzar maniquins i simulacions per tal de 

comprovar l’efecte del desplaçament manual uterí cap a l’esquerra 

(DMUE) en posició supina i comparar els resultats amb els de la posició 

d’inclinació lateral esquerra. També es compara la qualitat de la RCP en un 

maniquí en posició supina desplaçant manualment l’úter a l’esquerra amb 

la de la posició d’inclinació lateral esquerra. Per últim, també trobem que 

es van examinar els mètodes òptims per produir la inclinació lateral i 

l’efecte de la compressió toràcica en diversos angles entre 0º i 90º. Tots els 

participants dels estudis eren professionals de la salut. 

Resultats La reanimació de les dones embarassades en la posició d’inclinació lateral 

esquerra d’entre 27º a 30º implica compressions toràciques de menor 

qualitat. Així doncs, donat que el DMUE permet que la pacient estigui en 

posició supina s’ha de continuar recolzant la reanimació en aquesta posició. 
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Taula 9: Anàlisis de l’article “Paro cardiorespiratorio en la embarazada y cesaria perimortem”. 
 

Títol Paro cardiorespiratorio en la embarazada y cesaria perimortem (1). 

Autors P. Ghringhelli, J Any 2021 Metodologia RS 

Mostra S’inclouen 50 articles. 

Objectiu Revisar la parada cardiorespiratòria en l’àmbit obstètric amb èmfasis en les 

particularitats de la reanimació en l’embaràs, per donar informació 

actualitzada que permeti intervencions protocol·litzades i oportunes. 

Característiques Destaca les repercussions dels canvis fisiològics de l’embaràs en la RCP, 

la supervivència de les gestants, les causes de l’ACR, els principis de la 

RCP, els algoritmes d’actuació, el reconeixement de l’aturada i l’activació 

del codi, les compressions toràciques en supinació i desplaçament manual 

uterí, la via aèria i la ventilació, la desfibril·lació, els fàrmacs, l’extracció 

fetal, la identificació i tractament de la causa de l’ACR, les cures després 

de la parada, la utilització de llistes de verificació i la RCP durant la 

pandèmia de la COVID-19. 

Resultats En els casos d’ACR materna, en primer lloc, s’ha d’activar el codi 

d’urgència obstètrica, s’ha de garantir l’ABC (“Airway, Breath, 

Circulation”) i iniciar el SVA com en els pacients adults no gestants, 

recordant utilitzar el DMUE per a un retorn venós òptim, i si és necessari 

realitzar la CPM dins dels 5 minuts següents a l’ACR.  
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Taula 10: Anàlisis de l’article “The Society for Obstetric Anesthesia and Perinatology Consensus 

Statement on the management of cardíac arrest in pregnancy”. 
 

Títol The Society for Obstetric Anesthesia and Perinatology Consensus 

Statement on the Management of Cardiac Arrest in Pregnancy (22). 

Autors Lipman, S Any 2014 Metodologia Declaració de consens 

Mostra Material publicat més recent disponible, incloent-hi dades de simulació, 

informes i sèries de casos, revisions bibliogràfiques i opinions d’experts. 

Objectiu Difondre informació i estratègies amb la finalitat de millorar el 

coneixement i el compliment de les directrius sobre l’ACR materna per 

optimitzar els resultats materns i neonatals. 

Característiques Destaca la importància de la preparació immediata per al part ràpid del 

fetus després d’una ACR i elabora llistes de comprovació per millorar el 

rendiment de l’equip durant l’ACR. 

Resultats Maneig de l’ACR en l’embaràs: SVB, compressions toràciques, 

posicionament de les pacients i desplaçament manual uterí, desfibril·lació, 

maneig de la via aèria i ventilació, accés endovenós, administració de 

medicació i CPM o part vaginal. 

 
Taula 11: Anàlisis de l’article “Management of cardíac arrest in pregnancy”. 
 

Títol Management of cardiac arrest in pregnancy (23). 

Autors Jeejeebhoy, F Any 2014 Metodologia Revisió 

Mostra - 

Objectiu Revisar l’evidència científica i les guies clíniques en el maneig de l’ACR 

en l’embaràs. 

Característiques - 

Resultats No es recomana la posició lateral esquerra durant la reanimació materna, la 

posició d’elecció és la supina amb el DMUE. D’altra banda, la 

desfibril·lació i totes les medicacions de reanimació s’han d’utilitzar com 

en la reanimació de dones no gestants. S’haurà de realitzar una CPM en el 

lloc de reanimació si no hi ha resposta transcorreguts 4 minuts. 

