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“Antes de concebirte ya te quería. Antes de que nacieras ya te 

amaba. Antes de que tuvieras una hora de nacido ya moría por 

tí. Este es el milagro del amor de madre.” 

Maureen Hawikns. 
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INTRODUCCIÓ 

La meva idea inicial per elaborar el treball de recerca estava enfocada a temes relacionats 

amb la gestació degut al fet que sempre m‟ha interessat molt l‟embaràs i el cicle menstrual 

de la dona. Ara bé, a causa de la dificultat per trobar una part pràctica, finalment m‟he 

decantat per explicar el desenvolupament de l‟embrió durant l‟embaràs i centrar-me en el 

naixement prematur. Les idees que mancaven a la part pràctica dels primers temes pensats, 

van anar apareixent en aquest nou propòsit. A més, des del principi  he tingut molta 

motivació ja que una cosina molt propera va néixer prematura.  

Així doncs, un cop tenia totes les preguntes que em realitzava sobre el tema em vaig 

proposar dividir el treball en dues parts i amb els objectius pertinents que seguidament es 

presenten: 

El treball de recerca que he estat elaborant durant el 2017 titulat „Abans d‟hora. Una altra 

manera d‟arribar al món‟, consta d‟una part pràctica i d‟una part teòrica. Aquesta última, té 

com a objectiu introduir-se en el desenvolupament de l‟embaràs: els símptomes, el 

diagnòstic i l‟evolució de l‟embrió durant la gestació. Seguidament, s‟endinsa en el 

naixement prematur explicant el concepte de nadó nascut a preterme, les característiques 

que tenen en néixer, les causes i conseqüències de la prematuritat i tots els aspectes 

relacionats amb la cura del nen prematur.  

La part pràctica és la base del meu treball. Aquesta, consta de diferents punts. El primer, 

tracta d‟una entrevista a càrrec de la voluntària de l‟associació de prematurs de l‟hospital 

Clínic-Maternitat, Judith Jiménez i la visita a neonatologia del mateix hospital. La segona 

consisteix en realitzar entrevistes i enquestes a mares de nens i nenes prematurs per 

investigar diversos aspectes sobre els nens nascuts a preterme. Per acabar, conté una 

entrevista a l‟especialista Francesc Botet per tal de contrastar els resultats obtinguts en les 

enquestes amb les respostes d‟un neonatòleg. 

Per poder assolir els objectius de l‟estudi, els mètodes de treball utilitzats han estat aplicats 

tant a la recerca bibliogràfica com en el treball de camp. Pel que fa a la part teòrica, he 

cercat informació en llibres i en pàgines web, tots esmentats a la bibliografia i webgrafia 

respectivament. També m‟han aportat informació documents d‟infermeria i apunts del  Grau 

en Medicina. Pel que fa a la part pràctica, la informació ha estat obtinguda de l‟entrevista al 
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Dr. Botet, de les mares dels nadons prematurs i de l‟entrevista a la voluntària  de 

l‟Associació de nens prematurs de l‟Hospital Clínic, Judith Jiménez.  

Així doncs, la idea principal basada en l‟estudi del desenvolupament de l‟embrió i el 

naixement prematur, es va anar consolidant a mesura que avançaven els mesos per acabar 

convertint-se en el treball que es presenta a continuació. 
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l. PART TEÒRICA 

1. DESENVOLUPAMENT D’UN EMBARÀS 

1.1. Símptomes d‟un embaràs 

Les primeres setmanes de l‟embaràs poden passar desapercebudes o bé es poden notar 

símptomes. A partir d‟aquí el cos de la mare es revoluciona pels canvis hormonals 

necessaris perquè es desenvolupi l‟embaràs. 

Els primers símptomes són els següents: 

 -Falta de menstruació 

-Pits adolorits 

-Necessitat freqüent d‟orinar 

-Nàusees 

-Sensibilitat a les olors 

-Fatiga 

-Arèoles enfosquides 

-Esgotament 

1.2. Diagnòstic de l‟embaràs 

Afortunadament, avui en dia existeixen moltes maneres de confirmar si una dona està 

embarassada o no. Els mètodes per saber-ho són: 

El test d‟embaràs a casa: Es realitza a partir d‟una mostra d‟orina. Es pot fer en la intimitat i 

amb la màxima comoditat al lavabo. Tots els Tests d‟Embaràs Casolans (TEC) mesuren els 

nivells urinaris de l‟hormona GCH (Gonadotropina Coriònica Humana), una hormona de 

l‟embaràs produïda per la placenta (en desenvolupament). La GCH es detecta al corrent 

sanguini i a l‟orina gairebé immediatament després que un embrió es comenci a implantar a 

l‟úter, entre 6 i 12 dies després de la fertilització. Tan bon punt la GCH sigui detectada en 

l‟orina, ja es pot obtenir un resultat positiu. Però hi ha un límit en com d‟aviat pot funcionar 

aquest TEC. Una setmana després de la concepció hi ha GCH en l‟orina però no la suficient 
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perquè el TEC ho detecti. Els TEC són ràpids i acurats. Els d‟algunes marques fins i tot es 

poden usar abans de la data prevista d‟inici de menstruació (encara que els resultats seran 

més fiables a mesura que s‟aproximi el dia previst d‟inici de la regla).  

L‟anàlisi de sang: L‟anàlisi de sang pot detectar un embaràs amb una exactitud que frega el 

100% tot just una setmana després de la concepció, fent servir només unes gotetes de 

sang. També pot resultar útil per datar l‟embaràs mesurar la quantitat exacta de GCH a la 

sang, ja que els valors de GCH canvien a mesura que avança l‟embaràs. Molts metges 

sol·liciten tant una anàlisi d‟orina com una de sang per tenir una doble garantia del 

diagnòstic de l‟embaràs. 

L‟examen mèdic: Tan bon punt hi hagi una sospita d‟embaràs, cal sol·licitar visita al 

ginecòleg. Habitualment, i per procediment rutinari, s‟espera fins a la sisena o vuitena 

setmana d‟embaràs per a la primera visita prenatal, tot i que també es pot realitzar una visita 

prèvia per confirmar l‟embaràs tan bon punt la pacient sospita que podria estar 

embarassada. En la primera visita es comprovaran els símptomes de la gestació 

experimentats, la data de l'últim període menstrual, els signes de la cèrvix i l‟úter i l‟edat 

gestacional estimada. El més probable és que el metge realitzi un test d‟orina i de sang i una 

ecografia, que és la manera més precisa de datar l‟embaràs. 

1.3. El desenvolupament humà: la gestació 

L‟inici del desenvolupament humà té lloc a l‟úter de la mare, i comprèn des de la fecundació 

fins al naixement, període que rep el nom de prenatal. Aquesta etapa està subdividida a la 

vegada en diferents estadis, des de la formació de l‟embrió fins al desenvolupament del 

fetus.  

Aquestes estadis són les següents:  

1. Període de desenvolupament inicial (1a i 2a setmanes): fecundació, segmentació 

i implantació.  

2. Període embrionari (3a a 8a setmana): formació de les capes germinals, 

neurulació, creixement, morfogènesi i diferenciació.  

3. Període fetal (9a setmana al naixement): creixement ràpid del cos i diferenciació 

dels teixits i sistemes d‟òrgans.  
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A continuació es presenten els diferents canvis de l‟embrió des de la formació del zigot fins 

al naixement explicats mes per mes: 

Període preembrionari: gametogènesi i fecundació (dia 1): la gametogènesi és el procés de 

formació de les cèl·lules generatives especialitzades en la reproducció, que reben el nom de 

gàmetes. Durant aquest procés té lloc la meiosi, en la qual es redueix a la meitat el nombre 

de cromosomes de les cèl·lules primitives diploides (2n), convertint-se en cèl·lules haploides 

(n). En l‟home rep el nom d‟espermatogènesi i en la dona, oogènesi. L‟espermatogènesi, 

mitjançant la qual es formen els espermatozous, té lloc al testicle, s‟inicia en la pubertat i 

continua fins a l‟edat avançada. L‟oogènesi, mitjançant la qual es formen els òvuls (oòcits 

madurs), s‟inicia abans del naixement i finalitza després de la maduresa sexual durant la 

pubertat.  

El període preembrionari s‟inicia quan l‟oòcit és fecundat. La fecundació correspon a una 

sèrie de fenòmens que s‟inicien amb el contacte entre l‟espermatozou i un oòcit secundari,  i 

finalitza amb la fusió dels nuclis de l‟espermatozou i l‟òvul combinant-se els cromosomes 

materns i paterns, restablint la diploïdia i formant el zigot (primera cèl·lula del nou individu). 

Aquest procés té lloc aproximadament en 24 hores.  

Primer mes: setmanes 1 a 4 i formació de l‟embrió:  és molt difícil fixar el moment precís en 

què l‟esperma fecunda l‟òvul (l‟esperma pot estar quatre dies abans que l‟òvul es decideixi a 

acollir-lo, i l‟òvul pot estar-se esperant dos dies fins que l‟esperma faci acte de presència). A 

la segona setmana del cicle menstrual el cos de la dona està treballant per al gran moment 

de l‟ovulació: el teixit de l‟úter (miometri) de la mare s‟està fent més gruixut i els seus 

fol·licles ovàrics estan madurant fins que un es converteix en dominant i es destina a 

l‟ovulació. Esperant dins d‟aquest fol·licle dominant o de Graaf hi ha un òvul preparat per 

començar el seu recorregut des d‟una cèl·lula simple fins a convertir-se en un nen o nena. 

Però primer haurà de baixar per les trompes de Fal·lopi a la recerca de l‟espermatozou. Al 

cap d‟unes hores que l‟espermatozou fecundi l‟òvul, la cèl·lula fecundada (ara anomenada 

zigot) es divideix i la cèl·lula embrionària (blastòcit) comença el seu recorregut des de la 

trompa de Fal·lopi fins a l‟úter, on té lloc la implantació. La bola de cèl·lules que aviat 

s‟anomenarà fetus ha arribat a l‟úter on s‟estarà fins al moment del part. Un cop establerta, 

la bola cel·lular comença la gran divisió separant-se en dos grups. Un dels grups es 

convertirà en el fetus i l‟altre esdevindrà la placenta, la  protecció vital del nadó durant 

l‟estada uterina. S‟està formant el sac amniòtic, conegut també com la bossa d‟aigües, com 

també el sac vitel·lí, que més tard s‟incorporarà al tracte digestiu del nadó en 
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desenvolupament. Cada capa de l‟embrió -al primer mes en té tres- comença a créixer 

constituint parts especialitzades del cos (morfogènesi). 

Segon mes: setmanes 5 a 8: a la 5a setmana, l‟embrió té la mida d‟un pinyol de taronja. 

Aquesta setmana el seu cor comença a prendre forma. En efecte, l‟aparell circulatori 

juntament amb el cor, és el primer sistema de l‟organisme en estar operatiu. També s‟està 

formant el tub neural que s‟acabarà convertint en el cervell i en l‟espina dorsal del nadó. A la 

6a setmana se li comença a desenvolupar la mandíbula, les galtes i la barbeta. Uns petits 

entrants en ambdós costats del cap es convertiran en els seus canals auditius, dos puntets a 

la cara es convertiran en els ulls i una petita protuberància a la part davantera del cap 

prendrà la forma del nas. També en aquesta setmana es van formant els ronyons, el fetge i 

els pulmons. A la 7a setmana gran part d‟aquest creixement es concentra a la zona del cap 

on s‟hi generen noves cèl·lules cerebrals. A aquesta setmana se li formarà la boca, la 

llengua, braços i cames. Els seus ronyons també estan formats i preparats per començar la 

seva tasca de gestió de residus (producció i excreció d‟orina). A la setmana  8 continuen 

prenent forma els llavis, les parpelles, les cames i el cul.  

Tercer mes, setmanes 9 a 13: a la 9a setmana el fetus tindrà la mida d‟una oliva. El seu cap 

es seguirà desenvolupant i començarà a tenir unes proporcions més semblants a les d‟un 

nadó. Aquesta setmana se li començaran a formar uns músculs diminuts que farà que el 

fetus pugui moure els braços i les cames. A la 10a setmana, es comencen a formar els 

ossos i els cartílags que es convertiran en els genolls i els turmells. L‟estómac ja segrega 

sucs gàstrics i els ronyons produeixen més quantitats d‟orina. Si el nadó és un nen, els 

testicles ja li comencen a produir testosterona (hormona sexual masculina). A la 11a 

setmana, se li estan formant els fol·licles pilosos i s‟estan començant a generar les bases de 

les ungles de les mans i els peus. Tot i que encara no es pot distingir el sexe de la criatura, 

si és una nena se li formen els ovaris. A la setmana 12, el seu sistema digestiu està 

començant a practicar els moviments de contracció, la medul·la òssia està començant a 

produir glòbuls blancs i la hipòfisi –glàndula a la base del cervell- ja ha començat a produir 

hormones. A la 13a setmana el fetus ja ha arribat a la mida d‟un préssec i els seus intestins, 

comencen a adquirir la seva veritable posició a l‟abdomen fetal. Durant aquesta setmana 

també se li desenvolupen les cordes vocals. 

