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RESUMEN
Las enfermedades poco conocidas, dan mucho que hablar ya que, puedes dar el privilegio
de darle más visión. La corioamnionitis es una de ellas, ya que pocas madres las cuales la
sufren, saben realmente qué es y qué daños puede causar a su hijo y a ella.
La causa de esta enfermedad es provocada por un virus, y el motivo por la cual lo padecen
ciertas mujeres tiene que ver con los factores de riesgo que padecen algunas, como la edad
o sobretodo los tactos vaginales... La prevención de ella es muy importante ya que puedes
llegar a evitar todo lo que la conlleva.
La corioamnionitis puede llegar afectar a una de las partes más vitales de nuestro cuerpo y
es la capacidad de mantener la calma y de saber llevar una situación, como la de ver a tu
hijo nacido sobre las 24 semanas y metido en la incubadora sin poder respirar por sí mismo.
Con tal de alcanzar mis objetivos planteados, con la ayuda de muchas páginas webs he
podido argumentarlos con la certeza de alcanzar los conocimientos adecuados. Y así saber
mucho más de ellos. Uno de mis objetivos era llevar un caso, el cual había padecido
corioamnionitis, y así poder conocerla más de cerca y poder tener los documentos médicos
con los cuales poder ampliar mi parte teórica y así saber su evolución.
Además he podido realizar algunas de las entrevistas planteadas. Gracias a ella he podido
conocer que la corioamnionitis puede afectar de diferentes maneras y no siempre de una
única forma y sobretodo que es muy importante tener siempre una ayuda en quien apoyarte
porque según ellos es muy duro sufrir un parto prematuro.
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ABSTRACT
The little known diseases, give much to talk about since you can give the privilege to
give more vision. Chorioamnionitis is one of them since few mothers who suffer from
it know what it is and what damage it can cause to their child and her.
The cause of this disease is caused by a virus, and the reason why certain women
suffer from it has to do with the risk factors suffered by some, such as age or, above
all, vaginal tract... The prevention of it is very important since you can avoid
everything that entails it.
Chorioamnionitis can affect one of the most vital parts of our body and is the ability
to remain calm and know how to carry a situation, such as seeing your child born
about 24 weeks and put in the incubator without breathing itself.
To achieve my stated objectives, with the help of many websites I have been able to
argue them with the certainty of reaching the appropriate knowledge. And so know
much more about them. One of my objectives was to take a case, which had
suffered from chorioamnionitis, and thus be able to know it more closely and to have
the medical documents with which to expand my theoretical part and thus know its
evolution.
I have also been able to conduct some of the interviews raised. Thanks to her I have
been able to know that chorioamnionitis can affect in different ways and not always
in a unique way and above all that it is very important to always have help in whom
to support you because according to them it is very hard to suffer a premature
delivery.
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INTRODUCCIÓ
Aquest treball de recerca està relacionat amb l’àmbit científic, i es centra en una
malaltia anomenada corioamnionitis, que no és gaire coneguda, ja que no és una
malaltia que pateixin gaires dones, però que pot arribar a tenir uns efectes sobre el
nadó prou greus com per donar-li més visibilitat.
Tot i no ser una malaltia freqüent, avui en dia ja hi ha els recursos necessaris per
tractar i prevenir aquesta i moltes més malalties que afecten les dones
embarassades.
Per al meu futur laboral sempre he tingut molt clar que volia dedicar-me a alguna
professió que estigui relacionada amb els nadons, i a més a més amb contacte amb
els hospitals, ja que vaig tenir una experiencia personal que em va fer veure que
realment el que volia era ajudar als nadons, com m’havien ajudat a mi.
En un primer moment tenia clar que volia realitzar el meu treball de recerca sobre
alguna malaltia concreta i poder arribar a fer el seguiment d'un cas específic. Mentre
acabava de perfilar el tema, em vaig adonar que podria ser interessant fixar-me en
aquelles malalties no tan visibles o aquelles que mai se n'havia sentit a parlar per
veure si jo mateixa podia aportar un granet de sorra per fer-les més visibles.
Al veure que havia trobat un cas mèdic a prop del meu entorn, una mare que va
patir corioamnionitis, vaig decidir fer el meu treball de recerca sobre aquest malaltia,
ja que disposava de més informació que la que hi havia en internet per poder
desenvolupar el meu treball.
Un dels meus objectius és conscienciar a la gent que no és una malaltia qualsevol,
ja que pot arribar a ser perillosa, a l'hora de provocar un part prematur i pot
