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JUSTIFICACIÓ
El meu treball de recerca rep el nom de “Els nens prematurs”, he
escollit aquest tema perquè al llarg de la meva vida persones
properes a mi, han patit aquesta situació.
Aquests pares han hagut de deixar el nen/a en un hospital connectat
a moltes màquines, on els cuiden professionals, mentre ells marxen
a casa, com si no passés res, sabent que el seu fill haurà d'estar
molts anys de la seva vida en constant revisió mèdica. He vist com
no és gens fàcil tenir un nadó abans de temps.
Vaig veure al meu cosí néixer quan només tenia sis mesos i això va fer que es despertés dins
meu la idea d’investigar el perquè d'aquests casos ¿Que fa que passi això?

INTRODUCCIÓ
Amb aquesta recerca la meva intenció és poder arribar
a conèixer aquests nens prematurs, profunditzant dins
del seu desenvolupament durant tota la seva vida i les
diferents seqüeles que poden presentar, ja que han
sortit abans de temps i en alguns casos no s’ha format
prou per poder portar la mateixa vida que un nadó que
sí que ha fet els nou mesos de gestació.
He volgut estudiar com té lloc el seu desenvolupament, que provoca que no facin els nou
mesos d’embaràs, si és un problema de la mare o del nen i quines malalties són les més
comunes en els nens prematurs tant biològicament com psicològicament.
La meva hipòtesi és:
Tots els nens prematurs tenen seqüeles psicològiques com dislèxia, hiperactivitat, problemes
motrius, en el llenguatge, etc i si és problema de la mare o del nen.
I per comprovar aquesta hipòtesi em centraré en la comparació entre dos nens prematurs que
són germans per extreure les conclusions aquest dubte que ha generat el meu treball de recerca.
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ABSTRACT
Castellano:
Con esta investigación mi intención es poder llegar a conocer estos niños prematuros
profundizando dentro de su desarrollo durante toda su vida y las diferentes secuelas que
pueden presentar, ya que han salido antes de tiempo y en algunos casos no se ha formado lo
suficiente para poder llevar la misma vida que un bebé que sí ha hecho los nueve meses de
gestación.
He querido estudiar cómo tiene lugar su desarrollo, que provoca que no hagan los nueve meses
de embarazo, si es un problema de la madre o del niño y qué enfermedades son las más
comunes en los niños prematuros tanto biológicamente como psicológicamente.
La hipótesis de mi trabajo es:
Todos los niños prematuros tienen secuelas psicológicas como dislexia, hiperactividad,
problemas motrices, en el lenguaje etc, i si es problema de la madre o del niño.
Y para comprobar esta hipótesis me centraré en la comparación entre dos niños prematuros
que son hermanos, para extraer las conclusiones de esta duda que ha generado mi trabajo de
investigación.

English:
With this research my intention is to be able to get to know these premature children,
deepening in their development throughout their lives and the different sequelae that they may
have, since they have come out ahead of time and in some cases not enough formed by to be
able to lead the same life as a baby who did nine months of gestation.
I wanted to study how their development occurs, which causes them not to do nine months of
pregnancy, if it is a problem of the mother or the child, and which diseases are the most
common in premature children, both biologically and psychologically.
The hypothesis of my work is:
All premature children have psychological consequences such as dyslexia, hyperactivity,
motor problems, language etc, and If it is caused by the mother or the child
And to test this hypothesis, I will focus on the comparison between two preterm children who
are siblings, and to draw the conclusions that doubt that has generated my research.
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MARC TEÒRIC

L'EMBARÀS
L'embaràs és el procés mitjançant el qual dos gàmetes, un òvul que és la cèl·lula sexual femenina i
un espermatozoide que és la cèl·lula sexual masculina, s'uneixen per formar un zigot o un nou individu
dins del cos de la mare.

Segons l’hospital Clínic l’embaràs comença durant la fase ovulatòria, és a dir, el període en
el qual s'allibera l'òvul i està llest per ser fecundat, dura unes 24 hores. L'ovulació ocorre a la
meitat del cicle menstrual, aproximadament el dia 14. Una vegada és alliberat, l'òvul té una
vida de només 24 hores, de manera que si no és fecundat en aquest temps, acaba morint i és
expulsat mitjançant la menstruació.

El mateix dia de l'ovulació i els tres dies anteriors són els dies fèrtils de la dona, és a dir,
aproximadament, entre els dies 11 i 15 del cicle.
Els espermatozoides poden viure en el tracte genital femení durant uns 3 o 4 dies, per la qual
cosa, si aquests arriben abans que s'esdevingui l'ovulació, es queden esperant a trobar-se amb
l'òvul, normalment l'embaràs humà dura unes quaranta setmanes des del primer dia de l'última
menstruació o 38 setmanes des de la fecundació (aproximadament uns nou mesos).

Aquest està dividit en tres trimestres, cadascun dura menys de 13 setmanes:
1a- 12a setmana
Aquest trimestre comença amb la fecundació i presenta una sèrie de símptomes:


Baixa la temperatura corporal.



El sagnat d’implantació.



Absència de menstruació (amenorrea).



Intolerància d’olor i aliments.



Canvis en el pit.



Marejos, nàusees.



Cansament i fatiga.



Moltes ganes d’orinar.

En el segon mes, l'embrió comença un ràpid desenvolupament dels òrgans principals,
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forma les extremitats, les parpelles que romanen tancades fins al sisè mes.
Els símptomes més comuns en l’embarassada són:


Augment de tots els anteriors.



Canvis d’ànim.

Al tercer mes, el fetus es troba en una fase activa del desenvolupament, alguns òrgans
comencen a funcionar, es desenvolupen els futurs reflexos del bebè entre ells el reflex de cerca
que fa que trobi els mugrons de la mare per poder alimentar-se, dins d’aquesta etapa ja es pot
saber si serà nen o nena i es manifesten alguns indicis com:


L'augment de les mames.