Quart mes, setmanes 14 a 17: a la 14a setmana el futur nadó adopta una posició més llarga 

ja que el coll es farà més llarg i el cap es posarà més dret. Al damunt d‟aquest cap tan petit 

hi comencen a haver cabells. En aquest moment també li creixeran les celles i el pèl 

corporal que permet tenir el cos del fetus càlid. Com que més endavant acumularà greix 
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anirà perdent gran part d‟aquest pèl encara que els nens que neixen prematurs mantenen 

una capa de pèl temporal en el moment del part. A la 15a setmana les seves orelles es 

col·loquen a la posició definitiva al seu cap i els seus ulls es desplacen dels laterals del cap 

fins a la part frontal de la cara. En aquest moment el fetus ja té coordinació i força i ja és 

capaç de moure els dits de les mans i els peus. A la 16a setmana els músculs ja se li tornen 

més forts i el nen s‟està tornant més sensible al tacte, i a la setmana 17 el greix corporal se li 

està començant a formar. 

Cinquè mes, setmanes 18 a 22: a la setmana 18, el nadó s‟està fent prou gran perquè la 

mare noti com es gira i com dóna cops de peu. Una altra sèrie d‟habilitats que fa el fetus 

inclou badallar i tenir el singlot. A la 19a setmana el nen té una mida aproximada d‟un 

mango gros. En aquesta setmana també es crea la vèrnix caseosa que cobreix la pell del 

bebè protegint-a del líquid amniòtic que l‟envolta. A la setmana número 20, es pot detectar el 

sexe del fetus amb l‟ecografia. Si és una nena el seu úter ja estarà format completament, els 

seus ovaris contindran uns 7 milions d‟òvuls i el seu canal vaginal s‟estarà començant a 

desenvolupar. Si és un nen, en canvi, els seus testicles hauran començat a descendir des 

de l‟abdomen. A la 21a setmana, els braços i les cames són proporcionats, les neurones 

estan connectades entre el cervell i els músculs, i els moviments seran molt més coordinats. 

A la setmana 22, se li comencen a desenvolupar els sentits i pot agafar-se al cordó umbilical 

i així practicar l‟acte de prensió que aviat podrà dur a terme per agafar el dit dels pares. 

Sisè mes, setmanes 23 a 27 aproximadament: a la setmana 23 els òrgans i ossos encara li 

claregen a través de la pell, que té un color rogenc degut a les venes i les artèries 

sanguínies en desenvolupament just a sota de la primera capa. A la 24a setmana hi haurà 

un augment de pes setmanal de 180 grams. La major part d‟aquest pes prové de 

l‟acumulació de greix corporal, així com dels òrgans, ossos i músculs en creixement. A la 

setmana 25 li esperen emocionants desenvolupaments. Sota la pell se li formen capil·lars 

que se li ompliran de sang. A finals d‟aquesta setmana als pulmons del nadó hi apareixeran 

bosses d‟aire travessades per capil·lars preparant-se per inspirar les primeres alenades 

d‟aire fresc. De tota manera els seus pulmons encara no estan preparats per respirar sols. 

Cal dir que actualment neixen nens a partir de la setmana 25 de gestació, per la qual cosa 

tots els desenvolupaments prenatals explicats a partir d‟ara, mancaran en aquests nens o 

nenes prematurs. A la setmana 26, hi ha una agudització de la vista i de la oïda del fetus. És 

possible que la mare noti un increment de l‟activitat fetal quan el nen estigui exposat a una 

llum intensa o a sorolls forts. A la 27a setmana el fetus té més papil·les gustatives que les 

que tindrà en néixer. Això significa que el bebè no només és capaç de tastar els diferents 
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gustos del líquid amniòtic quan la mare ingereix aliments sinó que hi reacciona diferent. Per 

exemple, a alguns embrions els agafa el sanglot quan la seva mare menja alguna cosa 

picant o dóna cops de peu quan ingereix algun aliment de sabor intens. 

Setè mes, setmanes 28 a 31 aproximadament: a la setmana 28 el fetus ja aconsegueix fer 

pampallugues amb els ulls i els seus pulmons ja gairebé estan madurs, tot i que encara 

creixeran molt. A la 29a setmana començarà a desenvolupar molt més el seu pes. La 

majoria d‟aquest pes procedirà del greix que anirà acumulant sota la pell. A la setmana 30, 

el cervell de l‟embrió ja presenta l‟aspecte d‟un cervell ben format, amb els acanalats i les 

irregularitats característiques d‟aquest òrgan. Aquesta mena d‟arrugues permetran la futura 

expansió del teixit cerebral. El cervell també comença ja a assumir tasques com la regulació 

de la temperatura de l‟organisme. Gràcies a això, el nen començarà a perdre el lanugen, el 

pèl fi que abans mantenia la seva calor corporal. A la setmana número 31, es desenvolupen 

les connexions del seu cervell i també és capaç de donar un bon ús a aquesta xarxa de 

connexions cerebrals. 

Vuitè mes, setmanes 32 a 35 aproximadament: a la setmana 32, comença a perfeccionar les 

habilitats necessàries per sobreviure fora de l‟úter, com ara moure‟s, respirar, empassar o 

succionar. A mesura que acumuli greix sota la pell, el nen s‟acabarà tornant opac. A la 

setmana 33, comença augmentar gairebé un quart de quilo per setmana. El nivell de líquid 

amniòtic disminueix i això fa que els cops que fa el nen amb el peu siguin molt molestos per 

la mare. Els anticossos també passen de la mare al propi cos del futur nadó. A la 34a 

setmana, si el bebè és un nen, li baixen els testicles des de l‟abdomen fins l‟escrot, i les 

ungles del fetus ja li arriben a la punta dels dits. A la setmana 35, el desenvolupament 

cerebral continua a marxes forçades i hi ha una acumulació de les cèl·lules cerebrals. 

Novè mes, setmanes 36 a 40 aproximadament: a la setmana 36 la majoria de sistemes de 

l‟organisme de l‟embrió ja s‟han format però li falta perfeccionar el sistema digestiu, ja que 

fins aquest moment s‟ha nodrit a través del cordó umbilical. A la setmana 37, si el nen 

nasqués, ja se‟l consideraria un nounat a terme. Ara bé, això no vol dir que ho tingui tot a 

punt per a la vida extrauterina. El fetus va acumulant greix i continua perfeccionant les seves 

pràctiques: inhala i exhala líquid amniòtic per preparar els pulmons per a la respiració 

externa, es succiona el dit gros i fa el moviment d‟obrir-tancar els ulls. A la setmana 38, per 

estar llest per sortir de l‟úter, el nen/nena s‟ocupa de desempallegar-se del lanugen i de la 

capa protectora de la pell (o vèrnix). També produeix més surfactant; substància present als 

alvèols que evitarà que els sacs d‟aire dels seus pulmons s‟adhereixin quan comenci a 

respirar. A la 39a setmana, la pell rosada del fetus es torna blanca o blanquinosa 
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(independentment del seu to de pell definitiu). La setmana 40 és la setmana oficial de 

l‟embaràs i el nadó que neix és completament a terme. Gairebé la meitat dels embarassos 

superen les 40 setmanes previstes, encara que el més probable és que el ginecòleg no li 

permeti a la mare excedir les 42 setmanes. 
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2. ELS NENS PREMATURS 

2.1. Concepte de nen prematur 

Un nen prematur és aquell nen nascut abans de completar les 37 setmanes de gestació. 

Normalment un embaràs dura 40 setmanes. 

Depenent de l‟edat gestacional del nadó prematur en néixer, es poden classificar en: 

-Extremadament prematur (nascut abans de les 28 setmanes). 

 Un nadó nascut per sota les 25 setmanes de gestació s‟anomena no-viable i no es 

pot mantenir en vida. 

- Molt prematur (nascut entre 28 i 32 setmanes). 

- Prematur moderat (nascut entre la 32 i la 37 setmana). 

Els nadons prematurs també poden classificar-se segons el pes: 

-Pes baix: inferior a 2500 g 

-Pes molt baix: inferior a 1500 g 

-Pes extremadament baix: inferior a 1000 g 

 

Aquests nens neixen amb els òrgans immadurs i no estan preparats per assumir les 

funcions que es requereixen en néixer. Com més prematur és un nen, més problemes 

tindran els òrgans per adaptar-se ja que hauran de sobreviure fora de l‟úter matern i no 

n‟estan preparats. És per això que estan ingressats i en vigilància intensiva a partir del 

naixement, amb ajuda de medicacions i aparells per controlar la immaduresa dels seus 

òrgans. 

2.2. Característiques dels nens prematurs al néixer 

Les característiques que presenten aquests nens són: 

- Pes molt baix. Aquests nens prematurs o amb baix pes al néixer, són considerats 

recent nascuts de “risc biològic”, ja que tenen més possibilitats de tenir complicacions 

mèdiques com a conseqüència de les circumstàncies maternes, obstètriques i/o 

El 85% d‟aquests nadons 

sobreviuen, però alguns 

d‟ells arrosseguen seqüeles 

neurològiques. 
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neonatals a les quals es van exposar. I, quan menor sigui l‟edat gestacional i el pes 

al néixer, major serà el risc de complicacions a curt, mitja i llarg termini. 

- Dificultats en la respiració. 

- Borrissol corporal que anirà desapareixen quan creixi. 

- Menys greix corporal. 

- To muscular baix. 

- Problemes per alimentar-se: no poden coordinar la deglució i la respiració. 

- Cartílag de l‟orella suau i flexible. 

- Pell prima, llisa i brillant. A vegades deixa veure les venes sota la pell. Això fa que 

tingui un color vermellós o violaci. 

- Les nenes tenen el clítoris engrandit degut a que els llavis circumdants encara no 

estan desenvolupats. 

- Els nens tenen els testicles sense descendir i l‟escrot petit, llis i sense plecs. 

- El cap sembla desproporcionadament gran per la mida del seu cos, i els braços i les 

cames bastant llargues. No obstant, en créixer adquirirà un aspecte més 

proporcionat. 

- El nen prematur es mou molt poc i si ho fa és amb moviments bruscos, i amb 

sobresalts o sacsejades perquè els mecanismes per emetre les respostes encara no 

estan desenvolupats i la seva coordinació és immadura. 

- Quan neixen tenen les parpelles fusionades entre elles que poc a poc s‟aniran obrint. 

Totes aquestes característiques que presenten els nens prematurs producte del naixement 

previ al complet desenvolupament, aniran millorant a mesura que el nounat dormi, mengi i 

guanyi pes. 
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Imatge 1. Nen prematur 

que no és capaç de 

respirar sol. 

Font: 

http://doctoraboitiz.com/wp

/?p=730 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Causes del naixement prematur 

Actualment les causes del part prematur es desconeixen. Tot i que se sap que a vegades 

està provocat per raons mèdiques, l‟estil de vida durant l‟embaràs o els sagnats provocats 

per una posició anormal de la placenta que envolta el nen, també es coneixen d‟altres 

factors que contribueixen a l‟augment de prematuritat, especialment durant les últimes 

dècades. Per exemple: 

- Consum de tabac, alcohol o drogues durant l‟embaràs. 

- Manca de cures prenatals. 

- Nutrició inadequada abans o durant l‟embaràs. 

- Antecedents de part prematur. 

- Anomalies congènites en l‟úter. 

- Insuficiència cervicouterina; és a dir, un coll uterí de la mare debilitat, que comença a 

dilatar-se abans d‟hora. 

- Possibles malalties de la mare com diabetis, cardiopaties o nefropatia. 

- Ruptura prematura de membranes. 

- Embarassos múltiples. La possibilitat que siguin prematurs augmenta en un 40%. 
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- Preeclàmpsia: manifestació d‟hipertensió arterial i presència de proteïna en l‟orina 

després de la setmana 20 de l‟embaràs. 

- Edat de la mare: els parts prematurs solen ser freqüents en les dones menors a 19 

anys i majors de 40, però això no vol dir que dones de diferents franges d‟edat no 

puguin tenir un part prematur, qualsevol dona pot tenir-ne. 

2.4. Conseqüències de la prematuritat 

Normalment, la majoria dels bebès prematurs pateixen alguns problemes de salut lleus, el 

tractament dels quals és fàcil i simple, de manera que una estància relativament breu a la 

unitat de nounats és suficient per a solucionar-los. Ara bé, hi ha nens prematurs que poden 

patir grans dificultats marcades per contínues recaigudes, que poden donar lloc a anomalies 

o discapacitats i greus problemes en el seu desenvolupament. 

Com més prematur sigui el nadó, més gran és la probabilitat que experimenti problemes 

durant les primeres setmanes de desenvolupament. La probabilitat que un nen pateixi una 

discapacitat important és d‟aproximadament el 10% si neix a les 28 setmanes, mentre que 

augmenta fins a un 20-30% si neix abans de les 24-25 setmanes.  