provocar grans danys al fetus, i que fins i tot poden haver conseqüències tan fatals
com la mort.
Tot això, em va fer pensar que la corioamnionitis no està tan desenvolupada o poc
considerada com a malaltia de risc i que això em podria fer treure uns molt bons
resultats i unes bones conclusions en acabar la meva cerca i el meu estudi de camp.
Per tal de fer el meu treball m’he hagut de plantejar uns objectius, per tal de
demostrar-los durant el meu treball, i veure si realment són així o no.
Finalment els objectius que m'he fixat per a aquest treball són, primerament conèixer
quines són les causes d'aquesta malaltia, veure quin és el tractament que segueixen
les mares afectades i els nadons un cop nascuts, intentar informar o donar a
conèixer amb l'elaboració d'aquest treball, saber que és realment la corioamnionitis,
les conseqüències que provoca la corioamnionitis, quin assessorament reben les
famílies afectades i poder observar, a més a més s’hi ha algun tipus de protocols
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pels nadons donats d’alta per tal d’un seguiment continu del seu desenvolupament.
Pel que fa al meu objectiu principal és saber si hi ha hagut o hi ha molts casos de
corioamnionitis, i el que realment m'interessaría per tal de conèixer molt més
aquesta malaltia seria, tenir algun cas d'algun nen que l’hagi patit i quin tipus
assessorament reben les famílies afectades
En definitiva el meu principal objectiu és donar visió a una malaltia poc coneguda
com en aquest cas la corioamnionitis i sobretot poder enriquir els meus
coneixements sobre el tema.
La hipòtesi que me plantejat sobre el tema és:
Degut a no ser un treball molt científic que requereixi l’ús d’experiments, no puc
arribar a demostrar la meva pregunta sobre el treball, ja que és més un treball més
enfocat a la recerca d’aquesta malaltia. Tot i això m’he plantejat una pregunta per tal
d’investigar sobre ella i així saber-ne molt més sobre la Corioamnionitis.
La pregunta que m'he plantejat sobre el meu tema, la Corioamnionitis, és si la
Corioamnionitis pot arribar a ser una malaltia que pot provocar als pares un gran xoc
emocional i per això fer l'ús de l'ajuda que donen molts hospitals de psicologia, per a
aquells pares necessitats.
La meva hipòtesi és que tot aquest xoc emocional ve degut a l'escassa informació
que reben les famílies. Aquesta malaltia, la Corioamnionitis, no és una malaltia molt
coneguda i per això molts d'aquests pares no arriben a estar informats del que
aquesta malaltia pot provocar realment i això els fa estar poc preparats davant
d'aquesta situació.
Per poder assolir els meus objectius i refutar o validar la meva hipòtesi plantejada, el
meu treball constarà de dos parts.
Primerament, trobem el marc teòric on em centraré en la cerca d’informació de
diverses webs i associacions, per tal d’argumentar i respondre tots els meus
objectius plantejats inicialment. En aquesta primera part podem trobar temes parlats
com: què és la corioamnionitis, signes i símptomes, la seva prevenció, l’ajuda
psicològica que reben les famílies… També comptem amb l’ajuda d’una Associació
anomenada Som prematurs, per tal de validar la meva hipòtesi, i saber realment
com veuen el futur d’aquesta malaltia.
La segona part, consta d’un marc pràctic en el qual hi trobarem dues entrevistes
essencials per al treball com són l’entrevista a la Maria José, que és la mare del nen
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del qual es basa el meu treball i l’entrevista grabada a l’Hugo. A més a més una
entrevista a dues mares que també han sigut patidores d’aquesta malaltia, i que per
tant he pogut veure que la corioamnionitis pot afectar de diferents maneres. Una
entrevista a un infermer de l’hopital Quirón, per tal de saber si n’ha tractat molts
casos i si havia sentit parlar d’aquesta malaltia. I com a última entrevista la d’en
Francesc Botet, director d'una magnífica associació la qual ajuda a familiars que han
patit el dolor de tenir un part prematur. Finalment el meu treball de recerca també
consta d’un informe clínic fet per mi a base de tots els documents de l’hugo en tota
la seva instància a l’hospital desde que li donen l’alta.
Tota aquesta cerca d’informació i el treball de camp m’ajudaran a donar forma al
meu treball de recerca i ha argumentar la meva hipòtesi i donar per assolits els
meus objectius inicials.
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MARC TEÒRIC
1. Part prematur
Preterme i prematur signifiquen el mateix: d'hora.
Un part prematur és el que passa més de tres setmanes abans de la data de part
estimada. En altres paraules, un part prematur és el que passa abans de la setmana
37 d'embaràs. No obstant això, com més d'hora neixi un nadó, el risc de tenir
complicacions serà més alt.
El part prematur pot tenir com a resultat el naixement prematur.