 
 

 



 27 

Taula 12: Anàlisis de l’article “Successful use of therapeutic hypothermia in a pregnant patient”. 
 

Títol Successful Use of Therapeutic Hypothermia in a Pregnant Patient (24) 

Autors N. Oguayo, K Any 2015 Metodologia Informe de casos 

Mostra Una dona gestant 

Objectiu Informar sobre l’ús de la hipotèrmia terapèutica (HT) en una pacient 

embarassada. 

Característiques Dona de 20 anys de 18 setmanes de gestació que experimenta una ACR 

mentre realitzava exercici físic, recupera la circulació espontània 

transcorreguts 8 minuts de reanimació. S’inicia la HT als 180 de l’aturada 

cardíaca. 

Resultats Es va mantenir la pacient en HT durant 24 hores, les 24 hores següents es 

van invertir en escalfar la pacient per recuperar la normotermia i finalment 

4 dies després la pacient es mostrava estable i amb una bona funció 

cognitiva.  Al cap de 40 setmanes de gestació la pacient va donar a llum a 

un nadó sa, sense cap mena d’afectació.  

 
Taula 13: Anàlisis de l’article “Resuscitative hysterotomy for maternal collapse in a triplet pregnancy”. 
 

Títol Resuscitative hysterotomy for maternal collapse in a triplet pregnancy (25). 

Autors Tambawala, Z. Y Any 2020 Metodologia Informe de casos 

Mostra Una dona gestant 

Objectiu Informar sobre la histerectomia (HTC) de reanimació. 

Característiques Dona de 47 anys embarassada de trigèmins que a les 35 setmanes de 

gestació que ingressa a l’hospital per preeclàmpsia severa derivant en una 

aturada cardíaca. 

Resultats Es va iniciar la RCP amb la pacient en decúbit supí per realitzar un 

desplaçament manual uterí i es va procedir a la intubació per assegurar 

l’oxigenació, però com que la pacient no responia es va decidir realitzar 

una HTC urgent aproximadament quatre minuts després de l’aturada. 15 

minuts després de l’aturada la pacient va recuperar la circulació espontània 

i 18 dies després s’estava recuperant a casa favorablement. Els nadons 

també es van recuperar favorablement a la unitat de cures intensives de 

nounats. 
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Taula 14: Anàlisis de l’article “Extracorporeal life suport during pregnancy”. 
 

Títol Extracorporeal life support during pregnancy (26). 

Autors A. Moore, S Any 2016 Metodologia RS 

Mostra S’inclouen 26 publicacions. 

Objectiu Revisar la literatura sobre l’oxigenació per membrana extracorpòria 

(ECMO) en dones gestants. 

Característiques 45 pacients van ser tractades amb ECMO durant l’embaràs, per indicacions 

diverses: 33 per síndrome de dificultat respiratòria aguda com a 

complicació d’una grip, 8 per síndrome de dificultat respiratòria aguda, 3 

per xoc cardiogènic i 1 pacient per aturada cardíaca. 

Resultats L’ECMO durant l’embaràs és eficaç i relativament segura per la mare i el 

fetus. La taxa de supervivència en les mares és del 77’8% i del 65’1% en 

els fetus. Malgrat aixó, la pacient amb aturada cardíaca va sobreviure a 

l’episodi, però el fetus va morir durant el tractament amb ECMO. 
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7.  Discussió 
En aquesta revisió sistematitzada s’ha analitzat el contingut de nou articles sobre els diferents 

abordatges enfront de l’ACR en una dona gestat. Entre aquests articles trobem sis RS, una 

declaració de consens i dos informes de casos, i d’aquesta manera hem  pogut donar resposta 

als objectius plantejats. 

 

El primer punt que hem de tenir en compte a l’hora de proporcionar suport vital a una dona 

gestant són els canvis fisiològics i anatòmics que succeeixen en aquesta etapa de la vida. 

Aquests canvis suposen una dificultat afegida a l’hora de realitzar les maniobres de SVB i SVA 

per la qual cosa les taxes de supervivència materna són baixes en comparació a la població 

general, descobrim unes taxes de supervivència maternal d’entre el 30% i el 70% i la taxa de 

supervivència neonatal es col·loca en aproximadament un 60% (1,11,20,24). 