Durant 4 anys es va realitzar al Regne Unit un estudi anomenat EPICure (1999) que va 

seguir el cas de 300 nens extremadament prematurs (naixement abans de les 28 setmanes). 

Els resultats publicats demostren que el 51% dels nadons no va tenir cap tipus de problema. 

El 26%, van sofrir problemes lleus o moderats com per exemple una dificultat auditiva que 

es podia corregir amb audiòfon, miopia, o debilitat a les cames que no els impedia caminar. 

Finalment, el 23% restant va tenir alguna discapacitat greu, com paràlisi cerebral infantil, 

importants retards en el desenvolupament, convulsions i hidrocefàlia. 

Algunes malalties greus associades a la prematuritat: 

1-Síndrome de Distress Respiratori Agut (SDRA) És una malaltia respiratòria que es 

desenvolupa quan els pulmons d‟un bebè no estan suficientment formats, de manera que no 

són prou grans per realitzar adequadament la seva funció, o el nen no produeix suficient 

surfactant pulmonar, substància que cobreix els alvèols pulmonars i que fa que en inspirar 

els pulmons no quedin col·lapsats. Tot això és sinònim d‟una gran fatiga a l‟hora de respirar. 

Existeixen mols tipus de SDRAs, depenent del grau de la malaltia. Si és molt lleugera cal 

deixar que es curi per si sola sense aplicar cap tractament, encara que l‟equip mèdic 

controla la seva evolució en tot moment. Si la síndrome es manifesta de forma contundent, 
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cal administrar una dosis de tractament sufractant. Consisteix en un líquid artificial injectat a 

través d‟un tub a la tràquea del nen. Aquest líquid espès es va introduint lentament als 

pulmons. Com a mesura preventiva també se li aplica oxigen mitjançant un ventilador. Al 

voltant d‟un 60% dels bebès que reben tractament a base de sufractant respon de forma 

positiva, un 30% també ho fa encara que recau i necessita una segona o tercera dosi, i en el 

10% restant resulta ineficaç. 

2-Displàsia broncopulmonar (DBP) És una malaltia pulmonar crònica. Aquesta, és molt 

frustrant perquè és una espècie de cercle viciós. Els pulmons d‟un nen prematur 

majoritàriament necessiten l‟ajuda d‟aparells durant un cert temps, però amb la força que 

aquests dispositius introdueixen aire a la tràquea es poden fer malbé els pulmons. Fins i tot 

el bebè prematur es pot tornar dependent de l‟aparell per poder respirar i al mateix temps els 

seus pulmons són perjudicats pel dispositiu que el manté viu. El personal mèdic 

desconnecta gradualment el ventilador i se li aplica respiració amb PPC (Pressió Positiva 

Contínua). Consta de dos tubs que s‟introdueixen per les foses nassals fins la faringe on fan 

arribar una mescla d‟aire i oxigen fins els pulmons, que ajuda a mantenir oberts els alvèols 

després de cada respiració. Se li realitza aquest tractament fins que pugui respirar sol. 

3-Ductus Arteriós (DA) persistent És una afecció cardíaca molt comuna en els prematurs. 

Dins el grup de nounats que tenen un pes inferior a 1500 g, la pateixen 1 de cada 5. Quan 

un fetus s‟està desenvolupant té un petit conducte anomenat ductus arteriós que manté 

comunicats dos dels principals vasos sanguinis que surten del cor. Són les arteries aorta, 

que porta la sang per tot el cos, i la pulmonar que porta la sang fins als pulmons. Aquest 

conducte hauria de tancar-se poc després del naixement. Però en alguns nounats, sobretot 

en prematurs no es tanca o a vegades es tanca i es torna a obrir. Mentre es manté obert, 

l‟oxigen no arriba en quantitat suficient i arriba massa sang als pulmons i pot provocar que 

els pulmons s‟omplin de líquid o que el nen depengui sempre d‟un ventilador artificial. 

El tractament que recomanen els metges dependrà de com estigui obert el conducte i de  

quants problemes origini. Si la situació no és molt greu, els especialistes proven de reduir el 

líquid de l‟organisme del bebè. Normalment, se li administra un diürètic que li faci orinar 

l‟excés de líquid. Tot i així, si el nounat també té alguna altra afecció que pugui agreujar-se 

amb aquest tipus de medicació, s‟opta a intervenir quirúrgicament. Es posa anestèsia 

general al bebè i el cirurgià tanca el conducte amb una grapa o el sutura amb punts. 

4-Enterocolitis narcotitzant (ECN) És una afecció greu que afecta als intestins d‟aquests 

nens preterme. S‟origina quan es produeix algun tipus d‟obstrucció que impedeix el flux 
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sanguini als intestins provocant la mort del teixit intestinal. Cal dir que la llet materna 

protegeix als bebès d‟aquesta malaltia. 

Com a tractament, es suspèn l‟alimentació del nounat per via oral. En el seu lloc, l‟equip 

mèdic ordena que durant una setmana el nen s‟alimenti per via endovenosa o a través d‟una 

sonda que va directament a l‟intestí per sota de la zona afectada d‟enterocolitis. Això fa que 

la part afectada de l‟intestí descansi i tingui temps de curar-se. Possiblement també se li 

administra algun tipus d‟antibiòtic i li col·loquen drenatge per curar les mucositats que 

s‟hagin format. 

5-Hemorràgia interventricular (HIV) Tracta de qualsevol tipus d‟hemorràgia que tingui lloc 

als espais naturals del cervell, coneguts amb el nom de ventricles. Aquesta hemorràgia es 

produeix quan reben un gran flux sanguini al cervell. Quan el bebè està naixent pateix grans 

oscil·lacions, provocant la ruptura dels capil·lars més dèbils i en conseqüència una 

hemorràgia. Mentre això succeeix, el nen pot no mostrar signes evidents però les cèl·lules 

cerebrals que es troben a la zona afectada moriran deixant un espai buit o un quist. Com a 

causa d‟aquesta hemorràgia (HIV) es pot produir la hidrocefàlia coneguda com “aigua al 

cervell”. Tracta d‟una afecció causada per la obstrucció de la circulació del líquid 

cefaloraquidi al cervell. El líquid s‟acumula als ventricles cerebrals provocant la seva 

dilatació i augmentat la pressió intracraneal.  

Normalment les hemorràgies interventriculars no necessiten tractament. No obstant, si 

s‟acumula líquid al ventricle, se‟n pot extreure una part mitjançant una punció lumbar i 

reduint així la dilatació. El personal sanitari pot administrar-li una medicació al bebè per 

disminuir la producció de líquid, cosa que també baixarà la inflor. Ocasionalment, una 

hemorràgia interventricular pot provocar una acumulació de líquid al cervell que no s‟elimina 

de forma natural ni amb medicació. En aquests casos s‟intervé quirúrgicament al nen i se li 

inserta una petita sonda que rep el nom de derivació, que evacua el fluid a mesura que es 

va produint. 

6-La retinopatia del nen prematur Tracta d‟un desordre de la retina de l‟ull que en general 

afecta a nadons nascuts abans de les 32 setmanes de gestació. Fins a un 30% dels nounats 

molt prematurs (menys de 28 setmanes d‟edat gestacional) la desenvolupen en algun grau. 

Això es produeix perquè encara que els ulls es comencin a formar després de la 4a setmana 

d‟embaràs, les retines no comencen a formar-se fins la setmana 28 aproximadament. Degut 

a que els ulls són els últims òrgans sensorials a formar-se totalment, els bebès els quals el 
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seu naixement s‟ha avançat resulten ser especialment vulnerables a patir qualsevol tipus de 

lesió. 

Generalment, aquest tipus de retinopatia es resol per si mateixa encara que els metges 

examinen amb regularitat els ulls per comprovar que s‟estan desenvolupant bé. Si el procés 

de retinopatia avança, ho solucionen intervenint quirúrgicament. Els dos mètodes principals 

de la intervenció són la crioteràpia i el làser. La crioteràpia consisteix en congelar els 

capil·lars anormals per detenir el seu creixement. S‟aplica una anestesia local o general i 

s‟utilitza una minúscula sonda i nitrogen líquid com a agent congelador. Els ulls del nounat 

queden bastant inflats durant els dies següents a la intervenció, però se li apliquen pomades 

calmants, gotes i compreses fines per contrarestar l‟efecte. Pel que fa al tractament amb 

làser, s‟utilitza aquest raig per destruir els capil·lars mal formats. Aquest mètode pot 

realitzar-se amb una anestèsia molt lleugera, els seus efectes secundaris de la qual són 

menors, causant menys molèsties i inflor. 

7-Espasmes Anomenats també atacs o convulsions, els espasmes tenen lloc quan es 

produeix un “curt circuit” al sistema elèctric del cervell. Normalment indica que alguna cosa 

irrita el cervell. Molts nadons només tindran espasmes lleus i durant poc temps però altres 

tindran forts atacs continuats. Un espasme pot tenir com origen una infecció, un desequilibri 

dels valors sanguinis (nivells baixos de sucre i de calci), a conseqüència d‟una hemorràgia 

interventricular important, d‟alguna inflamació del cervell, per una falta d‟oxigen o d‟una mala 

formació del cervell. 

Si el bebè te espasmes se li administra un anticonvulsionant que té un efecte sedant. Tot i 

així aquest tractament pot provocar una baixada de pressió i dificultar la respiració, per la 

qual cosa el personal mèdic controlarà aquestes dues funcions. 

8-Paràlisis cerebral infantil (PCI)La Paràlisis Cerebral Infantil confon els missatges que es 

transmeten des del cervell als músculs. Si un bebè pateix aquesta patologia significa que el 

seu cervell no manté el control dels músculs tal com fem normalment. La causa pot ser un 

mal funcionament d‟una part del cervell perquè no s‟ha desenvolupat adequadament. 

Existeixen tres tipus de PCI: 

- PCI espàstica Els músculs del nen s‟encarcaren i li resulta difícil moure les 

articulacions. 

- PCI atetòtica Els músculs canvien d‟un estat fràgil a un entumiment sense que el 

nadó ho pugui controlar; també poden sorgir problemes auditius i de la parla. 
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- PCI atàxica Es produeix una falta de control per mantenir l‟equilibri que sovint 

provoca moviments espasmòdics i dificultat en la parla. 

La fisioteràpia ajuda a desenvolupar els músculs i a dominar els moviments. Si els músculs 

estan massa adormits per treballar, els metges recepten al bebè un medicament anomenat 

Baclofen a fi de “despertar-los”. En alguns casos també s‟opera a nens amb paràlisi cerebral 

infantil amb el propòsit de corregir una rigidesa muscular, una contracció, o qualsevol atròfia 

muscular o de lligaments que s‟hagi produït. 

9-ApneaÉs la falta de respiració durant més de 10 segons. Si la interrupció dura entre 5-

10 segons i el nen torna a respirar el fenomen rep el nom de respiració periòdica, la qual es 

considera normal en un recent nascut i no causa cap problema ni necessita cap tractament. 

No obstant, si aquestes interrupcions de la respiració duren entre 10-20 segons s‟anomenen 

apnees. L‟apnea pot provocar que descendeixi el ritme cardíac i que la pell es torni pàl·lida, 

amb taques o bavosa per la disminució d‟oxigen que arriba als teixits. En general, l‟apnea és 

deguda a una falta de maduresa del sistema nerviós, dels pulmons i de les vies 

respiratòries. 

Algunes infeccions greus: 

Algunes complicacions que poden patir els nens prematurs són les infeccions. Ja que són 

especialment vulnerables degut a la debilitat del sistema immunitari, de l‟aparell respiratori i 

de l‟estat dels pulmons. 

Infeccions: 

1-Pneumònia És una infecció d‟un o dels dos pulmons. Molts gèrmens com bacteris, virus 

o fongs poden causar-la. També es pot desenvolupar en inhalar líquids o químics. 

El bebè presenta dificultats en respirar o canvis en la forma en què respira habitualment. 

S‟administra al nounat un cicle d‟antibiòtics (5 dies aproximadament) per via intravenosa. 

També se li pot administrar oxigen, se li dóna una alimentació especial i es controla la 

temperatura constantment. Si és necessari, se‟l connecta a un ventilador.  

2-Meningitis És una infecció o inflamació de les membranes que recobreixen la medul·la 

espinal o el cervell, les meninges. El seu origen pot ser víric o bacterià. 

El personal sanitari administra antibiòtics al nen si la infecció és bacteriana. Si és necessari 

el sotmeten a cures intensives especials, connectant-lo a un ventilador i subministrant 
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oxigen, aplicant-li una sonda per la qual se li proporcionen aliments i líquids, i una infermera 

el vigila les 24 hores del dia. 
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3. EQUIPAMENT DE LES UNITATS DE CURES INTENSIVES 

NEONATALS (UCEIN) 

Quan neix un nen prematur necessita 3 coses molt importants que resulten essencials: 

mantenir una temperatura adequada, respirar bé i alimentar-se. Els aparells que es troben a 

l‟UCEIN tenen com a finalitat ajudar al nen a realitzar aquestes activitats, o comprovar a 

través de monitors com es desenvolupa el nadó i si necessita rebre algun tipus d‟ajuda 

suplementària. Cal dir que els procediments i recursos més específics varien entre hospitals. 