2. Naixement prematur
El naixement prematur és quan el seu nadó neix d'hora, abans de les 37 setmanes
d'embaràs. El seu nadó necessita al voltant de 40 setmanes a la matriu per créixer i
desenvolupar-se abans de néixer.
Als nadons nascuts abans de les 37 setmanes d'embaràs se'ls anomena prematurs.
Els nadons prematurs poden tenir greus problemes de salut en néixer i més
endavant en la vida. Tots els anys, al voltant d'1 de cada 10 nadons neix
prematurament als Estats Units.
Segons que tan d'hora neixi un nadó, pot ser:
-

Prematur tardà, si va néixer entre la setmana 34 i la setmana 36 completes
d'embaràs.
Prematur moderat, si va néixer entre la setmana 32 i la setmana 34
d'embaràs.
Molt prematur, si va néixer abans de les 32 setmanes d'embaràs.
Prematur extrem, si va néixer abans de les 25 setmanes d'embaràs.

“Avui en dia a Espanya, el nombre de bebès prematurs ha augmentat
considerablement, arribant a representar més de 38.000 naixements”, diu
l’associació ser Padres
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Figura 1: Aquesta imatge fa referència a la mida i a lo petit i delicat que pot arribar
a ser un nadó prematur. Font: Hugo.

3. Risc de tenir un part prematur
No sempre se sap amb certesa què causa el part prematur i el naixement prematur.
De vegades el part comença espontàniament sense advertència. Encara que es faci
tot bé durant l'embaràs, igual pot donar a llum d'hora.
Sabem que certs factors poden fer-li més propensa que a altres dones de tenir un
part prematur i un naixement prematur. A aquests se'ls diu factors de risc. Tenir un
factor de risc no vol dir que segurament tindrà un part prematur o que donarà a llum
d'hora. Però aquest factor pot augmentar les seves probabilitats de risc.
Com molts nadons prematurs neixen amb baix pes, gran part dels factors de risc del
part prematur i del naixement prematur són els mateixos que per als nadons amb
baix pes en néixer. El baix pes en néixer succeeix quan el nadó neix pesant menys
de 2,27 quilograms.

4. Riscos per un nadó prematur
Els nens que neixen a causa d'embarassos precoços solen presentar diferents
problemes físics i també corren el risc de presentar problemes psicològics i socials a
causa de la poca preparació mental de la mare. Els problemes més comuns en els
nens són:
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Deformacions congènites1 i problemes durant el desenvolupament: Aquest problema
és degut a la mare, ja que durant l'embaràs el nadó no ha pogut obtenir tot allò que
necessitava. En altres casos, el nen mor en néixer o no arriba a l'any de vida.
Complicacions durant el part: Unes de les grans complicacions és quan el cos de la
mare no està prou desenvolupat per quedar-se embarassada, els parts
d'adolescents solen tenir moltes complicacions, el que pot deixar greus seqüeles als
nens.
Risc de patir problemes socials i psicològics: En determinades circumstàncies pot
passar que el nen també desenvolupi problemes psicològics i socials durant el seu
creixement. L'adolescència i la joventut en general sol ser una etapa inestable, ja
que moltes vegades no hi ha la suficient maduresa mental que hi hauria d'haver.
Créixer en certs ambients pot portar problemes socials que deriven en problemes
psicològics.

5. Corioamnionitis
La corioamnionitis2 és una infecció del sac amniòtic, del líquid amniòtic i les
membranes que el contenen causant-li una inflamació que envolta el fetus; també es
denomina infecció intraàmniotica, infecció ovular o amnionitis i pot anar
acompanyada d'una ruptura prematura de membranes o amb el sac amniòtic
complet. Aquestes membranes es diuen còrion i amnis.

Figura 2: Diagrama de membranes fetals. Font: dspace.

anomalia congènita o, popularment, defecte de naixement) és una condició que està present en el
moment del naixement, que varia de la presentació estàndard.
2
Infecció del líquid amniòtic així com de les membranes placentàries, cori i amni.
1
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A més a més, està relacionada de manera molt estreta amb la paràlisi cerebral, ja
que és un dels factors principals que ho pot causar. Alguns investigadors estimen
que pot ser la causant de fins al 12% dels casos de paràlisi cerebral en nens
nascuts a terme i de fins al 28% en casos de nens prematurs.
No sempre es pot prevenir. És sobretot una malaltia causada per bacteri. Prevenir la
infecció intrauterina és un pas molt important per a ajudar al fet que els embarassos
arribin a terme i per a oferir a les mares i als seus bebès una seguretat.
La corioamnionitis és la causa més freqüent de mortalitat fetal en la segona meitat
de la gestació i s'associa a prematuritat, sent un motiu important de mobilitat
materna i perinatal.

Figura 3: Aquesta imatge fa referència al infecció de les membranes de la placenta
a causa del virus, de color verd a la imatge. Font: Nucleus Medical Media.

6. Tipus de corioamnionitis
Des d'un punt de vista clínic distingim dos tipus:
-

Corioamnionitis subclínica

En aquest tipus, hi ha infecció però no té repercussions clíniques ni símptomes. No
notes res, però es poden detectar gèrmens en les membranes i en la placenta quan
es fa un cultiu microbiològic3 o s’estudien amb el microscopi.

3

Un mètode fonamental per a l'estudi dels microorganismes que causen malalties en medicina
humana.
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-

Corioamnionitis aguda o clínica

En el cas de la corioamnionitis aguda, l’infecció és més greu i pot causar diverses
complicacions:
- Bacterièmia (infecció de la sang) de la mare o del nadó.
- Augment de la mortalitat perinatal.
- Despreniment prematur de la placenta.
- Problemes en el treball de part, així fent del part un part difícil.
- Dilatacions cervicals més lentes.
- Major índex de cesàries.
Aquests són alguns dels símptomes més freqüents, però en algunes ocasions (no
tenen perquè aparèixer tots en la mateixa dona):
-

Febre per sobre de 38 °C
Taquicàrdia materna i / o del fetus.
Irritabilitat uterina, és a dir, contraccions que fins i tot acaben per provocar
una amenaça de part prematur.
Signes d'infecció en les analítiques de sang
Augment de flux vaginal, pudent i amb signes clars d'infecció.