Canvis hormonals en el cabell i la cara.



Les genives s’inflamen o sagnen.



Disminueix l’avortament espontani.



Nàusees



Recuperació de l’apetit.

13a-20a setmana
El bebè és capaç de gesticular i desenvolupa el seu sistema cardiovascular, l’esquelet està
compost de teixit cartilaginós, durant aquesta etapa, a la mare li desapareix la cintura i té
dolors als costats, ja que, s'està estirant la pelvis i nota la condició de l’embaràs.
En el cinquè mes, la pell del fetus comença a agafar color, es formen les dents dins de les
genives, els ronyons per produir l’orina, els sentits estan en un punt culminant i es pot notar
la primera puntada del bebè, els símptomes són:



Els nivells hormonals s’estabilitzen.
Disminueixen les nàusees.



Es produeixen endorfines que provoca que et sentis més feliç.



Dolors d’espatlla i rampes.



Molt fluid vaginal.



Augment de pes.

Un cop acabant el segon trimestre el fetus es veu més limitat a l’hora de moure’s, degut que
està creixent, i per aquesta raó dona més puntades buscant extensió, és el moment en què obre
els seus ulls per primera vegada.
Els senyals més comuns d’aquest moment:
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Augmenten les ganes d’orinar, ja que, la bufeta té menys espai.



Es produeix calostre que és una substància que es forma abans de la producció de la llet
materna.



Primeres contraccions, dolor espatlla i ardor en l'estómac.

21a setmana fins a arribar al part
Finalment arriba l'últim trimestre i el nen ja està bastant desenvolupat, al setè mes el nadó
forma una capa de grassa que l’ajudarà quan neixi per mantenir la seva temperatura corporal,
també el seu esquelet comença a fer-se més fort. Uns dels símptomes pel qual passa la mare
són:


És més difícil respirar per la pressió que exerceix el cap sobre el diafragma aquesta
sensació desapareix

quan el nen surt.


Contraccions.



Picor en la panxa.



Els peus i els
turmells s'inflen.

Al vuitè mes s’enforteix el sistema nerviós, augmenta de pes i es mou menys perquè no té
prou espai per la qual raó dona puntades i es va col·locant pel part.


La mare ja no dorm.



Contraccions prepart.


La panxa comença a baixar. L'últim mes de l’embaràs el bebè reforça les defenses i
està totalment desenvolupat arriba a assolir 3 kg i 500 g.



Finalment el fluid vaginal canvia de color blanc a un rosa o marró que són escapes de
líquid amniòtic.

Els casos en els que em centro en el treball són embarassos fins els set i vuit mesos.
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TIPUS D'EMBARASSOS
Dintre de l'embaràs hi ha diferents tipus com per exemple:


L’embaràs intrauterí:

Es porta a terme a l’interior de l’úter on l’embrió s’implanta, creix i es desenvolupa sense cap
problema o alteració es pot dir que l'embaràs més comú.



L’embaràs molar
Pot arribar a ser bastant perillós, ja que, la fertilització de l’òvul
es va fer de manera anormal, la placenta creix sense parar
arribant a formar un tumor i l’embrió no es forma, és a dir, no
sobreviu.
Es pot dir que és un tumor cancerós de caràcter benigne que no
desenvolupa l'úter, moltes vegades no arriba a haver-hi teixit
placentari ni embrió pot tenir moltes complicacions i aquests

casos solen tenir càncer i per aquesta raó que han d’estar en constant supervisió.



L’embaràs ectòpic
L’òvul fertilitzant s’implanta fora de l’úter el que fa
que no pugui haver-hi cap mena d'embaràs com que
la dona està en complet perill s’ha d’intervenir el més
abans possible per poder evitar-lo

aquests casos

tenen un gran impacte emocional, després d’aquesta
situació cada dona sol passar per ajuda psicològica,
això no vol dir que vagi a passar sempre, després d'un
temps pot tornar-lo a intentar i tenir un embaràs
normal.
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L’embaràs d’alt risc

Parlem d’aquest cas quan la dona és major de 35 anys i queda en estat, tenint en compte les
malalties com la diabetis o algunes altres patologies que pugui posar en perill l’embaràs. Han
d’estar amb medicaments a causa d’aquestes malalties que poden arribar a afectar al nadó.



L’embaràs múltiple

Es produeix quan existeixen molts òvuls fertilitzats al
mateix temps amb el qual es desenvolupen els bessons.



L’embaràs intraabdominal

Succeeix després d’una cesària anterior la cicatriu pot arribar a debilitar-se i termina trencantse deixant que el fetus llisqui dintre de la cavitat abdominal.



Embaràs psicològic

Hi ha dones que desitgen molt poder ser mares sobre tot aquelles dones premenopàusiques, o
amb problemes de fertilitat aquest fet les fa imaginar-se que estan embarassades, fins i tot a
tenir conseqüències físiques, aquest trastorn s’anomena pseudociesis, sol afectar a sis dones
per cada 22.000 embarassos reals, i els és molt difícil acceptar, en els casos més seriosos
acaben en depressió i ha de ser tractada per professionals.
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EMBARASSOS PREMATURS
Un embaràs normal dura normalment 40 setmanes i es
considera que un naixement és prematur quan es produeix
abans de completar-se la setmana 37 de gestació, no
obstant aquests nens possiblement no llueixen com
prematurs, també és poc probable que els ingressin en una
unitat de cures intensives neonatals, però a pesar d’això
segueixen en risc de més problemes que els nadons en
termini.
La seva repercussió tant en termes de malaltia com en cost
econòmic i social és molt elevat, constituint per això un
problema de salut pública de primer ordre. Els intents d'alguns països avançats per reduir el
fenomen de la prematuritat han estat, fins ara, infructuosos. En canvi, els avenços en el control
obstètric de l'estat fetal o del maneig postnatal, han possibilitat la supervivència amb menor
morbiditat que la que passava abans. És molt important saber els diferents tipus de
prematuritat, ja que condicionen el tipus de malaltia a la qual predisposen i la gravetat
d’aquestes, per això la importància d’entendre davant de quin tipus de prematur ens trobem,
ja que, permet preparar millor el naixement i anticipar el tipus de problemes que pot mostrar.