La incubadora: és una caixa de plàstic transparent que està muntada sobre rodes. La seva 

funció és mantenir la temperatura del nen. Existeixen 2 tipus d‟incubadores: 

- Incubadora tancada: té una tapa, “finestretes” i doble vidre per mantenir la calor. 

També controlen el nivell d‟humitat de l‟aire que envolta el nadó. Aquest factor és 

important perquè l‟aire calent i sec d‟una unitat neonatal pot treure la pell vulnerable 

de la criatura. Els nens prematurs poden perdre molta aigua a través de la pell 

perquè no controlen la seva pròpia temperatura corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Incubadora oberta: no tenen tapa ni finestra. No obstant, tenen a sobre un aparell 

que proporciona calor i també en algunes ocasions un tipus especial d‟estoreta 

elèctrica. 

 

Imatge 2. Incubadora 

tancada.                                         

Font:  

página web materna 
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A mesura que el nen progressa, li resulta més fàcil controlar la seva pròpia temperatura 

corporal i podrà ser traslladat a un llit sense calefacció. 

Monitor de signes vitals: la descripció dels signes vitals (que permeten fer un diagnòstic 

inicial de l‟estat de salut d‟una persona), s‟utilitza als informes mèdics per indicar el grau de 

funcionament dels sistemes més importants de l‟organisme del nen. 

Per comprovar aquests signes vitals de forma individual o general, el bebè normalment està 

connectat a un conjunt de monitors a través d‟uns petits coixinets dels que surten uns cables 

i que estan adherits al pit de la criatura, anomenats elèctrodes. La quantitat de signes vitals 

que es controlen amb un monitor, dependran de l‟estat físic del recent nascut. 

- Monitor cardio respiratori: mesura les velocitats cardíaques i respiratòries. Fa sonar 

una alarma quan es sobrepassa o descendeix els nivells de normalitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 4. Monitor cardio 

respiratori. 

Font:  

Joseph Tart/EHP 

 

Imatge 3. Incubadora oberta. 

Font:  

international group 
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- Monitor de saturació: s‟encarrega de mesurar la quantitat d‟oxigen existent a la sang 

utilitzant un sensor de rajos infrarojos. Normalment es col·loca a la mà o al peu. Si el 

nivell d‟oxigen és massa alt o massa baix pot provocar problemes de salut a llarg 

termini. 

 

 

 

 

 

 

 

- Monitors de pressió sanguínia: n‟existeixen dos tipus. Es pot mesurar la pressió del 

bebè col·locant un maniguet al voltant del braç o mitjançant un aparell connectat a 

una via arterial. 

Analitzador de l‟oxigen ambiental: és un aparell petit col·locat a l‟interior de la incubadora 

que controla la quantitat d‟oxigen existent a l‟aire que envolta el nen. 

La via: és un tubet fi que entra a una de les venes principals de la criatura. Si el nen està 

molt delicat o és molt prematur es pot alimentar a través d‟aquest tub. També s‟hi poden 

administrar líquids i aliments suplementaris com medicaments.  

La sonda nasogàstrica; la sonda orogàstrica; la sonda transpilòrica: són uns tubets de plàstic 

fins i flexibles que serveixen per alimentar al bebè. La sonda nasogàstrica s‟introdueix pel 

nas i la orogàstrica per la boca. Ambdós casos es fa baixar la sonda per la gola fins arribar a 

l‟estómac. En canvi la transpilòrica va directament a l‟intestí prim. 

 

 

 

Imatge 5. Monitor de saturació. 

Font:  

zulmaplaza.com 
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Els catèters umbilicals: tubs prims de plàstic que passen per una artèria des del melic. 

Poden ser utilitzats per administrar líquids, nutrients, medicaments o per prendre mostres de 

sang. Algunes UCEIN també connecten aquests tubs a unes màquines especials que 

mesuren la pressió sanguínia i/o el nivell d‟oxigen a la sang. 

 

 

 

 

 

 

 

Equip de fototeràpia: és una làmpada que emet una llum brillant sobre la pell delicada del 

prematur. S‟utilitza pel tractament del color de pell groguenc. Aquest color de pell s‟anomena 

icterícia. És quan un nadó té un alt nivell de bilirubina en la sang. La bilirubina és una 

substància groga que el cos produeix quan reemplaça els glòbuls vermells vells. El fetge 

ajuda a descompondre la substància de manera que pugui eliminar del cos en la femta. Els 

alts nivells de bilirubina provoquen que la pell i l‟escleròtica dels ulls del nadó llueixin 

grogues. 

Imatge 6. La sonda 

orogàstrica. 

Font: 

http://enfermeriablog.com/nino-

prematuro-cuidados 

Imatge 7. Catèter umbilical 

col·locat al melic. 

Font: 

http://www.novidadediaria.com.

br/fotos/cateterismo-umbilical 
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Alarma apneica: si un bebè deixa de respirar durant més de 10-20 minuts té una apnea, així 

que necessita portar un sensor al voltant de la panxa. L‟alarma saltarà si deixa de respirar 

durant un període curt de temps. 

A part d‟aquests aparells necessaris per al desenvolupament del nounat pot ser que 

necessitin ajudes suplementàries per respirar. Alguns potser només necessiten assistència 

durant uns quants dies però altres en canvi requereixen ventilació mecànica durant diverses 

setmanes o fins i tot mesos. Aquest equipament està format pels següents dispositius: 

- Oxigen suplementari, la campana de hood i la mascareta d‟oxigen: Són aparells 

utilitzats en prematurs que ja poden respirar sense ajuda mecànica però que 

necessiten oxigen suplementari. L‟aire amb oxigen suplementari  pot fer-se arribar 

directament a una incubadora tancada. També pot bombar-se a una caixa de 

metacrilat especial transparent anomenada campana de hood que es col·loca sobre 

el cap del bebè o a través d‟una mascareta d‟oxigen.  

 

   

 

 

 

Imatge 8. Llum brillant 

anomenada equip de 

fototeràpia. 

Font: 
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Imatge 9. Bebè col·locat dins 

una campana de Hood perquè 

pugui rebre l‟oxigen necessari. 

Font: 

https://www.google.es/search?

q=via+intravenosa&source=ln

ms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ve

d=0ahUKEwiUjerUvePUAhXF

UlAKHfGXDrsQ_AUIBigB&biw

=1280&bih=918#tbm=isch&q=c

ampana+de+hood&imgrc=bad

BfoKWQWDuLM: 

Imatge 10. La fletxa assenyala 

la mascareta d‟oxigen. 

Font: 

https://www.catalunyalliure.cat/

2016/11/17-de-novembre-dia-

mundial-de-la-prematuritat/ 
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4. MÈTODE CANGUR 

El  mètode cangur consisteix en la col·locació del nadó nu, només amb un bolquer, en 

posició semi vertical i en contacte pell amb pell entre els pits de la mare o sobre el tòrax del 

pare. Els beneficis de practicar aquest mètode són: 

- Regula la temperatura corporal del nadó. 

- Regula el ritme cardíac i respiratori. 

- Disminució de plors del nen/a. 

- Augment amb temps de tranquil·litat i de son profund del nounat. 

- Millora el descans de la mare. 

- Afavoreix la lactància materna i estimula a la mare per la producció de llet. 

- Reforça el sistema immunitari del nadó. 

- Disminució de risc d‟infeccions. 

- Millora de la digestió disminuint el risc de còlics. 

- Afavoreix el vincle afectiu-emocional entre el bebè i els pares. 

- Redueix el temps hospitalari. 

4.1.  Els inicis del mètode cangur 

El mètode cangur es va iniciar a Colòmbia, a la dècada dels 70 del segle XX quan per 

diverses raons hi va haver un gran increment de la natalitat, produint també un pic de parts 

prematurs. Es van trobar en que no tenien les incubadores necessàries per a tots els 

nadons. La solució va ser posar en marxa aquest mètode de pell a pell. Es va descobrir que 

d‟aquesta manera es produïa una millor salut del nadó: augment de pes, regulació de la 

temperatura, regulació del nivell de sucre, establiment d‟un vincle amb la mare i sobretot una 

disminució de tots els problemes que presentaven els prematurs ingressats en una 

incubadora. Després d‟aquesta experiència i d‟haver demostrat clars beneficis per als 

nadons prematurs, el mètode va ser adoptat en nombroses unitats de neonatologia.  
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Imatge 11. Una mare 

experimentant el mètode 

cangur. 

Font: 

https://www.kangura.com/ca/bo

tiga-online/accessoris/rojo 
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5. ALIMENTACIÓ DEL NEN PREMATUR 

Els nadons prematurs requereixen el mateix tipus d‟alimentació i nutrició que qualsevol altre 

nen. L‟única cosa que succeeix és que necessiten que se‟ls administri de forma diferent fins 

que siguin capaços de coordinar els actes de succionar, deglutir, respirar i prendre lactància 

materna o el biberó per ells sols. Molt sovint són capaços de xuclar amb molta força un dit o 

un xumet molt abans que puguin mamar del pit de la mare. 

5.1. Alimentació per via intravenosa 

L‟alimentació per via intravenosa consisteix en administrar al bebè un aliment líquid especial 

a través d‟una via que entra a una de les seves venes. Al principi, aquest líquid està 

compost d‟una mescla de sucres (glucosa), sals i aigua; més endavant s‟afegiran 

aminoàcids i alguns greixos i minerals. Aquest mètode d‟alimentació s‟utilitza quan el nounat 

és extremadament prematur, molt petit (menys de 1000 g de pes) o quan el seu estat de 

salut li impedeix digerir la llet. L‟alimentació per via intravenosa resultarà indicada les 

primeres hores de vida, podent prolongar-se durant alguns dies més. Si el bebè està bé de 

salut i es manté estable, encara que sigui alimentat per via, se li ensenyarà a llepar llet del 

mugró de la mare com una fase preliminar de l‟alimentació al pit. 

5.2. Alimentació per sonda 

Aquest mètode consisteix en fer passar la llet a través d‟un petit tub de plàstic, i s‟utilitza 

quan l‟aparell digestiu del nen està llest per rebre l‟alimentació per via oral però ell encara no 

sap beure correctament. Normalment s‟introdueix el tub pel nas o la boca i es fa arribar al 

seu estómac. L‟alimentació per sonda pot durar uns dies, unes setmanes o mesos 

(dependrà del quadre clínic i de la prematuritat). A mesura que es desenvolupi i adquireixi 

més força, podrà començar l‟alimentació amb tassa, al pit o biberó de forma gradual mentre 

encara segueix sent alimentat per sonda. 

5.2.1. La succió 

Serà molt convenient que el bebè practiqui la succió cada cop que se li dóna menjar per la 

sonda. Les investigacions indiquen que l‟ajuda a digerir i per tant a engreixar, així com a 

coordinar els reflexes respiratoris, de succió i deglució, que afavoreix el fet de poder-lo 

alimentar al pit o tassa. 
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El millor és que practiqui la succió amb el mugró de la mare, encara que en algunes unitats 

també s‟utilitzi el xumet. És molt important saber col·locar el bebè correctament quan es vagi 

a practicar la succió al pit de la mare ja que un canvi de posició per petit que sigui pot 

marcar una gran diferència en l‟estímul de la criatura. Si el nen encara porta la sonda 

nasogàstrica, s‟agafa de manera que el pit no tapi el nas lliure de sonda perquè pugui 

respirar. Si la sonda entra per la boca, es comprova si la porta amb un esparadrap cap un 

costat ja que l‟acostumen a portar  subjecte cap avall per sobre del llavi inferior i de la 

barbeta. 

5.3.  Alimentació per tassa 

Per alimentar el nadó amb tassa, hem de col·locar-lo rígid, còmodament sobre la falda del 

pare/mare i li portarem a la boca amb cura una tassa petita amb llet (és de vores rodones 

semblant a les culleres que mesuren les dosis dels xarops) i deixarem que caigui una gota 

als llavis. El fet que es dipositi als llavis i no deixar que entri a la boca significa que el bebè 

és capaç de controlar la deglució i que possiblement no es sufocarà ni es posarà nerviós per 

la por a ofegar-se. Fer-ho d‟aquesta manera permet que la criatura olori i assaboreixi la llet 

(sensació impossible de sentir amb l‟alimentació per sonda) i el bon gust i la bona olor faran 

que intenti ingerir-la sol. Al cap d‟uns dies, entendrà la idea i començarà a llepar la llet de a 

tassa a poc a poc fins que al final ho farà com un “gatet”. Després començarà a fer “xuclets” 

i el pròxim pas ja serà l‟alimentació amb el biberó o el pit. 