 

Els canvis més rellevants que podem veure són a nivell respiratori, cardiovascular i 

gastrointestinal.  A nivell respiratori trobem canvis anatòmics com una obertura glòtica més 

estreta, l’hemidiafragma més elevat, la paret toràcica més ampla, mames hipertròfiques, edema, 

hipersecreció i hiperèmia, que donaran lloc a problemes de visualització i major risc 

d’hemorràgia durant la manipulació de la via aèria. D’altra banda, a nivell fisiològic trobem 

que les embarassades requeriran una major ventilació per minut, augmenta del consum 

d’oxigen, disminueix la distensibilitat toràcica i la capacitat residual funcional, això dona lloc 

a la reducció de la reserva d’oxigen contribuint a una ràpida dessaturació. Aquestes 

modificacions en la via aèria faran considerar a la dona gestant com una via aèria difícil (VAD), 

tant per la ventilació com per a la intubació traqueal. A més a més les variacions a nivell toràcic 

també dificultaran les compressions toràciques (1,11,23).  

 

A nivell cardiovascular trobarem un augment del cabal cardíac del 30-50%, ja que gran part 

d’aquest cabal cardíac va destinat al flux placentari i també un augment del volum cardíac i de 

la freqüència cardíaca. Per contra hi haurà una disminució de la pressió arterial i de la resistència 

vascular.  Un dels aspectes més importants a tenir en compte en aquest nivell és la síndrome 

compressió d’aorta-cava, el qual es pot donar a partir de les 20 setmanes de gestació. Es 

produeix bàsicament quan la gestant està en decúbit supí i és secundari a la compressió de 

l’aorta i la vena cava inferior per les dimensions de l’úter, la qual cosa desencadena una situació         
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de baix cabal cardíac per la disminució del retorn venós, manifestant-se en forma de 

bradicàrdia, hipotensió arterial i síncope en decúbit supí (1,11,23). 

 

Finalment, els canvis a nivell gastrointestinal augmentaran el risc de regurgitació i 

broncoaspiració, a causa d’una incompetència de l’esfínter gastroesofàgic. A més a més, també 

trobarem modificacions a nivell renal, ja que augmenta el filtratge glomerular, ocasionant una 

modificació de l’eliminació de fàrmacs. També trobarem canvis a nivell metabòlic, de la 

coagulació i del sistema nerviós central, que tindran diferents repercussions sobre la RCP 

(1,11).  

 

Dins de l’abordatge de l’ACR també entra descobrir quina ha estat la causa d’aquest succés. 

Les causes poden ser les mateixes que en qualsevol dona adulta no embarassada: malaltia 

cardiovascular, complicacions anestèsiques, sèpsies, tromboembòlia pulmonar, trauma o 

toxicitat. Però també hi hem d’afegir les causes relacionades amb la gestació com pot ser 

l’hemorràgia, atonia uterina, una embòlia de líquid amniòtic, síndromes hipertensius 

(preeclàmpsia o eclàmpsia), síndrome de Hellp o cardiopatia peripart. Tantmateix, les causes 

més habituals són l’hemorràgia, la preeclàmpsia i les complicacions tromboembòliques 

(1,11,20,21,23). 

 

Per tal d’assenyalar l’etiologia de l’ACR en la dona embarassada s’ha desenvolupat diverses 

regles mnemotècniques que ajuden a classificar les causes, per tal d’identificar-les fàcilment. 

Una d’aquestes tècniques és la proposada pel “International Liaison Committe on 

Resuscitation- American Heart Association” (ILCOR-AHA), constituïda per les inicials en 

anglès de “Bleeding, Embolism, Anesthetic complications, Uterine Atony, Cardiac 

Hypertension, Others, Placenta, Sepsis” (BEAU CHOPS). Una altra d’aquestes regles, és la 

constituïda pel “Consenso de la Sociedad de Anestesia Obstètrica y Perinatología” (SOAP) 

aquesta és l’ABCDEFGH on (1,11,22,23):  

 

- A: Anestèsia, pot provocar hipotensió arterial, intoxicació sistèmica per anestèsics 

locals, bloqueig neuro-axial alt, impossibilitat d’intubació endotraqueal, pneumònia per 

aspiració i depressió respiratòria. 



4 L’espectre de la placenta acreta és una placenta anormalment adherida a l’úter i que no s’aconsegueix 
separar de forma normal desprès del naixement del nadó (27). 
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- B: Hemorràgia (Bleeding), causada per inèrcia uterina, espectre de la placenta acreta 4 

(27), despreniment de la placenta, ruptura uterina, coagulopatia, inversió uterina, lesió 

en el canal del part, restes ovulars, sagnat postquirúrgic o reacció transfusional. 

 
- C: Cardiovascular, pot ser per un infart de miocardi, cardiomiopatia peripart, 

valvulopaties, arrítmies, cardiopaties congènites, edema pulmonar, dissecció aòrtica o 

per endocarditis infecciosa. 