TIPUS DE PREMATURITAT SEGONS L’EDAT GESTACIONAL
No tots els prematurs són iguals, el grau de maduresa dels diferents òrgans i sistemes es
relaciona de forma directa amb l'edat gestacional. En conseqüència les malalties que poden
esdevenir durant el període que inclou la prematuritat difereixen tant en incidència com en
gravetat segons el grau de prematuritat. Per això s'ha establert una classificació de la mateixa
per edat gestacional de la següent forma:


Prematur: 23-37 setmanes



Prematur tardà: 37-36 setmanes



Prematur moderat:
32-34 setmanes



Prematur extrem: 32 setmanes



Prematur molt extrem:23 setmanes
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Figura 1 Gràfic sobre la diferència entre els naixements prematurs del 2016 i el 2017

Figura 2 Gràfic del pes dels nens prematurs entre l’any 2016 i el 2017

INFLUÈNCIA DE L'EDAT GESTACIONAL
Els nens prematurs extrems segueixen tenint avui dia una taxa de mortalitat i seqüeles molt
elevades. Actualment s'accepta que es faci una reanimació completa en els de 25 setmanes o
més. Per als de 23-24 setmanes la reanimació s'ha d'individualitzar en funció del grau de
vitalitat i de l'opinió informada dels pares.
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A partir del prematur tardà en el límit de la viabilitat a condicionat una sensació de seguretat
respecte a aquest grup de nens tant en obstetres com a neonatòlegs. Aquesta idea és incerta, i
pot ser perillosa, ja que una actitud menys vigilant ens pot sorprendre amb resultats molt
negatius (malaltia de membrana hialina severa, i infeccions nosocomials són causes de mort.
És per això fonamental valorar els factors de risc, a més de l'edat gestacional, que presenti
cada cas.
Els que s’anomenen prematurs moderats són un grup de prematurs amb formes lleus o
moderades d'algunes malalties típiques dels prematur, però també aquests nadons són capaços
de succionar o de mantenir la seva temperatura acceptablement i que ens plantegen la
possibilitat de permetre una alta directa amb la seva mare, si bé la majoria d'ells evolucionen
favorablement, alguns poden presentar diversos problemes, després del naixement alguns
poden arribar a ser molt greus.
Per minimitzar el risc hem d'evitar l'alta precoç. En el seu lloc es mantindrà l'hospitalització
d'aquests nens al menys 48 hores. Durant l'examen previ a l'alta:


Es valora una presa al pit (o biberó si lactància artificial). Si no és adequada no
donarem l'alta fins a solucionar el problema.



Es tenen en compte els factors de risc i en cas de dubte



Es donen indicacions sobre els signes d'alarma sobre una lactància ineficaç i
s’assegura una revisió en una data definida, habitualment en atenció primària

ASPECTES FÍSICS D’UN NEN PREMATUR
Aquests nadons tenen un aspecte físic bastant delicat, tant com per la seva mida com o per
tots els aparells que l’envolten, són molt diferents dels nens que han fet els nous mesos de
gestació, una de les característiques principals és, que el cap i les seves extremitats estan en
desproporcionalitat amb la resta del cos, però a mesura que creixin tot el cos adquirirà
l’aspecte normal.

També podem observar que la seva pell és molt fina, a més es poden veure els vasos sanguinis,
la majoria tenen una capa molt fina de la pell anomenada lanugen que desapareix en mida que
vagi creixent.
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Els seus ulls solen estar tancats però amb el temps els obren, les orelles estan molt poc
desenvolupades, no tenen gaire bé cartílag i sembla que estiguin doblades però no és motiu de
preocupació perquè més endavant això s’arregla.
En el cas dels genitals externs no estan ben desenvolupats, els homes tenen un penis molt petit
i possiblement els testicles no hagin baixat a les bosses en canvi les dones tenen un clítoris
prominent a causa que els altres genitals externs no estan desenvolupats.

El moviment és mínim i fan alguna mena de moviment, és molt brusc com ara els
sobresalts això es deu al fet que les respostes i la coordinació no estan desenvolupades però
a mesura que passi el temps els músculs guanyaran força.
Com bé he dit abans anirà passant el temps i el nen semblarà qualsevol altre nen que tingui
els nous mesos de gestació.

CAUSES DELS EMBARASSOS PREMATURS
Aquests tipus de naixements prematurs poden ser espontanis o iatrogènics.
En Espanya la tassa de naixements és una de les més altes d’Europa, segon l'associació de
pares de nens prematurs a l’any neixen 28.000 i un de cada tretze neixen abans de temps.

No sempre es poden identificar les causes però normalment una de les causes per les quals
aquests nens neixen així, són per problemes de la mare amb diabetis que és una malaltia
crònica del metabolisme creada en el pàncrees, aquest no produeix la quantitat d’insulina que
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necessita el cos, dit en altres paraules excés de sucre a la sang i l’orina; també ens podem
trobar amb alguna cardiopatia, és a dir problemes al cor, o nefropatia (problemes al ronyó).
En segon lloc podem trobar deficiència cervicouterina, que es refereix a l’obertura del coll
uterí provocant el naixement en el segon trimestre.