5.4. Alimentació amb biberó 

Un cop el nen està suficientment adaptat per coordinar sense problemes la succió, la 

deglució i la respiració ja podem començar a donar-li un tipus de biberó especial en què el 

seu contingut és de 25-50 mL proveït d‟una tetina molt petita, suau i flexible. El biberó durà 

una fórmula especial de llet en pols preparada especialment pels nens prematurs. El 

compost làctic de cada bebè s‟haurà de modificar i adaptar a mesura que creixi i es 

desenvolupi.  

Moltes mares de nens prematurs se senten incapaces de donar el pit. De tant en tant es deu 

a que se senten molt cansades, estressades o indisposades, o a que no han rebut l‟ajuda 

necessària per poder donar el pit, o simplement a que no produeixen suficient llet per cobrir 

les necessitats del seu fill. 

Probablement, si el nen ha estat malalt, totes les experiències relacionades amb la boca que 

ha tingut un nen prematur durant les primeres setmanes de vida hagin estat desagradables 
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(sondes per donar-li menjar, sondes nassals, etc.) Tot i així no hem d‟oblidar que tocar-li 

suaument al voltant de la boca pot ajudar-lo a comprendre que aquest tipus de contacte 

també pot ser agradable. Per exemple, les investigacions indiquen que el fet d‟acariciar els 

llavis i la boca contribueix a que mengi amb més facilitat. 

5.5.  Alimentació al pit 

La llet de la mare és sempre molt millor que qualsevol llet comercial preparada. No és un 

simple aliment sinó que també resulta ser un gran medicament per protegir-lo de les 

infeccions, l‟ajuda a digerir bé i afavoreix el desenvolupament del seu cervell.  

Els científics han trobat molts avantatges a la llet materna: proteïnes, enzims, anticossos i 

altres ingredients que protegiran el bebè en contra d‟infeccions i malalties. Això és 

particularment important per un nounat prematur, perquè el seu sistema immunològic no és 

prou fort ni està suficientment desenvolupat per combatre els virus amb eficàcia. 

També pot ser que l‟alimentació al pit sigui innata però això no vol dir que sigui fàcil ni 

instintiva, ni tan sols per les mares de nounats nascuts a termini. Només un 65% d‟elles 

intenten donar el pit als seus fills i aproximadament només 4 de 10 continuen amb aquesta 

pràctica quan la criatura té 6 setmanes d‟edat. 

Les mares de nens prematurs han d‟afrontar moltes dificultats. Però l‟ajuda i la comprensió 

que pot donar el personal mèdic facilitarà molt les coses. Al Regne Unit, entre una i 2 de 

cada 10 mares de nens prematurs que abandonen la UCIN, tornen a casa donant de mamar 

als seus fills, però en les unitats on s‟esforcen al màxim en ajudar-les, son quasi bé 8 de 

cada 10. 
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6. DEPRESSIÓ POST-PART 

Els símptomes de depressió i ansietat són una característica de quasi bé totes les dones 

que acaben de donar llum, tant de les mares de nounats nascuts dins el termini com les de 

nens prematurs. Les sensacions d‟angoixa i ansietat són una reacció completament normal i 

lògica davant el naixement sobtat d‟un fill prematur que està molt delicat i que possiblement 

es troba a la UCEIN degut al seu estat crític. Aquests sentiments han de desaparèixer a 

mesura que el bebè creix sa i fort. No obstant, en alguns casos l‟estat depressiu pot 

prolongar-se durant molts mesos inclòs quan el nounat ja ha arribat a casa. A aquest quadre 

clínic els metges l‟anomenen Depressió PostPart (DPP). Els experts afirmen que si es 

diagnostica aviat i es rep el tractament adequat, la mare es pot recuperar en menys de 3 

mesos. Si la DPP no és diagnosticada i no es rep tractament, pot continuar durant mesos o 

en algunes ocasions durant anys. 

Reconeixement de la depressió postpart: 

Un possible indici d‟aquesta depressió és que la mare senti que li costa cada vegada més 

afrontar la seva vida quotidiana i malgrat que el bebè millora, el seu estat d‟ànim empitjora. 

Si és així, ha de demanar ajuda immediatament. Es pot parlar d‟aquest tema amb el 

ginecòleg/a, metge de capçalera o amb un infermer/a de la unitat de neonatologia. Aquest 

tipus de depressió afecta al voltant del 10% de mares en les primeres setmanes de vida dels 

seus fills. 

Tractament: 

Totes les formes de DPP (Depressió PostPart) poden rebre un tractament efectiu i en molts 

casos, l‟estat de la mare millora en poc temps. Les dues vies principals de tractament són un 

bon assessorament i l‟oportuna medicació. Aquesta, pot consistir en un tractament hormonal 

(a base d‟estrògens, de progesterona o de l‟hormona tiroidea), lleugers antidepressius que 

no produeixin addicció i ansiolítics, que tampoc produeixen addicció si es prenen durant un 

període inferior a 6 setmanes. El metge ordenarà els ansiolítics si la mare es nota tan 

nerviosa que pateix insomni i se sent exhausta; el cansament ho empitjora tot. 

6.1. Causes 

Les causes es desconeixen però té relació amb els canvis hormonals de la dona durant el 

postpart. Altres causes que augmenten les possibilitats de patir aquest tipus de depressió 

poden ser l‟absència de suport familiar, la lactància artificial o el fet d‟haver patit episodis 
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depressius abans. La idea establerta d‟una maternitat idealitzada i la pressió social actual de 

les dones a ser perfectes, fa que no es sentin capaces de demanar ajuda o sincerar-se amb 

el què els passa. 
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7. VUIT PROJECTES INNOVADORS PER MILLORAR LA 

QUALITAT DE VIDA DELS NADONS PREMATURS I LES 

SEVES FAMÍLIES 

La recerca per les millores dels nadons prematurs proposa un projecte innovador anomenat 

NeoStart. Consta de solucions per a millorar la qualitat de vida dels infants prematurs i les 

seves famílies. El projecte està promogut per la companyia farmacèutica Cheisi d‟Espanya 

implantada també en altres llocs del món. Reforça el seu compromís per l‟àrea de 

neonatologia i la seva aposta per la innovació en països poc desenvolupats. 

Els projectes innovadors són: 

- Manta tèrmica que ajuda al nadó a respirar.  

Un estudiant de la Universitat de Califòrnia ha desenvolupat aquesta manta per a reduir la 

pneumònia associada a la ventilació del nadó en les unitats de cures intensives neonatals. 

- Sistema que permet connectar el nadó prematur amb la seva mare. 

Aquest sistema és anomenat BABYBE. Permet que els nadons en incubadores percebin el 

batec del cor, la respiració i la veu de les seves mares. 

 

 

 

 

 

 

- Peüc intel·ligent per controlar la salut del nadó des del mòbil. 

La Startup d‟Estats Units ha desenvolupat un peüc intel·ligent capaç de mesurar el ritme 

cardíac i el nivell d‟oxigen en sang del bebè. D‟aquesta manera, els pares controlen la salut 

del nadó i poden accedir de forma immediata a tota la informació a través del mòbil. 

Imatge 12. Sistema BABYBE. 

Font:  

https://www.bebesymas.com/re

cien-nacido/babybe-una-

incubadora-innovadora-que-

conecta-al-bebe-con-su-madre 
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- Placenta artificial per tractar a nadons en fase molt prematura. 

Investigadors de la Universitat de Michigan han aconseguit desenvolupar una placenta 

artificial per tractar a nadons prematurs d‟alt risc. El sistema encara es troba en una fase 

preliminar però podria ser una revolució en el camp de la neonatologia ja que el seu sistema 

permetria tractar al bebè com si estigués encara  l‟úter de la mare i mantindria el nadó amb 

vida. 

- Manta espacial de baix cost. 

Aquest projecte innovador té un fi social. Ha ajudat a salvar més de 200.000 vides de 

nadons prematurs a Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina. La idea dels creadors sorgeix gràcies a 

una classe de disseny a Standford on van ser desafiats a crear un dispositiu mèdic que 

costarà només un 1 per cent del que costa una incubadora típica, per donar servei als 

països més necessitats. Gràcies a aquest dispositiu que actua com una incubadora de baix 

cost i amb forma de sac de dormir encoixinat resistent i portàtil, un orfenat de Pequín va 

aconseguit mantenir la calor d‟un nadó prematur que havien abandonat al carrer. 

 

 

 

 

 

Imatge 13. Peüc intel·ligent. 

Font:  

http://www.societatdelainnovac

io.cat/9-projectes-innovadors-

per-millorar-la-qualitat-vida-

dels-nadons-prematurs-i-les-

seves-families/ 

Imatge 14. Manta espacial. 

Font: 

http://www.societatdelainnovaci

o.cat/wp-

content/uploads/2017/03/saco-

de-dormir-acolchado.jpg 
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- Càmera perquè la família del nadó prematur pugui interactuar amb ell. 

La companyia Angel Eve Camera ha desenvolupat un sistema de càmeres basades en 

Internet que a través de la reproducció en temps real permet als pares i els seus familiars, 

veure i interactuar amb el seu nadó a les unitats neonatals de cures intensives. Així els 

pares sempre podran estar a prop quan no poden estar presents. 

 

 

 

 

 

 

- Incubadora low cost (cost baix). 

Aquest projecte té caràcter social i s‟ha desenvolupat a Espanya per un estudiant de 

telecomunicacions. Consisteix en una incubadora de baix cost per a països en vies de 

desenvolupament. Mentre el preu d‟una incubadora normal oscil·la entre els 6.000 i els 

60.000 dòlars – depenent de les característiques que tingui -, aquesta incubadora costa 

menys de 300 dòlars. Amb aquesta iniciativa, Alejandro Escario va aconseguir el „Best 

Medical Project‟ un títol que concedeix l‟Institut Tecnològic de Massachusett (MIT) al millor 

projecte tècnic. 

 

 

 

 

 

Imatge 15. Càmera per 

interactuar amb el bebè. 

Font: 

http://www.societatdelainnovaci

o.cat/wp-

content/uploads/2017/03/angel

-eye-camera.jpg 

Imatge 16. Incubadora low 

cost. 

Font: 

http://www.societatdelainnovac

io.cat/9-projectes-innovadors-

per-millorar-la-qualitat-vida-

dels-nadons-prematurs-i-les-

seves-families/ 



Arribar al món abans d‟hora 

 

 39 

- “The octo Project”. 

L‟“Octo Project” va començar a Dinamarca el febrer de 2013, on un grup de voluntaris 

elaboraven pops de peluix fets amb cotó. La finalitat dels pops és reduir l‟estrès del 

prematur. Els nounats s‟agafen als tentacles del pop recordant l‟úter matern. Diversos 

estudis han pogut demostrar que els pops són capaços d‟aportar grans beneficis a 

aquests nadons, com ara: millora de la respiració i un ritme cardíac més regulars, així 

com majors nivells d‟oxigen a la sang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 17. Pop de peluix. 

Font: 

http://www.societatdelainnovac
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ll. PART PRÀCTICA 

La meva part pràctica consisteix en: 

 Una entrevista a una voluntària de l‟associació de Prematurs de l‟Hospital Clínic 

Maternitat. 

 Visitar la unitat de neonatologia de l‟Hospital Clínic. 

 Enquestes i entrevistes a mares de nens i nenes prematurs. 

 Entrevista al neonatòleg Francesc Botet. 

8. VISITA A LA UNITAT DE NEONATOLOGIA DE 

L’HOSPITAL CLÍNIC MATERNITAT 

El matí del dia 17 de Juliol vaig anar a l‟hospital Maternitat de Barcelona a realitzar una 

entrevista a l‟Associació de prematurs d‟aquest centre per a veure quina feina duien a terme, 

la importància que tenien entre les mares i els inicis d‟aquesta associació. Em va atendre La 

Judith Jiménez Marín, mare de prematur i membre de l‟associació. Des que em vaig posar 

en contacte amb ella em va facilitar en tot moment la entrevista i la visita (des del vidre 

exterior de la sala) a neonatologia. Actualment les incubadores d‟aquesta unitat estan totes 

ocupades. 

8.1. Visita a neonatologia 

L‟objectiu de visitar la zona de nounats d‟un hospital és veure el protocol que duen a terme, 

els aparells que utilitzen i el contacte entre la mare i el nadó.  

Vaig poder documentar-me sobre el protocol d‟atenció que segueixen els metges des del 

naixement del nen prematur fins que arriba a casa. Primer, un cop el nen ha nascut el 

deriven a la sala UCI, on es manté en observació les primeres 48 h. Quan han passat 

aquestes hores es trobarà a la UCI mitjana que és on el nen està les hores necessàries fins 

que els seus òrgans  estiguin completament desenvolupats. Si ja està fora de perill, passarà 

a la sala d‟engreix. Quan el nen resta en aquesta sala vol dir que està format però que li falta 

engreixar-se perquè els metges li donin l‟alta i pugui anar a casa amb la seva família. En 

rares ocasions, els bebès prematurs quan arriben a casa necessiten mascaretes d‟oxigen o 

altres aparells. En el cas que n‟hagin de portar, s‟aniran retirant mica en mica segons el seu 
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desenvolupament. Els primers anys de vida, els nadons preterme necessiten rebre visites de 

metges constantment per seguir el seu creixement i per controlar que no agafen cap 

infecció. 