 
- D: Drogues (fàrmacs), ens podem trobar amb una ACR provocada per oxitocina, opiacis 

o sulfat de magnesi, per un error en la medicació, per drogues il·lícites o per anafilaxi. 

 
- E: Embòlia, ja sigui embòlia de líquid amniòtic, pulmonar o aèria, o per un accident 

cerebrovascular. 

 
- F: Febre que provingui d’una sèpsia o una infecció. 

 
- G: Generals, és a dir, no obstètriques com són les 6H o les 6T. 

 
- H: Hipertensió, específicament per una preeclàmpsia, una eclàmpsia, per la síndrome 

de Hellp o per hemorràgia intracranial. 

 
Per tant, un cop sabem els canvis fisiològics i anatòmics que es donen durant l’embaràs i les 

possibles causes de l’ACR, podem centrar-nos en les millors actuacions per garantir la 

supervivència del binomi mare-fill. Les maniobres de reanimació en aquest tipus de pacient 

segueixen els mateixos algoritmes i recomanacions que pel SVB i el SVA en adults, però cal 

tenir clares una sèrie de particularitats, per aquest motiu s’ha desenvolupat un algoritme 

d’actuació específic per a dones gestants (Annex 3). El benestar matern és el millor predictor 

del benestar fetal, és a dir, la millor maniobra de reanimació fetal és la de reanimar efectivament 

a la mare, identificant i tractant precoçment les patologies associades (1,11,22).  

 

En primer lloc, per obtenir els resultats més favorables caldrà que la reanimació estigui liderada 

per un professional que conegui les peculiaritats de la dona gestant. Aquest lideratge s’ha de 

dividir entre la reanimació de la mare, que la portarà l’anestesista o l’equip de RCP, i la 

reanimació fetal, que estarà a càrrec del neonatòleg, finalment en el cas que es decidís realitzar 

una CPM, aquesta seria a càrrec de ginecologia i obstetrícia (1,11,22). 



 
 
 

32 

Per tant, l’algoritme que caldrà seguir en aquests casos és (1,11,22,23): 

1. Reconeixement de l’ACR, la pacient no respon i no respira. Es documentarà també 

l’hora d’inici de l’aturada. 
 

2. Activació del codi d’emergència obstètrica i col·locar un DEA, per tal de no posposar 

la desfibril·lació. 
 

3. Iniciar les maniobres de SVB, amb compressions d’alta qualitat, desfibril·lació quan 

correspongui i monitoratge de la qualitat de RCP. En aquest punt, és necessari fer 

èmfasis que la seqüencia d’actuació en els últims anys ha canviat d’ABC, a CAB, per 

tal de prioritzar les compressions abans que la ventilació. 
 

4. A l’arribada de l’equip de RCP materna caldrà considerar la causa de l’ACR i  començar 

les intervencions maternes com, el maneig de la via aèria, anticipar la VAD, intubar, 

garantir un accés endovenós adequat, administrar fàrmacs per revertir l’ACR, valorar la 

hipovolèmia i tractar-la, si cal. Simultàniament, també s’han de realitzar les 

intervencions obstètriques que es basen en el DMUE i la preparació per a una CPM. 

 

Així doncs, en l’Annex 3 trobarem l’esquema de l’algoritme. Un cop tenim clara quina és la 

seqüencia d’actuació, caldrà tenir clares també les tècniques i les seves modificacions. 

 

Compressions toràciques 

 
Les compressions toràciques s’han d’iniciar immediatament. Per proporcionar unes 

compressions de qualitat caldrà col·locar la pacient en una superfície dura i en decúbit supí, ja 

que s’ha vist que és la posició més beneficiosa. No obstant això, també s’ha posat en manifest 

la posició de decúbit lateral esquerra fins a 30º, però aquesta aporta unes compressions 

toràciques de menor qualitat, pel fet que no s’aconsegueix ni la correcta profunditat ni la 

correcta posició de les mans. Finalment diversos estudis han conclòs que la millor posició és la 

de decúbit supí juntament amb un DMUE (1,11,21–23).  

 

Existeixen dues tècniques per dur a terme el DMUE, amb una mà, espentejant l’úter cap a fora 

i cap a dalt des del costat dret de la pacient, però aquesta tècnica pot resultar difícil de realitzar 

correctament, per aquest motiu la tècnica d’elecció és  amb dues mans, estirant l’úter cap dalt i 

cap a l’esquerra, vigilant no espentejar cap a baix perquè aleshores empitjoraríem la compressió 
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aorta-cava. De totes maneres amb ambdues tècniques podrem executar un desplaçament de 

l’úter equivalent a 30º  (1,21–23).  