En tercer lloc les anomalies congènites a l'úter, són les que afecten la trompa de Fal·lopi no
deixant el desenvolupament correcte del fetus, a més a més podem trobar antecedents de parts
prematurs és a dir per avortaments repetits anteriorment.
En quart lloc, mala alimentació abans o durant l’embaràs, és molt important perquè la mare
durant l’embaràs ha de preparar-se per la lactància per poder emmagatzemar tots els nutrients
i l’energia que necessitarà.
En cinquè lloc, trobem la preeclàmpsia que durant l’embaràs es caracteritza com pressió, és
més que la hipertensió arterial provocant pèrdua de nutrients mitjançant l’orina.

En sisè lloc, el trencament prematur de les membranes, es dóna quan les capes o la membrana
que contenen el líquid amniòtic es trenquen, també anomenat “trencar aigües”, quan això
succeeix abans de la setmana 37 és molt perillós tant com per la mare com pel bebè.
En setè lloc, una altra causa d’aquests naixements, és tenir fills abans dels setze anys o després
dels trenta i cinc, a més a més pels embarassos múltiples, que es produeixen més dos fetus
aquests poden ser monozigots (exactament idèntics) o visigots (físic diferent).

Per finalitzar, per la manca de cures prenatals i el consum de tabac o altres substàncies, a
Catalunya es fa un seguiment molt atent al consum de tabac, alcohol i altres drogues en les
embarassades perquè el consum de tabac comporta riscos per a la salut de la mare i del nadó,
ja que, podria tenir problemes com, baix pes en néixer, problemes físics, mentals, de
comportament o d’aprenentatge durant la infància.
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Figura 3 Gràfic del tant per cent aproximat de les conseqüències dels embarassos prematurs.
SEQÜELES D’UN NEN PREMATUR
Segons el director mèdic de Women’s Carmona Dexeus, Damián Dexeus, les tres primeres
hores són les més importants perquè hi ha possibilitats que tinguin una hemorràgia cerebral,
en cas que passi això vol dir que les coses aniran millor, en el cas d’una prematura extrema
està relacionada amb el desenvolupament neurològic i pulmonar dels bebès, a vegades aquests
nens poden patir retinopaties provocades per la ventilació mecànica, de totes maneres el doctor
afirma que entre el 15 i un 20 per cent els nens.

El naixement prematur és un problema greu per la salut, es podria considerar una malaltia
però també fins i tot pot provocar la mort d’un nadó, a partir de l’any 2001 van pujar aquests
tipus de naixements, és van convertir en la causa principal de les morts de nens prematurs però
a mesura que anava passant els temps, les atencions neonatals van millorar i l’índex de
supervivència dels nens va pujar.

Les seqüeles poden ser unes o altres, segon el mes en el qual ha nascut el nadó, si neix abans
de les 24 setmanes (cinc mesos i mig) les probabilitats de vida són gairebé impossibles, però
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si el naixement es dóna entre la setmana 24 i 28 necessitaran molta ajuda per respirar i per
alimentar-se però amb una bona assistència poden tirar endavant perfectament, a partir de la
setmana 28 aquests nens entraran a la unitat de nounats, però les complicacions són menors,
més endavant si no hi ha cap problema, el nen ja pot estar amb els pares a l'habitació sense
requerir cures especials.
Pel fet que moltes parts del seu cos són immadures, en alguns casos se solen donar una sèrie
de problemes, els més freqüents són els respiratoris, normalment als prematurs se’ls ha
d’ajudar a respirar, moltes vegades només és suficient amb una mascareta, però els casos més
greus es necessitarà intubació endotraqueal i administració mèdica, però a mesura que els nens
vagin creixent es milloraran i no necessitaran oxigen.

De la mateixa manera, com que el cervell està immadur perquè aquest ha de ser format dins
de l’úter pot provocar problemes neurològics com ara una hemorràgia intraventricular i per
aquesta raó els nadons estan en constant revisió.

Un altre problema que podria tenir un nadó prematur serien els cardíacs tot i que el cor està
format a partir del segon trimestre, hi ha artèries que serveixen per portar la sang oxigenada
de la placenta cap als òrgans del bebè en cas que aquests tubs no es tanquen el seu tractament
pot ser amb medicació o amb cirurgia, aquesta només seria en els casos més extrems, així
mateix els prematurs no tenen la capacitat de retenir la calor això és anomenat termoregulació,
és per aquesta raó que els nadons han d’estar en incubadora, no obstant existeix el mètode
cangur que consisteix a posar-se el nadó al pit del pare o la mare per poder mantenir la calor
això fa que el nen estigui més tranquils, no tinguin bradicàrdies i afavoreix l’alletament
matern.
Per la immaduresa digestiva, al principi tenen la incapacitat de menjar així que, s’alimentaran
mitjançant una sonda nasogàstrica o fins i tot nutrició a través de la vena. També pot haver-hi

pág. 16

risc d’infecció, ja que, que estan als hospitals i el seu sistema immunitari no està desenvolupat
i els gèrmens poden provocar-los moltes infeccions per això és molt important rentar-se bé les
mans i respectar les mesures higièniques que proposen a la unitat de nounats.

Figura 4 Percentatge de les Seqüeles que pot presentar un nen segons la setmana en la qual
ha nascut com podeu veure menor de 31 setmanes el nen pot presentar seqüeles, després
d’aquestes, hi ha menys risc.
CONSEQÜÈNCIES D’AQUESTS NAIXEMENTS
Fa més d’una dècada el dia 17 de Novembre se celebra
el dia internacional del naixement prematur, aquest
acte es fa per poder donar a conèixer a la gent i a les
autoritats sobre aquest problema de la prematura i la
necessitat de buscar una solució per la prevenció
d’aquests naixements.
Aquesta situació pot portar al fet que les famílies s’afrontin a problema emocional enorme,
provocant ansietat per la incertesa de la vida o recuperació total del nen. Aquest trastorn pot
portar molts costos de recursos sanitaris, aquest cost no està determinat, però amb les dades
obtingudes el resultat ha sigut alarmant en comparació amb un nadó que ha nascut en el seu
termini, les despeses més comunes són els costos del part, intervenció especial, educació
especial, rehabilitació de discapacitats físiques, cures contínues, i costos de perduda de
productivitat familiar associada a la paràlisi cerebral, retard mental i la discapacitat auditiva.
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Normalment aquests costos varien depenent del mes en què ha nascut el bebè, els més elevats
són els prematurs extrems i els molt extrem.