7. Causant
En general, aquesta malaltia la provoquen infeccions bacterianes. Hi ha molts tipus
de bacteris que poden provocar aquesta infecció, no tan sols un tipus específic,
alguns són: Ureaplasma, E coli, estreptococ B, ... L'habitual és que una mateixa
mare amb infecció amniòtica tingui més d'un germen alhora (multi bacteriana).
L’estreptococ del grupo B es un bacteri que comunament es troba en diferents llocs
o a l’aparell genital inferior. El estreptococ del grupo B generalment es inofensiu en
adults. No obstant, en els recents nascuts pot provocar una enfermetat greu
coneguda com la corioamnionitis.
El recorregut que fa aquest bacteri, pot començar en el tracte genital de la mare.
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La infecció viatja pujant per la vagina a través de la cèrvix4 i aixì alterant les
membranes.
No es tracta d’una malaltia que estigui associada a unes condicions ambientals
concretes i per tant no és específica d’una àrea geogràfica. Però sí que hi ha factors
de risc individuals que la poden afavorir.

8. Procés de la infecció
Els bacteris pugen des de la vagina, passant pel coll de l'úter i finalment arriben fins
a les membranes fetals. La infecció llavors es desplaça fins al sac amniòtic i el seu
líquid. Allà pot passar al fetus.
Quan això ocorre abans de les 37 setmanes de gestació, és possible que el nadó
neixi i hagi d'enfrontar-se als perills de la prematuritat. Si la infecció és prou greu o
és de llarga durada, el nadó pot infectar-se i néixer amb algun tipus de problema o
amb paràlisi cerebral.

Figura 4: Aquest imatge es pot veure perfectament el camí que fa el virus per arribar al líquid amniòtic.
Font: semanticscholar.

8.1. Procés d’infecció de la mare, i el fetus
Hi ha diverses maneres d'infectar-se:
-

4

En la majoria dels casos és un bacteri que es troba present a la vagina i que
ascendeix pel canal del coll de l'úter i contamina el fetus. Requereix que
tinguis la bossa trencada.

Coll, especialment l'uterí.
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-

En altres ocasions, les menys, és un bacteri que es troba present a la sang o
un bacteri de la pell abdominal que passa al fetus després d'una
amniocentesi5.

Això ens indica que pot passar en qualsevol moment de la gestació, però és més
freqüent en els últims dies de l'embaràs.
La infecció de les membranes provoca una reacció inflamatòria, que dóna lloc a
contraccions i pot acabar en un part prematur o en una infecció greu del nadó
(sèpsia neonatal).
Per tant, si ingresses a l'hospital amb amenaça de part prematur i/o si tens la bossa
trencada més de 12 hores, és probable que hi hagi una infecció amniòtica
(corioamnionitis) i pugui afectar el fetus.

Figura 5: Fotografia feta des d’un microscopi, ens mostra el líquid amniòtic. Font: Wikipedia.

9. Riscos
Aquests factors de risc augmenten la probabilitat de desenvolupar corioamnionitis.
En cas de presentar algun dels següents factors de risc:
-

És jove.
Primer fill
Diversos exàmens vaginals després de la ruptura del sac amniòtic.
Antecedents d'infecció bacteriana (p.ex., Estreptococs del grup B [EGB],
vaginosi bacteriana).

5

És un estudi que es fa durant l'embaràs i que permet recollir informació sobre el desenvolupament
del nadó, prenent una mostra del líquid amniòtic.
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-

Ruptura prematura de membranes (la bossa es trenca abans d'entrar al
treball de part actiu).
Treball de part prolongat6.
Nadó anterior nascut abans de les 37 setmanes.

Figura 6: Comparació d’un nadó sa a la dreta i un nadó infectat a l’esquerra. Font: corio2010.blogspot.com.

10. Factors que augmenten el risc d'infecció amniòtica.
En algunes circumstàncies les quals has d'estar més alerta per si apareixen els
signes següents:
-

Contraccions rítmiques
Trencament de membranes, sobretot si passen moltes hores (risc del
20-30%)
-

Gestants molt joves.
Baix nivell socioeconòmic.
Parts llargs de moltes hores.
Necessitat de fer múltiples exploracions vaginals.
Existència d'infecció vaginal o contaminació en l'embaràs per
Estreptococ tipus B.
Meconi7.
Pacients amb defenses baixes (immunodeprimides).
Cerclatge del coll d'úter.

6

És una dilatació cervical o un descens fetal anormalment lents durant el treball de part. El diagnòstic
és clínic. El tractament es realitza amb oxitocina, part vaginal operatori o cesària.
7
És una substància viscosa i espessa de color fosc, negre verdós, que es forma en el tub digestiu del
nadó durant l'embaràs. És el terme mèdic per referir-se a la primera femta del nounat.
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-

Monitoratge fetal intern.

Caldria posar un llarg etc., ja que són molts els factors que augmenten el risc
d'infecció amniòtica.

11. Problemes que ocasiona la corioamnionitis
Tots els diversos problemes que pot causar la corioamnionitis en l'embaràs poden
tenir repercussions tant a la mare com en el fetus, com per exemple:
Complicacions maternes:
-

Cesària.
Avortament espontani o naixement de nascuts morts.
Part prematur.
Infeccions pèlviques o abdominals.
Sagnat postpart abundant.
Coagulació de la sang en la pelvis i els pulmons.
Abscés pèlvic (pus en la pelvis).
Bacterièmia (infecció bacteriana en el torrent sanguini).
Xoc sèptic (infecció sanguínia potencialment mortal).
Sèpsia.8
Possibilitat de despreniment prematur de la placenta, quan la placenta se
separa de la paret uterina.