 

Les compressions han de ser fortes, ràpides i ininterrompudes, és a dir, s’ha d’arribar a una 

profunditat de 5 centímetres, a un ritme de 100 compressions per minut i només es podran 

interrompre en el moment de la ventilació (30 compressions i 2 insuflacions) o la desfibril·lació 

intentant que aquestes interrupcions siguin menors a 10 segons. Arribats a aquest punt diversos 

autors han recomanat que la posició de les mans estigui dos o tres centímetres més amunt que 

en les dones no gestants, però és una afirmació que manca d’evidència científica, per la qual 

cosa és millor no de modificar la posició de les mans (1,11,22,23). 

 

En aquest punt és interessant poder monitorar la capnografia de forma contínua, ja que 

d’aquesta manera mesurarem la pressió parcial de diòxid de carboni dels gasos expirat i podrem 

confirmar la correcta col·locació del tub endotraqueal i avaluar l’eficàcia de les compressions 

toràciques, perquè indirectament mesura el caudal cardíac en un pacient intubat, per tant, 

sabrem que l’actuació està essent correcta si obtenim valors al voltant de 10 mmHg de diòxid 

de carboni expirat. No obstant, aquesta monitorització no està disponible en tots els entorns 

hospitalaris (1,22). 

 

Maneig de la via aèria i ventilació 

 
La dona gestant en apnea dessatura molt més ràpid que una dona no embarassada, per tant, 

seran necessàries intervencions efectives i de qualitat. L’obertura de la via aèria es pot realitzar 

mitjançant la maniobra de front-mentó o amb la maniobra de tracció mandibular, un cop 

tinguem la via aèria oberta s’ha de començar de forma precoç a ventilar la pacient amb oxigen 

al 100% a un volum de 15 litres per minut, almenys fins que es pugui intubar. Es recomana 

aplicar els algoritmes per VAD, ja que els intents repetitius d’intubació poden generar edema,  

aspiració de contingut gàstric, trauma i sagnat de la via aèria, per tant, s’haurà de tenir preparat 

per col·locar un dispositiu supraglòtic, com a pla alternatiu (1,11,22). 

 

Per disminuir el risc de broncoaspiració es podria utilitzar la compressió cricoidal (maniobra 

de Sellick), però s’ha comprovat que no es recomanable, ja que empitjora la visualització de les 

cordes vocals i pot impedir la ventilació (1,22,23).  
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Desfibril·lació 

 
És important connectar a la pacient a un dispositiu, com per exemple un DEA i no retardar la 

desfibril·lació, a ser possible, es recomana que si la pacient presenta un ritme desfibril·lable la 

primera descàrrega es faci en entre primers tres minuts de la RCP. Ens podem trobar quatre 

probables ritmes d’aturada cardíaca, la fibril·lació ventricular i la taquicàrdia ventricular sense 

pols, com a ritmes desfibril·lables, i l’asistòlia i l’activitat elèctrica sense pols com a ritmes no 

desfibril·lables (1,11,22).  

 

L’embaràs no és una contraindicació de desfibril·lació, però sé que s’ha de tenir en compte el 

fet de retirar la monitorització fetal externa i interna abans d’aplicar una descàrrega, un cop ens 

hem assegurat de retirar els monitors podrem aplicar descàrregues d’entre 120-200 Joules amb 

desfibril·ladors bifàsics o de 360 Joules amb desfibril·ladors monofàsics, i igual que en 

qualsevol altre adult seguirem l’algoritme de SVA per administrar suport farmacològic 

(1,11,22).  

 

Accessos venosos 

 
L’accés endovenós és essencial per la ràpida reposició del volum i l’administració de fàrmacs 

de reanimació, però a vegades si aquest accés no és possible cal considerar un accés intraossi. 

No obstant sempre intentarem canalitzar aquest accés per sobre del diafragma, per tal d’evitar 

els efectes potencialment nocius de la compressió de la vena cava, que podria augmentar el 

temps necessari perquè els fluids o els fàrmacs administrats arribin al cor o fins i tot impedeixin 

completament la seva circulació (1,22).  

 

Farmacologia 

 
Els fàrmacs utilitzats en la reanimació, són els mateixos que en el SVA en l’adult, ja que sí que 

és cert que alguns fàrmacs disminueixen el flux sanguini placentari, però la vida de la mare 

sempre és prioritària en aquestes situacions (1,22).  

 

Així doncs, durant la RCP d’un ritme desfibril·lable podrem fer servir el mateix suport 

farmacològic que en la resta de la població adulta: adrenalina 1 mil·ligram (mg) endovenós 

cada tres minuts o vasopressina 40 unitats endovenosa en dosis única amb ritmes 
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desfibril·lables, també amiodarona amb dosis inicial de 300 mg endovenosa, i dosis de 150 mg 

al cap de cinc minuts si persisteix el ritme desfibril·lable (11). 