CURES CENTRADES AL DESENVOLUPAMENT

Per una banda, els sistemes dels nens prematurs
no s’han acabat de formar, així que ells
necessiten un lloc adaptat a ells on no hi hagi cap
problema

per

poder

desenvolupar-se

correctament.
Les cures centrades al desenvolupament són tots
aquells tractaments que es donen a la unitat de
neonatologia, que ajuden al fet que no es
produeixi un impacte negatiu sobre el desenvolupament del nadó mitjançant cures intensives
neonatals.
Aquestes tenen la intenció d’afavorir la interacció dels nens, basat en aspectes a nivell del
microambient com ara la llum, el soroll i musicoteràpia. En aquest procés la família actua de
forma activa, ja que, més endavant ells són els cuidadors naturals per aquesta raó tenen lliure
l’entrada a la unitat, i depenent de la situació del nadó els pares podem participar en
l’alimentació, higiene o altres aspectes de la seva cura.

Aquests nens requereixen cures necessàries per
poder desenvolupar-se correctament com ara els
canvis de postura és consideren com cura, ja que,
els nens prematurs no tenen la força per poder
moure's sol, normalment solen tenir els braços
estesos més que arreplegats, per poder evitar
rigideses s’estan canviant de posició mantenint les
mesures de contenció, és a dir, s’intenta de simular l’úter de la mare mitjançant llençols.
Les cures de l’entorn són aquelles on s’intenta crear un ambient similar a l'úter matern evitant
tot això que els pugui irritar com ara sorolls, o excés de llum per aquesta raó la sala de nounats
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està en penombra i les incubadores estan protegides per disminuir el nivell de soroll, aquestes
són com una caixa de ressonància en la qual el prematur percep tot.

Altres cures són els massatges infantils, aquests ajuden als nadons a relaxar-se, guanyar pes i
alleujar les molèsties produïdes pels gasos.
La musicoteràpia és cura que produeix relaxació, l’elecció de la música és molt important
sobretot en els prematurs, aquesta ha de ser tranquil·la a, les melodies rítmiques i d’harmonia
simple.

El control del dolor, consisteix a evitar el dolor en els nens, ja que, estan sotmesos a
tractaments molt dolorosos, per això utilitzen diferents tècniques com la succió no nutritiva,
contenció, administració de pseudoanagèlsia i punció en els braços dels pares.

Finalment al nen li faran les proves habituals com radiografies, ecografies, audiometria,
exploracions oculars per informar a la família sobre el seu progrés.

NUTRICIÓ
La nutrició en aquests nens és molt important, sobretot en els nens de
34 a 35 setmanes, no tenen la capacitat de menjar bé i s’alimenten
mitjançant sondes que van des de el nas fins a l'estómac. En aquest
moment la llet materna és la més important, ja que, els ajuda a digerir
millor, aquesta s’adapta a qualsevol edat del bebè, ajuda als intestins i
els protegeix contra les infeccions.
Es poden dur a terme molts processos que ajuden a millorar
l’alimentació dels nens, en aquesta part els pares participen molt activament, els primers dies
el nen no està llest per començar a digerir la llet i per això s’inicia el procés de nutrició
parenteral que ajuden a tenir els nutrients necessaris en aquest moment.

Per controlar això el nen estarà connectat a una sèrie de cables per ajudar-los a desenvoluparse mitjançant sondes d'alimentació.
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MARC PRÀCTIC
ENTREVISTES
El meu treball està basat en un cas real i he tingut l'oportunitat d’entrevistar a una persona
molt propera a mi, ella s’anomena Erika Estrada amb l’edat de 36 anys i ha tingut dos nens
prematurs David i Thiago, el primer va ser fa sis anys i el segon fa dos anys i per poder resoldre
alguns dubtes sobre la meva recerca li vaig fer les següents preguntes:

1. Quina va ser la seva reacció en veure que els seus nadons havien nascut abans de temps?
2. Com va ser l'experiència dintre de casa?
3. Els nens presenten alguna seqüela? Quines mesures s’han pres per poder solucionar-les?
4. Hi va haver complicacions durant els embarassos?
5. Com són els nens?, quants mesos tenien quan van sortir? Que va provocar que sortissin
abans de temps?
6. Quins tipus d'embaràs va tenir? (espontani o iatrogènic)
7. Com ha sigut el seu desenvolupament?

ENTREVISTA A LA MARE
Amb el seu primer fill, el David, en el moment del part els metges li
miraven la tensió sovint i van veure que tenia preeclàmpsia, però ella no
estava nerviosa ni angoixada perquè no era conscient de tot el procés.
En els dos casos van fer cesària i amb el segon fill Thiago no li va passar
igual, estava molt nerviosa per entrar a quiròfan, tremolava, s’estava inflant
i sentia pressió perquè ja havia passat per la mateixa situació.
Els nens van anar a la incubadora i l’experiència a casa no va ser molt
agradable, els primers dies que van estar a l’hospital ho van passar molt
malament per la incertesa de no saber com sortiria, els metges donen més males notícies que
bones, es podria dir que es passava tot el dia plorant, perquè a l’hora d’arribar a casa i veure
que el llit estava buit era molt dur, de l’estrès no va poder donar pit i el que menys volia era
veure gent.
Amb el segon, com el David estava a casa i ja havia viscut l’experiència no li va ser a la mare
tant angustiant, però si al germà, no entenia per què el seu germà petit no hi era a casa.
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Com que els nens van néixer abans de temps, presentes petites seqüeles, per exemple al gran
li costa més desenvolupar-se en moltes àrees, sobretot en la de l'aprenentatge i a l'hora de
parlar està bastant controlat pel logopeda, a més a més, és molt imperatiu i sempre està molt
nerviós però en totes les altres coses va molt bé, el seu creixement i els seus ossos estan
perfectes, es podria dir que físicament està com un nen que va néixer als nous mesos.