Complicacions fetals del nounat:
-

Meningitis (infecció de les membranes que envolten el cervell i la medul·la
espinal).
Paràlisi cerebral i lesió cerebral.
Problemes respiratoris.
Bacterièmia.
Pneumònia.
Defunció fetal intrauterina (mort del bebè en l'úter).
Trastorn pulmonar crònic.
Sèpsia neonatal (infecció bacteriana del torrent sanguini en el nounat).
Mort prenatal en alguns casos.

És una resposta inflamatòria generalitzada de l'organisme davant d’una infecció bacteriana, vírica o
fúngica. Pot danyar els òrgans, fer que deixin de funcionar i, fins i tot, arribar a produir la mort.
8
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En casos extrems, pot ocasionar greus conseqüències per al nadó: paràlisi cerebral,
pneumònia, infecció diverses.

Figura 7: Despreniment de la placenta, en el part prematur a l’esquerra i una placenta en estat normal a la dreta. Font:
Corioamnionitis i funisitis.

12. Àrea del cos afectada
La vagina és el lloc on podem trobar una varietat de microorganismes i el primer
focus on es desenvolupa la corioamnionitis. Aquesta mescla particular varia d'una
dona a una altra, però està usualment dominada per lactobacils, que creixen en
l'ambient àcid cervicovaginal. Aquests bacteris produeixen bactericides, que ajuden
a mantenir estrictament als bacteris nocius.

Figura 8: Fotografia referida a la vaigna. Font: cuidateplus.

13. Qui ho pateix
Existeixen diverses condicions associades a l'aparició de corioamnionitis.
Aquestes són l'alcoholisme, l'anèmia durant l'embaràs, la nutrició materna pobre,
l'edat maternal jove, l'índex de massa corporal alt (però només quan va associat a
trencament prolongat de membranes prop de la data prevista de part) i l'historial de
vaginosi bacteriana i/o d'infeccions del tracte urinari.
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Les dones amb grup sanguini A i O semblen ser més propenses a aquest problema,
encara que es desconeix el motiu.
Diversos investigadors han trobat un vincle entre les malalties periodontals i la
corioamnionitis ja que l'ecologia de la boca està molt relacionada amb l'ecologia del
tracte intestinal, que influeix al seu torn sobre l'ecologia de la vagina. De fet, s'ha
informat de casos en els quals el desenvolupament d'una infecció intrauterina anava
lligat a relacions sexuals urogenitals en les quals la parella sexual tenia periodontitis.
Punts de vista més nous assenyalen una relació entre nivells materns baixos de
Vitamina D i el desenvolupament d'infeccions vaginals.

Figura 9: Fa referència a la mare, ja que és qui ho pateix. Font: Jujuy al momento.

14. Signes i símptomes
La infecció del sac amniòtic habitualment no mostra símptomes fins que comença el
part, generalment precedit per la ruptura de membranes. L'únic avís previ clínic
podria ser un coll d'úter curt, encara que no es coneix si aquest cèrvix escurçat
podria ser un factor que predisposi a la infecció o un resultat de la infecció en si.
Els símptomes poden ser diversos segons cada persona. Alguns són:
● Febre
El símptoma més indicatiu de corioamnionitis durant el part és la febre materna.
L'epidural9 també augmenta la temperatura materna, especialment si s'usa per
períodes prolongats de temps, per la qual cosa l'augment de temperatura pot
resultar confús en el quadre clínic. En una dona que no té epidural, la febre hauria
de despertar sempre l'alarma d'infecció. Si el part és prematur, s'hauria de fer un
9

Consisteix en la introducció d'un anestèsic local en l'espai epidural, bloquejant d'aquesta manera les
terminacions nervioses en la seva sortida de la medul·la espinal. Per tant s'anestesiarà la zona del
cos que correspon als nervis on ha arribat l'anestèsic local que s'hagi injectat.
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cultiu del líquid amniòtic, si és possible, per a investigar les possibles causes de la
infecció.
● Freqüència cardíaca ràpida tant en la mare com en el fetus.
● Dolor o sensibilitat en l'úter.
● Olor desagradable que ve del líquid amniòtic.
Quan la corioamnionitis apareix en l'última etapa de l'embaràs, està associada
sovint amb els tactes vaginals. Ja que aquests tactes no solen oferir cap informació
útil (les condicions cervicals no es poden predir abans de l'inici del treball de part),
existeixen pocs motius per a realitzar-los. La ruptura prolongada de membranes
també permet la invasió del cèrvix per bacteris perjudicials, per la qual cosa els
tactes no haurien de realitzar-se després d'una ruptura d'aigües fins que la fase
activa de part estigui ben establerta i, en aquest cas, només quan siguin necessaris i
amb guants estèrils.

15. Diagnòstic
Els mètodes que s’utilitzen per diagnosticar la infecció són diversos:
-

Clínic

-

Analític

El diagnòstic clínic és a partir dels símptomes que pot patir la pacient.
Més tard es realitza un examen físic, el qual consisteix en una sèrie de proves
analítiques que poden incloure:
- Anàlisi de sang: per a verificar el recompte de glòbuls blancs de la mare i altres
signes d'infecció.
- Amniocentesi: s'introdueix una agulla per l'abdomen de la mare per obtenir una
mostra del líquid amniòtic, la qual s'analitza per detectar bacteris, cèl·lules
inflamatòries i controlar nivells de glucosa.
- El metge també controlarà la freqüència cardíaca fetal. La freqüència cardíaca
augmenta si la mare té una infecció.
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Figura 10: La causa del seu diagnòstic, provoca que estigui dins la incubadora. Font: Hugo.