Aquestes sales estan plenes d‟incubadores i de pares i mares amb mascareta per no poder 

transmetre cap mena d‟infecció ja que els nadons són molt fràgils i propensos a agafar 

qualsevol virus. Vaig poder veure que una mare realitzava el mètode cangur. Està demostrat 

que aquest primer contacte afavoreix els vincles entre la mare i el nadó, ajuda a regular 

la temperatura i el nivell de sucre del nounat, facilitant una lactància precoç i duradora. 

En aquesta unitat, l‟atenció dels pares al nadó és bàsica. Es passen tot el dia a l‟hospital i la 

seva rutina canvia per complet ja que ara ells giren al voltant de les necessitats del nadó. És 

una època molt complicada per ells i necessiten suport moral i mèdic en tot moment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 19. “Logo” de 

l‟associació. 

Font: 

http://asprem-hcm.org/qui-som/ 

Imatge 18. Hospital Clínic- 

Maternitat de Barcelona. 

Font: 

http://www.hospitalclinic.org/ca/

el-clinic/com-arribar/maternitat 
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8.2.  Entrevista a l‟associació de Prematurs Hospital Clínic-

Maternitat 

Fa tres anys la Bet Farga, mare de bessons prematurs va creure convenient crear una 

associació de pares i mares amb fills preterme perquè les famílies no es sentissin soles en 

aquest camí tant difícil d‟afrontar. L‟associació està en marxa gràcies als voluntaris i socis. 

Ser voluntari implica visitar mares ingressades a l‟hospital Clínic-Maternitat amb risc de 

prematuritat, a altres que ja han tingut el nadó però encara estan ingressades o bé a mares 

que han tingut complicacions ja sigui al part o que el seu fill estigui a nounats per temes 

infecciosos. En aquest hospital hi ha 6 voluntàries actives que són mares de nens prematurs 

i tenen com a objectiu vetllar pel benestar dels bebès i famílies durant el temps que estan a 

la unitat i l‟acompanyament i recolzament durant tot aquest procés. Un dels altres  objectius 

de l‟associació és la investigació. Si hi ha algun centre que està estudiant algun tema 

relacionat amb el naixement prematur, l‟associació els facilita el contacte amb la família del 

nounat. Qui es vulgui fer voluntari ha de passar una entrevista amb una voluntària de 

l‟associació. La Judith Jiménez. Els socis en canvi (actualment hi ha 30 socis inscrits), 

paguen una quota anual de 160 euros i molts d‟ells també es poden fer voluntaris atenent a 

famílies o ajudant a preparar activitats durant l‟any. Realitzant aquestes activitats és com 

s‟ha fet conèixer l‟associació. Algunes d‟aquestes són seminaris, tallers i classes de zumba 

que es duen a terme per recaptar diners pels projectes que l‟associació té en peu; per 

exemple, “un tirallets per a cada incubadora” i “gorrets i peücs”. El primer té com a objectiu 

proporcionar un extractor de llet per la mare del nounat ja que la llet materna és “or blanc” i 

té moltes propietats pel desenvolupament del prematur. El segon consisteix en donar a cada 

família quan surt de la unitat una bossa amb un gorret i uns peücs. Ho teixeixen uns ancians 

i el fil és donat per una empresa. Per tant, potser no són donacions econòmiques però si 

tangibles. Un dia molt destacat per l‟associació és el 17 de novembre, dia del nen prematur. 

És molt important perquè es reuneixen famílies de nens prematurs tant de l‟hospital clínic 

com de fora. Durant l‟any també es realitzen xerrades dutes a terme per voluntaris i 

infermeres. Fins ara han estat obertes a tothom però l‟associació s‟està plantejant fer pagar. 

Actualment, la xifra de prematurs a l‟hospital clínic ha pujat i la unitat d‟aquest hospital està 

saturada. Això és degut a l‟estrès de la societat, mala alimentació, fertilitat, etc. 

De cara a un futur pròxim, a l‟associació li agradaria realitzar dos nous projectes. El primer 

consisteix en proporcionar un psicòleg per la unitat ja que les famílies necessiten un gran 

suport moral. El segon tracta de recollir adreces electròniques dels pares quan el nen 
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prematur està ingressat a neonatologia perquè l‟associació els pugui enviar informació cada 

mes. 

La Judith i una altra mare voluntària de l‟hospital van ser molt amables perquè a més, em 

van deixar realitzar una entrevista sobre la seva pròpia experiència cosa que em va fer 

reflexionar.  Personalment crec que la feina que duen a terme les voluntàries, tant per 

recaptar diners com per ajudar a pares i mares de fills prematurs és d‟admirar. És una època 

molt dura, ja que els pares volen el millor pel fill i necessiten una ajuda i un recolzament 

constant. Tothom s‟imagina un embaràs sense complicacions, un part perfecte, un nadó sa i 

al cap de 3 dies marxar a casa. Però a vegades no tot va com la gent vol i les coses es 

poden complicar, així que no hi ha res millor que rebre una bona atenció per part del 

personal mèdic o fins i tot una ajuda externa. 

 

 

 

Imatge 20. Segona trobada del 

dia del prematur a l‟hospital 

Clínic-Maternitat. 

Font: 

https://plus.google.com/u/1/pho

tos/103332214690076722278/

album/6305702004682705729/

6305702005828006002 

Imatge 21. Segona trobada del 

dia del prematur a l‟hospital 

Clínic-Maternitat. 

Font: 

https://plus.google.com/u/1/pho

tos/103332214690076722278/

album/6305702004682705729/

6305702006925936050 
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Imatge 22. Dia de la 

masterclass de zumba i 

enlairament de globus per 

recordar aquells nens 

prematurs que ja no hi són. 

Font: 

https://plus.google.com/u/1/pho

tos/103332214690076722278/

album/6296512548221600817/

6296512547448871922 
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9. ENQUESTES 

El model de l‟enquesta realitzada a 75 mares de nens prematurs es troba a l‟Annex I situat al 

final d‟aquest treball.  

9.1. Metodologia 

Mitjançant un programa de google, realitzaré una enquesta a mares de nens i nenes 

prematurs. La Judith Jiménez, mare de bebè nascut a preterme i voluntària de l‟associació 

visitada, em va proposar publicar l‟enquesta al seu mur del Facebook.  

9.2. Objectius de les enquestes 

Per conèixer més sobre el tema em proposo una sèrie d‟objectius per assolir: 

- Saber si la prematuritat condiciona el sexe del nadó. 

- Conèixer si la setmana de naixement influeix en el pes del bebè prematur. 

- Poder saber si l‟existència de complicacions maternals durant la gestació poden 

provocar el part prematur. 

- Tenir coneixement sobre les causes del part prematur. 

- Investigar com són els parts. 

- Esbrinar si hi ha relació entre ser nascut a preterme i tenir malformacions. 

- Conèixer si es duu a terme la utilització de monitors o aparells un cop el nounat ha 

estat donat d‟alta. 

- Existeix una relació de ser nen prematur i tenir infeccions víriques i bacterianes 

durant els primers  anys de vida. 

- Tenir constància de la relació entre ser nen o nena prematur i el patiment de 

malalties respiratòries durant els 3 primers anys de vida. 

- Saber si existeix un lligam entre ser nounat prematur i tenir malalties cardíaques els 

3 primers anys de vida. 

- Investigar sobre la influència de ser nen prematur i l‟edat de començar a caminar, 

gatejar, parlar i sortir la primera dent. 
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- Contrastar les respostes de totes les mares. De manera que pugui conèixer com es 

viu aquesta etapa en diferents famílies. 

- Conèixer si hi ha influència en ser nadó prematur i tenir menys capacitat de vida que 

un nounat nascut a terme. 

9.3. Resultats 

9.3.1. Sexes en la prematuritat 

La prematuritat es dóna més en sexe masculí. 26 de 68 prematurs són nenes (38,24%) i 42 

són nens (61,76%). 

 

 

 

 

 

 

9.3.2.  Classificació de prematuritat. Setmana de gestació i pes del nadó 

Primerament cal dir que tots els nens/es prematurs neixen amb un pes inferior a 2.500 g. 

Ara bé, segons la setmana de naixement del nadó poden tenir un pes més o menys baix. 

Exactament 14 nens/es de 68 (20%), han nascut per sota les 28 setmanes de gestació amb 

un pes extremadament baix (< 1000g). Un d‟ells va néixer per sota les 25 setmanes. A 

aquests, se‟ls anomena no-viables ja que no aconsegueixen viure. En aquest cas però, ha 

passat el contrari. Ha tingut moltes infeccions i operacions però es manté en vida. A més, un 

bebè donat a llum a les 26 setmanes, va morir a causa de les complicacions i operacions 

dels primers dies de vida.  

16 nens/es de 68 (23,53%) han nascut entre la setmana 28 i 32 de gestació amb un pes 

molt baix (<1500 g) i 38 nens de 68, (55,88%) han nascut entre la setmana 32 i 37 de 

gestació amb un pes entre 1500 i 2500 g.  

 

Imatge 23. Gràfica número 1. 
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9.3.3. Complicacions maternals durant la gestació que poden provocar el part prematur 

Algunes mares (41,2%) han tingut un part prematur causat per complicacions durant 

l‟embaràs, tot i que un 58,8% no n‟ha tingut. 

Algunes d‟aquestes complicacions durant la gestació han estat: 

o Forat a la placenta. 

o Pèrdues de sang. Aquestes pèrdues poden ser degudes a: traumatismes i 

sobreesforços, causes desconegudes o embaràs no evolutiu. A aquest 

embaràs no evolutiu s‟anomena amenaça d‟avortament. El còrion, (teixit que 

donarà lloc a la placenta), per la causa que sigui es desenganxa i deixa al 

descobert una àrea molt irrigada produint-se un sagnat més o menys intens. 

o Diabetis gestacional. 

o Hipertiroïdisme. Augment de l‟activitat productiva hormonal de la tiroide que té 

com a conseqüència un augment de la concentració de les hormones 

tiroïdals, triiodotironina i tiroxina.  

o Miomes uterins. Tumor crescut a l‟interior de l‟úter de la mare. 

o Contraccions prematures. 

 

 

Imatge 24. Gràfica número 2. 
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9.3.4. Causes del naixement prematur 

Un 20,58% de mares no coneixen la causa o el factor propulsor del part prematur, en canvi 

un 79,41 % sí.  

D‟aquest 79,41%: 

- 17 de les 68 mares han tingut un part prematur degut a una preeclàmpsia. Un 

trastorn de l'embaràs caracteritzat per pressió arterial alta i grans quantitats 

de proteïna en l'orina.  

- 16 de les 68, a causa d‟una ruptura de la placenta. Un òrgan que constitueix la 

connexió vital del bebè amb la mare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 26. La placenta. 

Font: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pla

centa 

Imatge 25. Gràfica número 3. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Embar%C3%A0s
https://ca.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3_arterial
https://ca.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%AFn%C3%BAria
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- 3 de 68 mares per: 

o Infeccions de la mare. Per exemple, intrauterina. 

- 3 de 68 mares, degut a: 

o Embarassos múltiples. 

- 2 de 68 mares han tingut un part prematur a causa de: 

o Pèrdua del líquid amniòtic. Aquest líquid protegeix el fetus i l‟embrió dels 

traumatismes externs i fa possible el desenvolupament embrionari i fetal. 

- 2 de  68 mares per: 

o Incompetència cervical. És la incapacitat del coll (obertura) de l‟úter per restar 

tancat fins al final de l‟embaràs. En condicions normals, l‟úter “s‟aprima” a 

l‟etapa final de l‟embaràs preparant-se pel part.  

- 1 de 68 mares el seu part és per al patiment fetal. Es produeix degut a una alteració 

en l‟intercanvi d‟oxigen entre el bebè i la mare a través de la placenta. 

- 1 de 68 mares el seu part és degut a una pujada de tensió per les següents diferents 

causes: 

o Una gleba a la placenta. 

o L‟excés de líquid amniòtic. 

o Nervis i estrès per problemes familiars. 

o Operació de l‟úter. 

o Avortament selectiu. És l‟avortament d‟un nadó a causa de malalties que 

impedeixen créixer al seu germà bessó. 

o Hidropesia fetal. És una inflamació greu del fetus i que posa en risc la seva 

vida. Es desenvolupa quan hi ha massa quantitat de líquid amniòtic. Surt del 

corrent sanguini del nadó i va directament als teixits.  