 

D’altra banda, quan el ritme cardiovascular no és desfibril·lable podrem administrar adrenalina 

1 mg endovenós cada tres minuts o vasopressina 40 unitats endovenosa en dosis única 

substituint a l’adrenalina. En aquests casos també haurem de considerar una sobrecàrrega de 

volum amb cristal·loides (sèrum fisiològic), ja que molts d’aquests ritmes s’acompanyen 

freqüentment d’hipovolèmia (11). 

 

I finalment cal tenir en consideració, si la pacient rep sulfat de magnesi endovenós abans de la 

parada, pot ser que hagi fet toxicitat i aleshores, s’haurà de suspendre la perfusió i administrar 

10 ml de clorur de calci en solució al 10% o 30 ml de gluconat de calci també al 10% (1,11). 

També els anestèsics locals com la bupivacaïna poden produir toxicitat, i com a tractament en 

aquest cas s’utilitza una emulsió de lípids al 20% (11).  

 

Cesària perimortem 

 
Quan la descompressió aorta-cava i les mesures de reanimació habituals no donen un resultat 

favorable, és a dir, que la pacient no retorna a una circulació espontània s’ha de considerar la 

possibilitat de practicar una CPM, a condició que l’edat gestacional sigui superior a 20 

setmanes, ja que abans d’aquesta edat no és necessària ni es recomana, ja que la mida de l’úter 

no produeix un compromís significatiu del retorn venós i del cabal cardíac, aleshores la RCP 

és molt semblant a la de la dona no embarassada (1,11,23). 

 

Així doncs, aquesta és la diferència més gran respecte a la RCP en la població general, ja que, 

si transcorreguts quatre minuts de RCP la pacient no ha retornat a circulació espontània serà 

necessari extreure el fetus. Malgrat aixó, alguns estudis suggereixen que la CPM durant una 

ACR en el tercer trimestre de gestació ha de ser immediata, essent una pèrdua de temps esperar 

quatre minuts a què es restableixi el pols matern, com més s’espera, major serà el grau 

d’hipòxia. Fins i tot, trobem algun cas, en els que s’ha demostrat que una HTC immediata durant 

una ACR en un embaràs múltiple de trigèmins ha donat un resultat favorable, amb la 

supervivència materna i dels tres nadons sense cap seqüela aparent (20,25).  
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Per extreure el fetus trobem dues possibles vies, un part vaginal, si el cap del nadó està en la 

posició adequada i la dilatació es completa, un succés poc probable, o l’altra opció és una HTC 

d’emergència, que és la via més ràpida i permet augmentar les probabilitats de supervivència 

tant de la mare, perquè permet la descompressió de la vena cava inferior, redueix la proporció 

del cabal cardíac a la perfusió uterina, augmenta el cabal cardíac matern un 60% i restableix el 

desplaçament diafragmàtic, com augmenta la supervivència del nadó i permet disminuir les 

lesions neurològiques, però aquesta supervivència és molt variable, entre un 5% i un 89% (1). 

 

Finalment, les cures post- ACR també són importants i és que s’ha de tenir en compte que si no 

s’ha extret el fetus, un cop la pacient recuperi la circulació espontània s’haurà de mantenir el 

DMUE o col·locar-la en decúbit lateral esquerra. A més a més, es recomana que la pacient sigui 

traslladada a una unitat de cures intensives per continuar tractant la causa, addicionalment en 

pacients que es troben en un estat posterior al part i continuen essent candidates a intervencions 

de reanimació, l’ús de teràpies com l’ECMO o la HT poden ser beneficioses (1,11,22,23).  

 

Tot i que els estudis amb aquests tipus de teràpies són molt escassos s’ha descobert alguna 

evidència a favor. En el cas de la HT, es va informar d’un cas on es va mantenir a una dona 

gestant en HT durant 24 hores, a les 24 hores següents es va retornar a una normotèrmia i 

finalment 4 dies després la pacient es mostrava estable i amb una bona funció cognitiva.  Al 

cap de 40 setmanes de gestació la pacient va donar a llum a un nadó sa, sense cap mena 

d’afectació (24). 