16. Prevenció
Per reduir la probabilitat de desenvolupar de la corioamnionitis, s'hauria de prendre
les següents mesures:
-

-

-

Mantenir una flora normal i saludable a la vagina i una nutrició materna
correcta.
Prevenir les possibles infeccions del tracte urinari o vaginals. Aquestes
infeccions hauran de ser tractades ràpidament. Els antibiòtics són ràpids i
efectius, però canvien l'ecologia vaginal destruint completament els bacteris
"bons" juntament amb les "dolentes" i permetent fer-se "amb el terreny" a
individus hostils com a fongs o infeccions de repetició. Si és imprescindible
prendre antibiòtics, hauria de ser seguit per una ingesta important de
probiòtics orals per a restaurar l'equilibri normal.
Dins dels remeis naturals també les herbes poden ser útils. L'all ajuda el
sistema immunitari. El te de fulles de gerd pot actuar com un tònic uterí i com
un netejador, i hi ha referències de matrones amb àmplia experiència que han
observat que les dones que l'usen amb constància no sofreixen infeccions.
Prohibir el consum de drogues, alcohol i tabac.

La infermera, en aquest cas, ha d’advertir de la limitació de tactes vaginals, i dur a
terme les tècniques invasives amb la sèpsia o l’antisèpsia.

17. Tractament
Una vegada que la cèrvix, úter i/o el sac amniòtic està infectat, és probable que es
trenqui la bossa d'aigües en un termini aproximat de dues setmanes. Si això passa,
es recomana que es traslladi ràpidament la dona a l'hospital més proper.
Si la dona està de menys de 30 setmanes, pot ser que a l'hospital intentin mantenir
l'embaràs tot el temps possible alhora que subministren antibiòtics a la mare.
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En el cas que la pacient pateixi de sèpsia, el nadó hauria de néixer immediatament,
ja que la seva vida corre perill. Desafortunadament, en aquest moment de l'embaràs
és possible que la inducció no funcioni i que el naixement acabi en cesàrea. En
paraules del doctor Douglas Isabell, "...La cirugia en una dona amb una infecció
intrauterina greu pot ser realment complicada, amb infecció en la ferida i
complicacions serioses."
En la pacient que desenvolupa corioamnionitis a terme o durant el part, el símptoma
principal serà generalment la febre. Si la bossa es trenca, podria provocar una mala
olor. Qualsevol d'aquestes dues situacions és indicació de trasllat a l'hospital perquè
el nadó podria estar afectat.
Algunes d'aquestes infeccions de desenvolupament tardà poden portar a atonia
uterina i patrons de contraccions pobres. En qualsevol cas és necessari vigilar al
nadó per veure si s’observa qualsevol signe d'infecció. Alguns signes perillosos que
pot arribar a patir el nadó, són: letargia, pobre reflex de succió, taquicardia,
taquipnea i paràlisi i en aquest cas la matrona hauria d'actuar ràpidament, ja que el
nadó podria posar-se molt greu en les següents 12 hores. Fins i tot si no existeixen
signes d'infecció, en el cas que la placenta fes olor, hauria d'enviar-se a un
laboratori a analitzar, i la mare i el nadó haurien de ser estrictament vigilats per si
apareix algun signe de malaltia.
Alguns tipus d’antibiòtics que se li donen a la pacient són:
-

Ampicil·lina o penicil·lina.
Gentamicina.
Vancomicina, eritromicina o clindamicina si la mare és al·lèrgica a altres
antibiòtics.

Per la pacient els antibiòtics s'han d’administrar directament per via i directe a la
vena. Normalment els antibiòtics s’administren fins que la mare es trobi sense febre
durant 48 hores.
Un cop el nadó ja és fora de l'úter, se li subministren uns certs antibiòtics en el cas
que fos necessari.
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17.1. Antibiòtics
Les infeccions en el nounat són poc freqüents però és possible que causin efectes
perjudicials greus que requereixin cures intensives neonatals. Administrar antibiòtics
a l'embarassada quan té una RPM10, pot reduir el risc d'infeccions de la pacient i el
seu nen. Sovint a les pacients se'ls administren antibiòtics per prevenir la infecció,
però hi ha preocupacions sobre els possibles efectes secundaris dels antibiòtics i
que l'abús dels antibiòtics pugui causar resistència a ells, de manera que es tornin
menys eficaços.
Els antibiòtics més acceptats pels dos tipus, són diferents per cadascun dels tipus
de corioamnionitis:
En el cas de la Corioamnionitis aguda o clínica:
-

Ampicil·lina 1g IV c/ 6hrs + Gentamicina 3-5mg/kg/ dia en 2 dosis.
O Clindamicina 600mg - 900mg c/8hrs IV + amikacina 500mg IV c/12hrs.
O Penicil·lina cristal·lina ( 5 millones c/6hrs IV) + Gentamicina (3-5mg/kg/ dia
en 2 dosis) + Metronidazole (500mg IV c/hrs).
Metronidazole 500mg c/8hrs + amikacina 500mg IV c/6hrs.
O Ceftriaxona 1gr c/6hrs + Gentamicina 80mg IV c/8hrs.
O Eritromicina 500mg- 1gr VO c/6 a 8 hrs.