 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Fetus
https://ca.wikipedia.org/wiki/Embri%C3%B3
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9.3.5. Tipus de parts 

Aquests parts, acostumen a ser cessaries d‟urgència (47,06%) seguits de parts naturals 

(32,35%), provocats (10,29%) i vaginals amb epidural (10,29%). 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.6. Nens prematurs nascuts amb malformacions 

Només un 2,9% de bebès ha tingut malformacions i s‟ha pogut intervenir quirúrgicament per 

a fer-les desaparèixer. En canvi, un 97,05% no n‟ha tingut. 

 

 

 

Imatge 27. Gràfica número 4. 

Imatge 28. Gràfica número 5. 
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9.3.7. Alimentació del nounat nascut a preterme 

- 31 de  68 mares  (45,58%), alimenta al nadó amb llet materna directament al pit. 

- 16 de 68 mares (23,53%), alterna l‟alimentació de llet materna amb artificial de 

farmàcia. 

- 9 de 68 mares (13,24%), utilitza exclusivament llet artificial. 

- 8 de 68 mares (11,76%), s‟extreu llet pròpia amb extractors per alimentar-lo amb 

biberó. 

- 4 de 68 mares (5,88%), opta per l‟alimentació a partir del banc de llet de l‟hospital ja 

que per causes determinades no ha pogut donar-li la seva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 29. Gràfica número 6. 

Imatge 30. Gràfica número 7. 



Arribar al món abans d‟hora 

 

 52 

9.3.8. Necessitat d‟aparells per a sobreviure un cop el nounat és a casa 

La majoria d‟aquests nens (94,12%), quan són donats d‟alta no necessiten el control de cap 

aparell. Només un 5,88% de nounats no nascuts a terme necessiten oxigen per respirar o 

medidors per controlar la freqüència cardíaca a casa. 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.9. Patiment d‟infeccions víriques i bacterianes durant els 3 primers anys de vida  

- 38 de 68 nens prematurs no han tingut infeccions víriques o bacterianes els 3 

primers anys de vida. 

- 30 de 68 nens prematurs han patit infeccions víriques o bacterianes els primers 3 

anys de vida. Algun exemple d‟aquestes infeccions poden ser: 

o Rotavirus. Virus que infecta les cèl·lules que recobreixen l‟intestí prim i que 

causa gastroenteritis. 

o Infeccions d‟orina. 

o Faringitis. Inflamació de la faringe. 

o Refredats. 

o Bronquitis. Inflamació del recobriment dels bronquis que connecten la tràquea 

amb els pulmons. 

o Gastroenteritis. Inflamació o inflor de l‟estómac i intestins a causa d‟un virus. 

o Otitis. Inflamació de la oïda causada per un virus. 

Imatge 31. Gràfica número 8. 
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o Diarrea. 

o Angines. Inflamació de les amígdales. 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.10. Malalties respiratòries durant els 3 primers anys de vida  

Un 50% de nadons prematurs no han patit cap malaltia respiratòria i un 50% sí. Aquestes 

malalties són: 

o Bronquitis. 

o Bronquiolitis. Infecció que afecta la via aèria, principalment als bronquíols 

originant un augment en la producció de moc. 

o Pneumònia. Inflamació d‟un o dels dos pulmons. 

o Pulmonia. Inflamació aguda dels pulmons. 

 

 

 

 

 

 

Imatge 32. Gràfica número 9. 

Imatge 33. Gràfica número 10. 
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9.3.11. Presència de malalties cardíaques durant els 3 primers anys de vida 

Un 94, 12% de bebès prematurs no han patit cap malaltia cardíaca. Un 5,88% sí a causa de: 

o Taquicàrdies. Alteració cardíaca que es caracteritza per la rapidesa 

exagerada de les contraccions del cor. 

o Buf cardíac. Soroll patològic que s‟origina  per un augment de flux a través 

d'una vàlvula cardíaca. 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.12. Edat de començar a caminar, gatejar, parlar i sortir la primera dent 

Tenint en compte el moment en què es va realitzar l‟enquesta, molts dels nens encara eren 

massa petits per gatejar, caminar, parlar i pel creixement de la primera dent. Malgrat aquest 

factor esmentat, els resultats han estat: 

Edat de gatejar de 40 nens i nenes: 

Nombre de nens: Edat de gatejar: Percentatges: 

1 16 mesos (2,5%) 

1 14 mesos (2,5%) 

1 13 mesos (2,5%) 

7 12 mesos (17,5%) 

Imatge 34. Gràfica número 11. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Cor
https://ca.wikipedia.org/wiki/V%C3%A0lvula_card%C3%ADaca
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3 11 mesos (7,5%) 

8 10 mesos (20%) 

2 9 mesos (5%) 

8 8 mesos (20%) 

5 7 mesos  (12,5%) 

4 6 mesos (10%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edat de caminar de 53 nens i nenes: 

Nombre de nens: Edat de caminar: Percentatges: 

1 24 mesos (1,89%) 

1 20 mesos (1,89%) 

2 19 mesos (3,77%) 

 

1 18 mesos (1,89%) 

6 16 mesos (11,32%) 

Imatge 35. Gràfica número 12. 
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10 15 mesos (18,86%) 

9 14 mesos (16,98%) 

8 13 mesos (15,09%) 

7 12 mesos (13,21%) 

1 11 mesos (1,89%) 

5 10 mesos (9,43%) 

1 9 mesos (1,89%) 

1 6 mesos  (1,89%) 

 

 

 

 

 

 

 

Edat de parlar de 29 nens i nenes (primeres paraules): 

Nombre de nens: Edat de parlar: Percentatges: 

7 24 mesos (24,14%) 

4 18 mesos (13,79%) 

2 19 mesos (6,9%) 

2 8 mesos (6,9%) 

2 12 mesos (6,9%) 

Imatge 36. Gràfica número 13. 
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2 11 mesos (6,9%) 

2 16 mesos (6,9%) 

2 9 mesos (6,9%) 

2 14 mesos (6,9%) 

1 20 mesos (3,45%) 

1 10 mesos (3,45%) 

1 15 mesos (3,45%) 

1 13 mesos (3,45%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edat de sortir la primera dent de 41 nens i nenes: 

Nombre de nens: Edat de la sortida de la 1a 

dent: 

Percentatges: 

6 10 mesos (14,63%) 

6 5 mesos (14,63%) 

6 12 mesos (14,63%) 

5 8 mesos (12,2%) 

Imatge 37. Gràfica 14. 
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4 6 mesos (9,76%) 

4 4 mesos (9,76%) 

4 7 mesos (9,76%) 

3 9 mesos (7,3%) 

2 11 mesos (4,88%) 

1 14 mesos (2,44%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 38. Gràfica número 15. 
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10. ENTREVISTA AL DR. BOTET 

L‟associació de Prematurs de l‟Hospital Clínic, em va facilitar el contacte amb un neonatòleg, 

Francesc Botet. Vaig poder demanar-li les mateixes preguntes que vaig realitzar a les mares 

de nadons prematurs. D‟aquesta manera podré contrastar els resultats de les enquestes 

amb les dades aportades per un especialista. 

Científicament està comprovat que del 100% de bebès prematurs, un 51% són nens i un 

49% nenes. No es sap el perquè però tenen més supervivència les nenes. Pel que fa a 

complicacions maternals durant la gestació, no significa que hagin de donar lloc al part 

prematur, però podria passar que hi hagués una ruptura de membranes i que els 

especialistes hagin de finalitzar l‟embaràs.  

 

Majoritàriament no es saben les causes del part prematur, però probablement hi ha 

condicions constitucionals de la dona que afavoreixen la ruptura de membranes i finalment 

el part. En d‟altres, hi ha malalties de la mare (hipertensió, infeccions, etc,) que aconsellen 

finalitzar la gestació. Aquests parts són programats per cessaria però també n‟hi ha 

d‟espontanis vaginals. 

 

En l‟àmbit de l‟alimentació,  l‟hospital Clínic afavoreix i insisteix en l‟alletament maternal. En 

aquest centre marxen a casa el 80% de nadons alimentant-se de llet materna. 

Probablement, per la mare és més fàcil mantenir la lactància en un nadó nascut a terme 

però la durada de la lactància depèn molt de factors externs després de l'alta hospitalària.  

També, molt pocs d‟aquests nadons quan són donats d‟alta, porten mascaretes d‟oxigen o 

monitors de control cardíac. 

Respecte a les malformacions, els nens prematurs no en tenen més que els nadons nascuts 

a terme. 

Tampoc hi ha relació entre ser prematur i tenir malalties cardíaques però en canvi, sí que 

influeix ser nadó nascut a preterme i tenir infeccions víriques. Especialment les respiratòries 

dels mesos d‟hivern. Alguns nens que hagin tingut problemes respiratoris poden tenir com a 

seqüela displàsia broncopulmonar. Es produeix un desenvolupament anòmal del teixit 

pulmonar que es caracteritza per la inflamació i la formació de cicatrius als pulmons.  

Finalment, no hi ha d‟haver relació en ser nen prematur i l‟edat de començar a caminar, 

gatejar, parlar i sortir la primera dent. Cal dir que és important tenir en compte l‟edat 

corregida del bebè. És l‟edat que tindria el nen si hagués nascut a la data probable del part. 
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Per exemple, un nen de 6 mesos d‟edat que va néixer a la setmana 32 (vuit setmanes abans 

de la data del part), té una edat corregida de 4 mesos.   
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11. CONTRAST DELS RESULTATS A LES ENQUESTES 

AMB LES RESPOSTES D’UN ESPECIALISTA 

PREGUNTES: Enquesta a mares: Entrevista al Dr. Botet: 

La prematuritat es dóna 

més en sexe masculí o 

femení ?  

La prematuritat es dóna 

més en sexe masculí. Un 

38,24% són nenes i un 

61,76% nens. 

Un 51% són nens 

prematurs i un 49% nenes. 

Es coneix majoritàriament 

la causa del part prematur? 

Quina acostuma a ser? 

Un 79,41% de mares 

coneixen la causa o el 

factor propulsor del part 

prematur, en canvi un 

20,58% de mares no.  

Acostuma a ser degut a 

una preeclàmpsia o també 

per la ruptura de la 

placenta. 

En la majoria de casos no 

sabem perquè comença un 

part prematur. 

Probablement hi ha 

condicions constitucionals 

de la dona que afavoreixen 

la ruptura de membranes i 

el part. 

En d'altres hi ha malalties 

de la mare (hipertensió, 

etc), el fetus o infeccions 

(corioamnionitis) que 

aconsellen finalitzar la 

gestació. 

Com acostumen a ser els 

parts? (cessaria, natural, 

provocat...)  

Aquests parts, acostumen 

a ser cessaries d‟urgència 

(47,06%), seguits de parts 

vaginals naturals (32,35%), 

provocats (10,29%) i 

vaginals amb epidural 

(10,29%). 

Són programats per 

cessaria però també n‟hi ha 

d‟espontanis vaginals. 

Influeix ser prematurs a 

tenir malformacions?  

 

Només un 2,9% de bebès 

ha tingut malformacions. 

En canvi, un 97,05% n‟és 

Els prematurs no tenen 

més malformacions que els 

nadons a terme.  
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sa. 

 

En quin percentatge les 

mares de nadons 

prematurs donen llet 

materna?  

 

Un 45,58% de mares 

alimenten al nadó amb llet 

materna directament al pit. 

Depèn de l'actitud de cada 

centre en afavorir i en 

insistir en l'alletament. En 

el nostre marxen a casa el 

80% de nadons amb 

alimentació de llet materna. 

Probablement per la mare 

és més fàcil mantenir la 

lactància en un nadó a 

terme. Però la durada de la 

lactància depèn molt de 

factors externs després de 

l'alta hospitalària. 

 

 

Majoritàriament, les mares 

de nens preterme tenen 

complicacions durant 

l‟embaràs?  

 

Algunes mares (41,2%) 

han tingut un part prematur 

causat per complicacions 

durant l‟embaràs, tot i que 

un 58,8% no n‟ha tingut.  

 

 

L'amenaça de part 

prematur i la ruptura 

prematura de membranes 

són problemes que porten 

al part prematur. 

Hi ha patologia de la mare 

(hipertensió, diabetis, 

cardiopaties, malalties 

renals,...) que poden 

aconsellar finalitzar 

l'embaràs. 

 

Quin percentatge de 

prematurs necessita algun 

aparell especialitzat quan 

arriba a casa?  

 

La majoria d‟aquests nens 

(94,12%), quan són donats 

d‟alta no necessiten el 

control de cap aparell. 

Només un 5,88% de 

En el nostre centre molt 

pocs bebès marxen a casa 

amb oxigen o amb 

monitors.   
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nounats no nascuts a 

terme necessiten oxigen 

per respirar o medidors per 

controlar la freqüència 

cardíaca. 

 

Hi ha relació entre ser nen 

prematur i tenir infeccions 

víriques o bacterianes 

durant els primers anys de 

vida?  

 

Basant-me amb les 

respostes de les 

enquestes, 38 de 68 nens 

prematurs no ha tingut 

infeccions víriques o 

bacterianes els 3 primers 

anys de vida. En canvi, 30 

de 68 nens prematurs ha 

patit infeccions víriques o 

bacterianes els primers 3 

anys de vida. 