En Thiago al ser més petit està molt controlat, no ha
presentat res estrany, també ja està començant a parlar, és
molt intel·ligent, no és nerviós i és més passiu.
Durant l’embaràs no va haver-hi cap complicació amb cap
dels dos, però en els dos casos en les últimes ecografies ja
van dir que les coses no anaven bé, els nens no tenien el
pes que havien de tenir, tenien vuit mesos i no arribaven als
dos quilos i va ser així quan els doctors van
intervenir detectant el problema que tenia.

David, va néixer amb vuit mesos, és a dir 33 setmanes, i Thiago va néixer amb set mesos
que serien 31 setmanes, una de les coses que van fer que ells sortissin abans va ser pel
problema que s’hi havia detectat a la mare en la placenta, aquesta és molt petita i impedeix
que els nens creixin i per això només arriben com a màxim al cap de vuit mesos en cas que
quedi embarassada un altre cop el tractament seria un altre perquè el nen pogués fer els nous
mesos de gestació perquè el primer embaràs ho van deixar passar però en ser el segon ja ho
van investigar a fons i van arribar a aquesta conclusió.

Els dos embarassos van ser provocats pel tema que no creixien, la placenta té uns globus
vermells què és la sang bruta que es treu quan es produeix el naixement i si es trenca'n
aquests vasos afecten el bebè.
Ella com que no sabia res del tema demanava més temps per veure si pujaven de pes, però
els deien que no pel tema de la placenta que aquesta podia arribar a rebentar-se pel fet que
tenia la pressió a 98 i afectaria els dos i sobretot estava en risc la vida de la mare.
Totes les sorpreses van ser amb David, al principi ens van dir que tenia un problema al cap,
tenia una taca negra que no va portar res perillós però per si de cas avui en dia segueix en
revisió, quan desenvolupen, apareixen molts problemes i per aquesta raó estan molt
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controlats, amb David al cap de tres mesos va ser portat una altra vegada al metge perquè el
seu sistema reproductor no s’havia acabat de formar bé, els testicles en lloc de formar-se
dins no es va poder tancar del tot i es van quedar fora això és anomenat com una hèrnia i
havien d'ubicar-los així que va ser operat dues vegades per solucionar aquest problema,
també presenta problemes d'asma, des de molt petit ha de lluitar contra la bronquitis, només
anaven a l'hospital, perquè un mes estava bé, però al següent ja no, el seu desenvolupament a
l'escola era lent, però va anar fent millores en la seva parla, quan llegeix i altres activitats
similars gràcies a la baula que és on l'ajuden en aquests aspectes, ell és molt imperatiu i
distret i necessita que estén per ell en tot moment perquè ell no pot estar més de cinc minuts
fent una activitat perquè vol fer tot, he hagut de buscar noves estratègies perquè ell pugui fer
les seves coses.

En Thiago el menor, es poden observar moltes coses positives perquè s'ha desenvolupat més
i parla bé, amb molta normalitat, però quan va néixer sí que vam tenir alguns problemes
perquè tenia una obertura entre els pulmons i el cor i era necessari que es tanqués, li van
donar uns medicaments i es va tancar, però temps després va sorgir un altre problema
anomenat miocarditis que consisteix que el seu cor es va inflamar per causa de l'obertura, la
sang no circulava bé i el cor només funcionava un cinc per cent, ens van dir que l'havien
d'operar, però en ser el primer cas van intentar amb
un altre medicament que si al cap de dues hores no
canviava res, li farien un trasplantament de cor, però
tot es va arreglar i no va fer falta res més, el nen va
ser portat a l'UCI perquè els metges deien que no
sabien el que passaria, els pares van firmar els papers
de defunció per qualsevol cosa que pogués passar,
però a pesar d'això, al dia d'avui no presenta asma o
res que impedeixi el seu creixement.
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ENTREVISTA A LA METGESSA
Per poder confirmar tota la informació que he trobat també he parlat amb professionals en
aquest cas he parlat amb Esther Aurensanz (Metgessa l’Hospital Sant Joan de Déu).
1. Solen tenir tensió alta les mares d’embarassos prematurs?
2. En general quines edats tenen més risc d’embarassos prematurs?
3. El nen sol anar a la incubadora per què?
4. Solen tenir depressió postpart’
5. Com funciona l’aprenentatge en nens prematurs?
6. Perquè les placentes es queden petites o no funcionen bé?
7. Quin era el problema exactament que tenia el nen al cor?