 

D’altra banda, en el cas de l’ECMO hi ha diversos estudis que evidencien que és una teràpia 

eficaç i segura per la mare i el fetus, proporcionant una supervivència de 77’8% en les mares i 

del 65’1% entre els nadons. No obstant entre aquests estudis només trobem una pacient a la 

qual se li apliques aquesta teràpia després d’haver patit una ACR, i en aquest cas la mare va 

sobreviure sense lesions permanents a l’episodi, però el fetus va morir durant la teràpia amb 

ECMO (26). 
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8.  Conclusions 
Amb aquesta revisió sistemàtica s’ha analitzat l’evidència científica sobre el maneig en el 

suport vital avançat en dones gestants i s’han obtingut les conclusions següents: 

 

- Els canvis fisiològics que es produeixen durant l’embaràs determinen les modificacions 

en les maniobres de reanimació. 

 
- Els algoritmes de la RCP en gestants segueixen les mateixes recomanacions que la RCP 

en la població general adulta amb algunes modificacions específiques, com són el 

maneig en equip multidisciplinari, el desplaçament uterí i la necessitat de preparar-se 

per una HTC d’emergència. 

 
- La base de l’èxit per la RCP en dones gestants està en la ràpida actuació, l’aïllament 

precoç de la via aèria i les compressions toràciques d’alta qualitat, juntament amb un 

desplaçament manual uterí cap a l’esquerra per prevenir la síndrome de compressió 

aorta-cava. 

 
- La HTC s’ha de realitzar en la major brevetat de temps possible, preferiblement en 

menys de quatre minuts de l’inici de l’ACR, si no hi ha signes de retorn espontani de la 

circulació amb les maniobres de RCP. 

 
- Intervencions més innovadores com la HT o l’ECMO han demostrat ser efectives en 

aquest tipus de pacients, però són necessaris més assajos clínics per tal d’establir una 

evidència científica significativa. 

 
- L’evidència en el maneig de l’ACR durant l’embaràs és escassa degut que és un fet poc 

habitual i, per tant, són necessaris més estudis d’alt nivell d’evidència i recomanació per 

a poder desenvolupar guies oficials i estandarditzar les cures. 
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8.1 Limitacions 
 
Durant el desenvolupament d’aquest estudi s’han produït una sèrie d’esdeveniments que han 

dificultat l’anàlisi de la literatura. 

 

En primer lloc, cal destacar que hi ha hagut una limitació quant a l’idioma, ja que només s’han 

inclòs aquells articles en castellà i anglès, excloent així articles que podrien haver estat d’interès 

per aquest estudi. D’altra banda, l’accessibilitat també ha esdevingut una limitació, ja que 

diversos articles no s’han pogut incloure per no disposar del text complet. 

 

Seguidament, una altra de les limitacions principals ha estat la implicació d’un únic autor, això 

comporta que a l’hora de la cerca és possible que no s’hagin identificat tots els estudis rellevant 

i finalment en l’anàlisi metodològica realitzat només s’ha seguit el criteri d’una persona. 
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10. Annexes 
ANNEX 1 
 
Per l’avaluació metodològica de les RS  s’ha utilitzat el qüestionari de CASPe (Taula 15). En 

aquest qüestionari es plantegen les següents preguntes, de les quals les dos primeres són 

eliminatòries, si aquestes no són afirmatives no cal continuar amb la resta (28). 
 

Taula 15: Qüestionari de CASPe per l’avaluació metodològica d’una revisió sistemàtica. 
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1.  S’ha fet una revisió sobre un tema clarament definit?  

PISTA: Un tema ha d’estar definit en termes de: 
- La població d’estudi. 
- La intervenció realitzada. 
- Els resultats considerats. 
 
2. Han buscat els autors el tipus d’articles adequat?  

PISTA:  El millor “tipus d’estudi” es aquell: 
- Es dirigeix a la pregunta objecte de la revisió. 
- Té un disseny adequat per la pregunta. 
 
3. Creus que estan inclosos els estudis importants i pertinents?  

PISTA: Buscar 
- Quines bases de dades bibliogràfiques s’han utilitzat.. 
- Seguiment de les referències. 
- Contacte personal amb experts. 
- Recerca d’estudis no publicats. 
- Recerca d’estudis amb idioma diferents a l’anglès. 
 
4. Creus que els autors de la revisió han fet l’esforç suficient per valorar 

la qualitat dels estudis inclosos?  

PISTA: Els autors necessiten considerar el rigor dels estudis que han 
identificat. La falta de rigor pot afectar al resultat dels estudis. ("No es oro 
todo lo que reluce" El Mercader de Venècia. Acte II) 
 

5. Si els resultats dels diferents estudis han estat barrejats per obtenir un 

resultats combinats, era raonable fer-ho?  