En corioamnionitis sublímica:
-

Ampicil·lina 2gr IV c/6hrs + Gentamicina 80mg IV c/8hrs.

En cas d'al·lèrgia a la penicil·lina11 i els seus derivats es recomana l'ús de
Clindamicina, Gentamicina, Ceftriaxona o Metronidazole. Té una durada de 7 a 10
dies.

18. Cures a la mare
-

Observar estrictament l’estat fetal i matern.
Mesurar el pols, la temperatura i la freqüència respiratòria de la mare cada
hora.
Observar i informar del signe de sèpsia materna.

10

se l'anomena RPM o trencament prematur de membranes.
Són antibiòtics del grup dels beta-lactàmics utilitzats profusament en el tractament d'infeccions
provocades per eubacteris (microorganismes unicel·lulars) que hi són sensibles.
11
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-

Vigilar la ingesta i l'excreta de la mare.
Continuar l'administració de líquids per via intravenosa per la hidratació i
l’administració d’antibiòtics.
Valorar l’estat emocional de la dona i el company i els membres de la família
Explicar els familiars, amb l’ajuda del metge les complicacions o l’estat del
nadó i el tractament que requereix.
Conèixer els procediments d'urgència que pot requerir quan sobreviuen a la
crisi durant el part i estar en condicions de portar a lloc l'acció d'infermeria
adequada.

Figura 11: L’ajuda fonamental per la mare és el contacte amb el seu fill. Font: Hugo.

19. Ajuda psicològica que reben els progenitors
L’ajuda psicològica que reben els pares al patir qualsevol trauma o circunstancia en
la qual es trobin, el mateix hospital en el que estan els hi ofereix un servei
psicològic. Com he pogut comprovar en les entrevistes de l’annex II aquesta ajuda
si que es rep per part de les famílies però elles no l’accepten per motius personals.
Hi ha associacions que mostren la seva ajuda a aquelles famílies que necessiten
suport psicològic per haver perdut al seu fill, o per l’estat per el qual estan o han
estat els seus fills.
Cada vegada és més visible la necessitat d’una ajuda psicològica a les famílies
afectades per malalties que afecten als seus nadons, ja que durant l'últim Congrés
de l'Associació Espanyola de Pediatria, el doctor Manuel Sánchez Luna, cap de
Servei de Neonatologia de l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid i President de la
Comissió d'Estàndards de la Societat Espanyola de Neonatologia (SENeo) va
explicar com es pot ajudar els pares d'un bebè prematur.
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19.1. Associacions que donen suport a les famílies

19.1.1. Associació de pares serPadres
Fent recerca sobre l’ajuda psicològica que reben els pares, un cop ja han tingut el
seu fill prematur, he trobat aquesta pàgina web, on podem trobar diferents tipus de
preguntes tipus; “Donat l'augment de naixements de nadons immadurs, existeix
suport psicològic per als pares de nens prematurs?” o “ Per què és necessari aquest
suport psicològic?”.

Figura 12: Associació serPadres. Font: serPadres

En aquesta imatge es pot veure com aquesta associació et dóna qualsevol mena
d’ajuda tant per bebès com per nens prematurs, ja amb tres anys.

19.1.2. Associació de prematurs de Catalunya
Una de les associacions que vaig trobar mentre buscava informació sobre l’ajuda
psicològica que reben els pares un cop el nadó ha patit la prematuritat, he trobat
l’associació de prematurs de Catalunya.

Figura 13: Associació Som Prematurs. Font: Som prematurs

26

La Corioamnionitis
Maria Tena Mallorca

Som prematurs és una associació que ajuda a afrontar un naixement prematur, ja
que és una carrera de fons que els familiars no han pogut preparar amb anterioritat.
“En el camí de la prematuritat, moltes vegades es sent por, ansietat, angoixa,
solitud, preocupació o tristesa davant les situacions que planteja cada nou dia.
Aquests sentiments, són normals perquè ningú està preparat davant d’una
experiència com aquesta”, això diu la mateixa associació.
Els nadons prematurs són nens que requereixen d’una paternitat/maternitat
especial, per a la qual es necessita temps, paciència i preparació. “Els pares som
els majors experts en els nostres fills i els millors companys en aquest difícil trajecte,
en què, al final, els moments feliços compensen amb escreix als trams ombrívols.”
diu l’associació Som Prematurs.
Aquesta associació a més a més porta a terme una serie de projectes i accions
dirigides als nadons prematurs i a les famílies com:
Accions:
-

Seminaris-workshops de prematuritat.

Fer conèixer als diversos professionals que tracten als prematurs és una eina que
cal incentivar. Així com treballar la importància de la coordinació i la
complementarietat de les accions sobre aquests nadons.
-

Celebració del dia mundial de la prematuritat.

Som Prematurs impulsa des de l’any 2015 la celebració del dia mundial de la
prematuritat a Catalunya conjunta d’associacions, grups de pares i professionals.
Donar la visió global de quin és el grau d’implantació a Catalunya de l’avenç en les
cures centrades en el desenvolupament i la família.
-

Formació de voluntaris.