Les embarassades moltes vegades sí que tenen la tensió alta i és una de les causes per les
quals tenen embarassos prematurs però no passa sempre, hi ha moltes més causes més
d’aquests embarassos, ja siguin per infeccions, o perquè es trenca la bossa.
Les dones que tenen més de 35 o 40 anys són més propenses de risc a tenir embarassos
prematurs i es podria dir que de tot, com ara la tensió alta.
Segons els prematurs que siguin els nens aniran o no, si els nens tenen menys de 33
setmanes tots aniran a la incubadora, perquè són molt petits, el seu pes és molt just. Si tenen
34 o 36 setmanes i neixen i mengen bé poden estar en un bressol normal i només estan en
observació per veure que tot vagi bé, ara normalment s’intenta deixar més al nen amb els
pares i el controlen mitjançant un monitor.
Si les mares tenen depressió postpart, és el més normal, sobretot en totes aquestes dones que
no saben tot allò que les està esperant, perquè se suposa que tenen un embaràs normal i de
sobte tot acaba en un part prematur i en aquest elles ho passen malament i sobretot aquelles
que prefereixen no parlar sobre el tema.
Quan parlem d'aprenentatge, es podria dir que en general la població de nens prematurs
tenen molts problemes en l'aprenentatge o de conducta, els percentatges d’aquests trastorns
són més alts que els nens que no neixen prematurs, no passa en tots, però hi ha més
possibilitats perquè com que no han acabat de madurar, a primera vista no es veuen altres
seqüeles i aparentment tot està bé, l’aprenentatge és la part més afectada i per aquesta raó
necessiten molta ajuda.
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El tema de les placentes és una de les coses que no es pot saber, moltes vegades és per una
infecció o perquè simplement és petita, es pot saber quina és la causa que els nens neixin
prematurs però no que provoca que la placenta no creixi més.
Degut a un virus que va tenir el nen petit li va provocar una miocarditis i el cor va tenir una
mica disfunció, però ell sol es va recuperar completament i va quedar una mica tocat, però
ara tot és normal la funció és perfecta com la de qualsevol nen i per això es revisa cada
any, en aquesta ocasió està tan bé que serà d'aquí a dos anys, gràcies al fet que els ductus es
va tancar.

ENTREVISTA: METGE
Finalment també em vaig contactar amb l'associació de nens prematurs de Catalunya
anomenada Som Prematurs, la qual ajuda als infants i a les famílies, també coopera amb
aquells projectes de recerca, adreçats a millorar la qualitat de vida d’aquests infants.
L’objectiu de Som Prematurs és acompanyar als pares de prematurs en aquest camí,
proporcionant-los un punt de trobada, suport, informació i aprenentatge on és sentin
escoltats i en el qual poder compartir les experiències, resoldre dubtes, escoltar les
preocupacions i/o opinions, i per descomptat compartir els èxits.
El seu equip està format per molts professionals, la directora s’anomena Elisabet Farga i
Carrera que és Fundadora d’ASPREM-HCM i mare de bessones nascudes al cap de les 27
setmanes de gestació, l´Aina que va morir, la Jana i la Queralt de 12 anys que no va ser
prematura., la secretaria és Tais Espanyol, ella és mestra d'educació primària i educació
especial. Mare d'en Pau nascut al cap de les 31 setmanes de gestació, també trobem a la
vocal, Vanessa Garcia que és l’administrativa. Mare de la Valèria de 24 setmanes de
gestació i finalment el tresorer Francesc Botet Mussons, pediatre-neonatòleg en la
Maternitat, professor titular de la UB, membre
d’honor de la SENEO. És pare de tres fills cap
nascut de forma prematura, va ser ell el qui em
va ajudar-me a fer els gràfics, d’aquest treball
facilitant-me algunes dades dels nens
prematurs, a més a més també va ajudar-me a
completar informació que em faltava.
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RESULTATS A LA HIPÒTESI
Quan vaig començar aquest treball de recerca, afirmava que tots els nens prematurs tenen
seqüeles psicològiques com dislèxia, hiperactivitat, problemes motrius, en el llenguatge etc.
A més a més pensava que aquests naixements es donaven per causa de la mare, però al llarg
de la meva recerca vaig arribar a la conclusió que no és així, a Espanya la tassa d'aquests
naixements és molt elevada, no sempre es poden identificar les causes però es donen casos de
nens prematurs en mares més grans de 35 anys i amb la tensió alta, com són els casos estudiats.

El fet de no desenvolupar-se dintre de la mare fa que presentin problemes de dificultat
d’aprenentatge, respiratoris i cardíacs, en els casos estudiat, ho vaig poder veure a l’hora de
fer la comparació entre dos nens prematurs en David (6 anys) i Thiago (2 anys), la peculiaritat
d’aquests casos, és que el més gran va néixer quan tenia vuit mesos de gestació i presenta més
seqüeles com ara dèficit d’atenció que és un trastorn que té d'origen a les neurones, s'inicia en
la infància però pot continuar en l'adolescència i l'edat adulta. Les persones amb aquest
trastorn poden tenir dificultats per mantenir l'atenció, i poden ser hiperactives i inquietes, a
més a més poden actuar de forma impulsiva.
Els símptomes es poden detectar en les diferents activitats i àrees, com l'escola, la feina o en
qualsevol altre ambient social.