PISTA: Considerar si 
- Els resultats dels estudis eren semblants entre si mateixos.  
- Els resultats de tots els estudis inclosos estan clarament presentats.. 
- Estan discutits els motius de qualsevol variació dels resultats. 
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Taula 15: Qüestionari de CASPe per l’avaluació metodològica d’una revisió sistemàtica (Cont.) 
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6. Quin es el resultat global de la revisió?  

PISTA: Considerar 
- Si estan clars els resultats de la revisió.  
- Quins són? (numèricament, si es apropiat). 
- Com estan expressats els resultats? (NNT, odds ratio, etc.) 
 
7. Quina és la precisió dels resultats?  

PISTA: 
Busca els intervals de confiança dels estimadors. 
 

C
. E

ls
 r

es
ul

ta
ts

 só
n 

ap
lic

ab
le

s a
l 

no
st

re
 m

ed
i?

 

8. Es poden aplicar els resultats en el teu medi?  

PISTA: Considera si 
- Els pacients coberts per la revisió poden ser suficientment diferents als de la 
teva àrea.  
- Si el teu medi sembla molt diferents al de l’estudi.  
 
9. S’han considerat tots els resultats importants per prendre la decisió?  

 
10. Els beneficis valen la pena enfront els perjudicis i costos?  

Encara que no s’hagi plantejat explícitament en la revisió. Que en penses?  
 

 

Taula 16: Anàlisis detallat de l’escala CASPe. 

Estudi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Benson, MD (2016) Sí Sí Sí NS Sí NS NS Sí Sí Sí 7/10 

Vasco-Ramírez, M (2014) Sí Sí Sí NS Sí NS NS Sí Sí Sí 7/10 

Enomoto, N (2022) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 10/10 

P. Ghringhelli, J (2021) Sí Sí Sí NS Sí NS NS Sí Sí Sí 7/10 

Lipman, S (2014) Sí Sí Sí NS Sí NS NS Sí Sí Sí 7/10 

Jeejeebhoy, F (2014) Sí Sí Sí NS Sí NS NS Sí Sí Sí 7/10 

N. Oguayo, K (2015) - - - - - - - - - - - 

Tambawala, Z. Y (2020) - - - - - - - - - - - 

Moore, S (2016) Sí Sí Sí NS Sí NS NS Sí Sí Sí 7/10 
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ANNEX 2 
 
L’escala de SIGN detalla els següents nivells d’evidència (Taula 17) i graus de recomanació 
(Taula 18). 
 
Taula 17: Nivells d’evidència per estudis de tractament amb anàlisis quantitatiu (SIGN). 
 

Nivell 

d’evidència 

 

Interpretació 

1++ Meta-anàlisis d’alta qualitat, RS d’assajos clínics o assajos clínics d’alta 

qualitat amb molt poc risc de biaix. 

1+ Meta-anàlisis ben realitzats, RS d’assajos clínics o assajos clínics ben realitzats 

amb poc risc de biaix. 

1- Meta-anàlisis, RS d’assajos clínics o assajos clínics amb alt risc de biaix. 

2++ RS d’alta qualitat d’estudis de cohorts o de casos i control. Estudis de cohorts 

o de casos i controls amb risc molt baix de biaix i amb alta probabilitat 

d’establir una relació causal. 

2+ Estudis de cohorts o de casos i controls ben realitzats amb un baix risc de biaix 

i amb una moderada probabilitat d’establir una relació causal. 

2- Estudis de cohorts o de casos i control amb alt risc de biaix i risc significatiu 

de que la relació no sigui causal. 

3 Estudis no analítics, com informes de casos i series de casos. 

4 Opinió d’experts. 
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Taula 18: Graus de recomanació per estudis de tractament amb anàlisis quantitatiu (SIGN). 

Grau de 

recomanació 

 

Interpretació 

A Almenys un meta-anàlisis, RS o assaig clínic classificat com 1++ i 

directament aplicable a la població diana de la guia, o un volum d’evidència 

científica composat per estudis classificats com 1+ i amb gran consistència 

entre ells. 

B Un volum d’evidència científica composada per estudis classificats com 2++, 

directament aplicable a la població diana de la guia i que demostren gran 

consistència entre ells, o evidència científica extrapolada des d’estudis 

classificats com 1++ o 1+. 

C Un volum d’evidència científica composada per estudis classificats com 2+ 

directament aplicables a la població diana de la guia i que demostren gran 

consistència entre ells, o evidència científica extrapolada des d’estudis 

classificats com 2++. 

D Evidència científica de nivell 3 o 4, o evidència científica extrapolada des 

d’estudis classificats com 2+. 
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ANNEX 3 
 
Figura 2. Algoritme de SVA per la parada cardíaca en dones embarassades (29). 
 

 