Sí. Especialment les 

víriques respiratòries dels 

mesos d'hivern: virus 

respiratori sincitial (VRS), 

grip, etc. 

 

Hi ha relació entre ser nen 

prematur i tenir malalties 

cardíaques?  

Tenint en compte totes les 

respostes, un 94, 12% de 

bebès prematurs no ha 

patit cap malaltia cardíaca. 

Un 5,88% sí. 

No. 

Hi ha relació entre ser nen 

prematur i tenir malalties 

respiratòries? 

  

 

El resultat ha estat igual. 

Un 50% de nadons 

prematurs no han patit cap 

malaltia respiratòria, en 

canvi un 50% sí. 

Sí. Tenen més bronquitis 

per infeccions.  

Hi ha relació entre ser nen 

prematur i l‟edat de 

començar a caminar, 

gatejar, parlar i sortir la 

primera dent, etc.?  

Seguint els resultats, tots 

els nens/es prematurs han 

tingut un desenvolupament 

semblant en aquest 

aspecte. Per exemple, el 

No n'hi ha d'haver però és 

molt important tenir en 

compte l'edat corregida. És 

a dir, començar a comptar 

des de la data en què havia 
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 resultat més alt de l‟inici a 

gatejar ha estat als 8 

mesos. Un resultat freqüent 

als nadons nascuts a 

terme. 

de néixer (40 setmanes), 

no des de la que va acabar 

naixent al final.  

 

11.1. Conclusió de les enquestes i de l‟entrevista al Dr. Botet 

Gràcies a la realització d‟entrevistes i enquestes a mares, he pogut comprovar com de difícil 

és aquest període de les seves vides ja que ser nadó prematur pot implicar tenir certes 

complicacions en el desenvolupament. El suport de les famílies i professionals és bàsic pels 

pares i per l‟evolució del bebè. Segons metges i mares, realitzar el mètode cangur, a part de 

proporcionar beneficis pel nounat  permet mantenir un vincle molt intens amb bebè. També 

ajuda als pares a tirar endavant i a pensar que sortiran d‟aquesta etapa. 

Cal dir que els resultats obtinguts de les enquestes a l‟apartat del patiment de malalties 

respiratòries, víriques i l‟inici de la parla m‟ha sobtat molt. Pel que jo tenia entès, tots els 

nens i nenes als primers anys de vida acostumen a tenir infeccions víriques i malalties 

respiratòries, en canvi als resultats m‟ha sortit el contrari. He suposat que moltes mares no li 

han donat importància a la pregunta que els vaig realitzar o que m‟han faltat dades de 

famílies amb nounats nascuts a terme per poder-ho contrastar. Tot i així, he tingut la sort de 

comparar-ho amb la resposta d‟un especialista i veure que els resultats obtinguts han estat 

contraris. 

Valorant els resultats de totes les enquestes i la resposta del Dr. Botet he pogut comprovar 

que majoritàriament els nadons prematurs són de sexe masculí. Les complicacions de la 

mare durant l‟embaràs, com per exemple la hipertensió, poden “ajudar” a aconsellar finalitzar 

l‟embaràs. Tot i que no suposa que tots els parts prematurs hagin estat causats per 

aquestes complicacions de la mare, un 58,8% de mares no n‟ha patit. 

Pel que fa als parts, són cesàries d‟urgència o vaginals espontanis i no s‟acostuma a saber 

la causa o el factor propulsor. En molts casos, s‟imagina que poden ser provocats per 

malalties de la mare o condicions constitucionals de la dona que afavoreixen la ruptura de 

membranes i finalment el part.  
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Tot i que  probablement per la mare és més fàcil mantenir la lactància materna en un nadó a 

terme, la durada depèn molt de factors externs i de l‟actitud de cada centre en afavorir i 

insistir en l‟alletament. Actualment i segons l‟especialista, el percentatge d‟alimentació per 

llet materna és molt alt. 

Quan un nadó nascut a preterme està fora de perill, ja està donat d‟alta i preparat per anar a 

casa amb la família. Per tant, pràcticament cap bebè necessita aparells o monitors quan surt 

de l‟hospital. Només necessita controls esporàdics d‟un metge com qualsevol altre nen 

nascut a terme.  

Ser prematur no influeix a tenir malformacions ni malalties cardíaques. Però sí que hi ha 

relació en ser bebè nascut abans de les 40 setmanes de gestació i tenir infeccions víriques i 

respiratòries, perquè tenen el sistema immunitari poc desenvolupat. Per tant, són propensos 

a agafar-ne.  

Finalment, cal dir que no influeix ser prematur a l‟edat de començar a caminar, gatejar, 

parlar i a sortir la primera dent. Es necessita tenir en compte l‟edat corregida dels  bebès 

prematurs. Es comença a comptar des de la data en què el nounat havia de néixer. Com a 

última conclusió final cal dir que ser prematur pot suposar tenir més complicacions els 

primers dies de vida que un nen nascut a terme, però un cop el seu sistema immunitari s‟ha 

desenvolupat del tot, tenen la mateixa capacitat de vida que qualsevol bebè nascut a la 

setmana 40 de gestació.  
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12. CONCLUSIONS 

Partint dels objectius marcats prèviament, després de la recerca i elaboració del treball, he 

après un conjunt de conceptes que m‟han permès arribar a un seguit de conclusions 

generals relacionades amb el naixement prematur.  

La part teòrica del treball ha estat la base per tota la recerca i per entendre la gestació mes 

per mes. Un nen nascut abans de la setmana 37 de l‟embaràs s‟anomena nadó prematur. 

Aquests, neixen sense la capacitat de succionar, un mètode bàsic per l‟alimentació que se li 

proporcionarà a la vida extrauterina. Degut a aquest naixement prematur tampoc poden 

desempallegar-se del lanugen i de la capa protectora de la pell, per això neixen amb pèl i 

amb la pell groga. A més, no poden produir surfactant, substància present als alvèols que 

evita que els sacs d‟aire dels pulmons s‟adhereixin quan comenci a respirar.  

Per totes aquestes causes, un nounat prematur necessita molta atenció un cop nascut. 

Aquesta atenció és donada pels pares i els professionals. Els professionals són qui 

controlen constantment al bebè ingressat i informen sobre la situació del nen als pares. A 

més, segons la setmana de naixement i desenvolupament del nadó, s‟utilitzen uns aparells 

per ajudar a mantenir i a millorar la seva qualitat de vida. 

Els pares en canvi, són els encarregats de mantenir un vincle bàsic per al bebè i són els 

encarregats de realitzar el mètode cangur, molt utilitzat a tots els hospitals que consisteix en 

la col·locació del nadó nu, només amb un bolquer, en posició semi vertical i en contacte pell 

amb pell entre els pits de la mare o sobre el tòrax del pare. Aquest mètode proporciona una 

sèrie de millores en l‟estat de salut del nen o nena. 

Algunes mares, presenten símptomes de depressió i ansietat. Aquestes sensacions són una 

reacció completament normal i lògica davant el naixement sobtat d‟un fill prematur que està 

molt delicat i que possiblement es troba a la UCEIN degut al seu estat crític. Aquests 

sentiments han de desaparèixer a mesura que el bebè creix sa i fort.  

Les causes del part prematur es desconeixen. A vegades està provocat per raons mèdiques, 

l‟estil de vida durant l‟embaràs o els sagnats provocats per una posició anormal de la 

placenta que envolta el nen. També hi ha altres factors que contribueixen a l‟augment de 

prematuritat especialment durant les ultimes dècades, com per exemple: el consum de 

tabac, anomalies congènites en l‟úter, les possibles malalties de l‟úter, etc. Pel que fa a les 

conseqüències, com més prematur sigui el nadó, més gran és la probabilitat que experimenti 
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problemes de salut durant les primeres setmanes de desenvolupament. La probabilitat que 

un nen pateixi una discapacitat important és d‟aproximadament el 10% si neix a les 28 

setmanes, mentre que augmenta fins a un 20-30% si neix abans de les 24-25 setmanes. 

Algunes malalties greus que poden patir són: la paràlisis cerebral infantil, espasmes, 

hidrocefàlia, entre altres. 

Els nens prematurs requereixen el mateix tipus d‟alimentació i nutrició que qualsevol altre 

bebè. L‟única cosa que succeeix és que necessiten que se‟ls administri de forma diferent 

fins que siguin capaços de coordinar els actes de succionar, deglutir, respirar i prendre 

lactància materna o el biberó per ells mateixos. Molt sovint són capaços de xuclar amb molta 

força un dit o un xumet molt abans que puguin mamar del pit de la mare.  

Després de l‟experiència de visitar una Unitat de Neonatologia, d‟haver realitzat enquestes a 

mares de nadons prematurs, a un especialista i a una voluntària de l‟associació de l‟Hospital 

Clínic he pogut comprovar com es viu aquesta etapa tan difícil per a la família i per al 

nounat. A més, al llarg de la part pràctica, he pogut descobrir quines són les causes i 

conseqüències reals del part prematur, la relació entre ser nascut a preterme i tenir malalties 

i les complicacions maternals durant l‟embaràs, etc. 

La visita a la unitat de Neonatologia de l‟Hospital Clínic m‟ha proporcionat coneixements 

sobre el protocol d‟atenció que segueixen els metges des del naixement del nen prematur 

fins que arriba a casa. Un cop el nadó ha nascut el deriven a la sala UCI, on es manté en 

observació les primeres 48 h. Quan han passat aquestes hores es trobarà a la UCI mitjana 

que és on el nen està les hores necessàries fins que els seus òrgans  estiguin completament 

desenvolupats. Si ja està fora de perill, passarà a la sala d‟engreix. Quan el nen resta en 

aquesta sala vol dir que està format però que li falta engreixar-se perquè els metges li donin 

l‟alta i pugui anar a casa amb la seva família. Les sales d‟aquesta Unitat, estan plenes 

d‟incubadores i de pares i mares amb mascareta per no poder transmetre cap mena 

d‟infecció ja que els nadons són molt fràgils i propensos a agafar qualsevol virus. 

En relació amb la meva opinió personal, només puc dir que, tot i la feinada i els sacrificis que 

m‟ha suposat, estic molt satisfeta d‟haver escollit aquest tema de treball de recerca. No tan 

sols m‟ha permès aprendre molts conceptes i informacions que desconeixia sobre el 

naixement prematur i la gestació, sinó que també m‟ha permès obrir els ulls cap a la 

vulnerabilitat que tenen aquests nadons i cap als sentiments d‟angoixa i ansietat que 

pateixen els pares. 

Per últim, expressar que, he viscut una gran experiència que sens dubte, serà inoblidable. 
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15. ANNEX l.  
El model de l‟enquesta realitzada a les 75 mares de nadons prematurs ha estat el següent: 

DADES 

- Sexe del nadó:  

- Data de naixement:  

- Lloc de naixement:  

NAIXEMENT 

- En quin mes o setmana de gestació va néixer el nen/a?  

- Es coneix la causa de per què va néixer abans d‟hora? 

- Com va ser el part (provocat, natural, cessaria)?  

- Quin aspecte tenia el nen en néixer?  

- Pes i talla en néixer:  

- Té alguna malformació?  

PRIMERS MESOS 

- Quant de temps va estar a la incubadora i ingressat a l‟hospital? 

- Va patir alguna complicació durant aquest temps?  

- Quina alimentació es donava al nen quan estava a l‟hospital? I a casa?  

- En el cas de donar el pit, quant de temps el va donar? 

- S‟utilitzava el mètode cangur? (contacte físic entre la mare i el nadó) 

- Com va canviar la rutina dels pares quan el nen estava a l‟hospital?  

- Creieu que l‟atenció al nadó per part dels professionals és correcte? 

MARE 

- Durant l‟embaràs, va patir alguna complicació? 

- Després del part, va experimentar sentiments d‟incapacitat, manca de motivació, 

ansietat? Va necessitar ajuda externa? 

- Va acudir a associacions de mares i pares de nens prematurs? 

- Quins dubtes/pors va tenir respecte al què podia passar? 

- Va notar un bon recolzament per part del personal mèdic?  

EN ARRIBAR A CASA, 

- Quines cures o tractaments va rebre el nen? 
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- Utilitzava encara algun aparell especialitzat com bomba d‟oxigen, sonda, etc.?  

CREIXEMENT I MADURACIÓ:  

- Durant els 3 primers anys, va ser ingressat? Per què?  

- Durant els 3 primers anys, va patir alguna infecció vírica o bacteriana? 

- Durant els 3 primers anys, va patir alguna malaltia respiratòria? 

- Durant els 3 primers anys, va patir alguna malaltia cardíaca? 

- A quin mes va començar a gatejar? I a caminar? I a parlar? 

- Quan li va sortir la primera dent? 

- Ha tingut igual desenvolupament i participació a l‟escola que els seus companys?  

 