També trobem problemes respiratoris que són aquells que no permeten obtenir l’oxigen
necessari, en aquest cas David en tenia bronquitis que consisteix en la inflamació dels bronquis
en els pulmons, hi ha dos tipus l'aguda que normalment és causada per virus o bacteris i pot
durar dies o setmanes en canvi la bronquitis crònica és aquella que és causada per una infecció,
aquesta produeix flegma durant 3 mesos o dos anys. Aquests dos poden derivar asma o
pulmonia, però no tots els nens presenten problemes respiratoris, segons el meu estudi, és molt
baix el percentatge presenten aquest problemes.
Altres de les seqüeles són les dificultats d’aprenentatge, els metges diuen que és una de les
més normals en els nens prematurs, però no passa en tots, els investigadors creuen que les
dificultats específiques de l’aprenentatge són causades per diferències en el funcionament del
cervell i la manera en què processa informació. Els infants amb problemes de l’aprenentatge
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generalment tenen un nivell d’intel·ligència normal o superior a la mitjana, però els seus
cervells processen la informació de manera diferent. Aquests nens normalment tenen ajuda de
professionals, David com que té el problema a l'hora de parlar està amb el logopeda, ells són
qui s'encarreguen de les alteracions com ara la comunicació, el llenguatge, la parla, audició i
altres funcions orals com la respiració, mossegar, etc. El seu treball consisteix a analitzar al
nen i buscar una nova estratègia per poder ajudar-lo.
En canvi en Thiago, és més petit va néixer quan només tenia set mesos de gestació i al contrari
d'en David no ha presentat cap seqüela l'únic problema que va tenir quan era petit va ser el
problema del cor però no va ser una seqüela, ja que, el ductus depenent del nen triga més a
tancar-se i com que el seu cos no havia acabat de tancar-lo en el moment que va agafar el virus
tot va empitjorar fins al punt que va acabar a l'UCI (unitat de cures intensives) és una
instal·lació especial d'un hospital que proporciona medicina intensiva, és a dir els pacients que
es troben en aquest lloc.
Els naixements d'aquests nens, és inesperat i moltes vegades pot portar moltes
conseqüències dintre de casa, és a dir, entre els familiars, a més a més de ser una gran
inversió, perquè depenent el mes de naixement del nen requerirà més atencions mèdiques o
menys, aquesta part dels nens prematurs és molt dura pels pares i familiar sobretot per la
mare algunes poden arribar tenir depressió postpart que és aquell trastorn de l'estat d'ànim
d'una mare després de donar a llum, aquestes normalment poden provocar tristesa, ansietat i
cansament que dificulten realitzar les activitats diàries.

Per poder ajudar aquests nens hi ha diferents tipus cures adaptades perquè aquests nadons es
puguin desenvolupar correctament, les més comunes són les incubadores, on s’intenta crear
un ambient similar a l'úter matern evitant tot això que els pugui irritar com ara sorolls, o
excés de llum per aquesta raó la sala de nounats està en penombra i les incubadores estan
protegides per disminuir el nivell de soroll, aquestes són com una caixa de ressonància en la
qual el prematur percep tot.
També la seva nutrició és molt diferent, alguns nens no necessiten 'incubadores, ara avui en
dia la intenció dels metges és que estiguin més amb els pares, però, si es dóna un cas que
sigui perillós, si haurà d'estar en incubadora i la seva alimentació depèn de sondes que van
des de el nas fins a l'estómac, que ajuden a tenir els nutrients necessàris en aquest moment,
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més endavant si que a llet materna serà la més important, ja que, els ajuda a digerir millor,
aquesta s’adapta a qualsevol edat del bebè, ajuda als intestins i els protegeix contra les
infeccions.

La hipòtesi del meu treball és que tots els nens prematurs tenen seqüeles psicològiques com
dislèxia, hiperactivitat, problemes motrius, en el llenguatge etc i que tots aquests naixements
eren conseqüència d’algun problema que tenia la mare, perquè si és cert que un nen que ha
nascut de 28 setmanes tindrà més seqüeles que un que va néixer de 32 o 40 pel fet d’haver
nascut abans de temps i òbviament no té tot desenvolupat.

Però com vam poder veure en el treball això no és del tot cosa d'edat, sinó que, és qüestió
d’atzar perquè aquests naixements es donen per diversos casos no sempre es poden identificar
les causes però normalment algunes de les causes per les quals aquests nens neixen així són,
per problemes de la mare amb diabetis, deficiència cervicouterina, anomalies congènites a
l'úter mala alimentació abans o durant l’embaràs, preeclàmpsia, trencament prematur de les
membranes, tenir fills abans dels setze anys o després dels trenta i cinc, o finalment pels
embarassos múltiples.
La taxa de mortalitat d’aquests nens era molt alta, però
avui en dia amb tots els avenços tecnològics ha reduït
molt la part més afectada són tots aquells nens que tenen
menys de 30 setmanes de gestació, però no hi ha res que
impedeix que puguin tirar endavant també moren nadons
de 37 o 38 setmanes per falta de cures preventives que
ofereixen els països més avançats.
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CONCLUSIÓ

Finalment, amb aquesta investigació vaig arribar a la conclusió que estava molt equivocada a
l’hora de pensar que la meva hipòtesi, tots els nens prematurs tenen seqüeles psicològiques
com dislèxia, hiperactivitat, problemes motrius, en el llenguatge etc i que tots aquests
naixements eren conseqüència d’algun problema que té la mare era correcte, perquè a l’hora
de parlar amb metges i veient casos reals no tots els nens prematurs tenen seqüeles i si tenen
no són molt greus com ara la de l’aprenentatge que és la que més és sol donar en aquests nens,
però amb ajuda de professionals i buscant noves estratègies, les coses poden anar millorant
fins al punt que el nen pugui tenir una vida normal com si hagués fet els nou mesos de gestació.

També vaig veure que la segona part de la hipòtesi és falsa, perquè parlant amb professionals
vaig veure que normalment les causes d'aquests embarassos no es poden saber amb exactitud,
en el cas que jo vaig estudiar els metges no van descobrir la causa fins que ella va tenir el
segon fill prematur i van veure que això no era normal i que havia un problema que s’havia
de resoldre i van arribar a la resposta i si en un moment ella decideix tenir un altre bebè,
possiblement portarà un tractament diferent, perquè com he dit abans això mai es pot saber,
ningú sap que li indica que surti abans de temps i tampoc saben quines conseqüències tindrà
per aquest fet.

Aquest treball ha sigut molt important per mi perquè he après moltes coses sobre aquesta
situació que passava al meu voltant, al principi em va costar molt perquè no sabia per on
començar, però finalment el fet d'investigar i poder conèixer persones noves que tenen tant
conoxeixement

ho va fer una

experiència

inoblidable.

.
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