Aquesta formació té dues fases:
Una fase inicial en la que el voluntari, mitjançant varies sessions en grup i vàries
sessions d’entrevistes personals amb la seva cap de voluntariat i gestió de grups la
Judith Jiménez i la psicòloga perinatal la Juanita Cajiao, decideix com i de quina
manera vol i pot col·laborar com a voluntari.
La segona fase de capacitació ja és més teòrica i es durà a terme mitjançant
sessions virtuals i presencials en un programa que inclou aspectes tan importants
com ho són:
- La visió que cal donar prèvia al part i del part prematur.
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-

-

Una reconeguda llevadora i una ginecòloga referent en prematuritat i
embarassos de risc juntament amb el seu equip donarà una visió necessària i
moltes vegades oblidades de en quines condicions arriben i afronten les
mares de nens prematurs el part.
La importància de com cal fer l’abordatge a aquestes mares.

-

Activitats i recerca de fundraising and crowdsourcing.

Des de l’associació de prematurs impulsen noves maneres de poder finançar els
projectes que impulsem a través del fundraising i el crowdsourcing.
Una de les més importants és la Masterclass de Zumba benèfica per la prematuritat,
que enguany hem celebrat la tercera edició recaudant més de 4.000€.
Projectes:
-

Un extractor per a cada incubadora.

Projecte per a dotar d’un extractor de llet a cada incubadora i així facilitar la
lactogènesi tant difícil en mares de prematurs i impulsar al màxim d’aquesta manera
les cures centrades en el desenvolupament i la família.
Aquest projecte s’ofereix als hospitals d’arreu de Catalunya que vulguin treballar en
l’afavoriment de la lactància materna en Prematurs i vulguin també treballar en la
creació de literatura científica sobre l’efecte que pot produir aquest projecte
-

Un psicòleg a la UCIN.

Dotar d’un psicòleg a una UCIN hauria de ser una prioritat de tots els serveis de
Neonatologia de les diferents UCIN del territori Català.
Fer un bon abordatge de la nova situació en la que es troba un pare de prematur és
bàsic per a poder fer una correcta filiació i ajudar aquest nadó tant vulnerable i als
seus pares a poder començar la seva aventura de vida amb les garanties que es
mereixen.
-

Revista: “Som prematurs”.

Volem impulsar una publicació que tracti sobre qüestions cabdals i posi en valor les
diferents accions que es fan sobre la prematuritat en el territori català.
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-

Creació d’una col·lecció de llibres sobre prematuritat.

Figura 14: Llibre de Carlos Garvín. Font: Associació som prematurs.

Carlos Garvín, amb el llibre “Te salvaran la vida” un pare de prematur que ens
explica l’experiència des de la visió de com viu un pare la prematuritat.

20. Protocol de seguiment del nadó de la Societat Espanyola de
Neonatologia
Els avanços de Neonatologia en els últims anys han aconseguit disminuir una gran
quantitat de morts de nens nascuts amb pes menor de 1500g o amb menys de 32
setmanes (<1500<32). Donat el risc més gran de discapacitat en els <1500<32, el
seguiment després de l'alta es considera una activitat crucial de les cures neonatals.
En alguns països, com per exemple EUA, el desenvolupament d'un programa de
seguiment és imprescindible perquè un centre rebi l'acreditació per a formar
especialistes en Neonatologia12. Malgrat tot això, es reconeix que en general falten
guies clíniques o protocols a seguir per tal d'establir com a model el seguiment
d'aquests nens 1-4.
Com he dit anteriorment no hi ha cap mena de protocol nacional disponible sobre el
seguiment de <1500<32, i per tant, la Societat Espanyola de Neonatologia, en
És una subespecialitat de la pediatria que consisteix en l’atenció mèdica dels nadons acabats de
néixer, especialment del nounat prematur. És una especialitat basada en hospital i es practica
habitualment en unitats de cures intensives neonatals.
12
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col·laboració amb l'Associació Espanyola de Pediatria d'Atenció Primària, proposen
un protocol de seguiment específic per als <1500<32, entenent com a protocol una
guia d’accions comunes per tal que aquest nen/nena pugui arribar a millorar.
Aquest protocol va dedicat a tots aquells nens nascuts amb pes menor de 1500g o
edat gestacional menor de 32 setmanes i sobretot a les seves famílies.
El protocol es basa a controlar bàsicament l’alimentació, el desenvolupament de
l’aparell motor sobretot en els nadons que pateixen una paràlisi cerebral,
desenvolupament neuropsicològic, la visió, audició, el guany de vitamines, minerals i
ferro i la part més important, la prevenció pròpia de les infeccions.
20.1. Control sobre el desenvolupament dels nadons
20.1.1. Creixement
El creixement dels nens prematurs es veu influït per l'edat gestacional, el pes inicial
al naixement, la gravetat de la patologia neonatal, la ingesta calòrica, les malalties
patides o que han ocorregut durant la infància, els factors ambientals i els factors
hereditaris.
El pes es considera de forma individual, ja que, no és un bon indicador de l'estat
nutricional. Els pediatres, després d'haver donat l'alta al nadó, han de controlar la
velocitat de creixement, pes, longitud-talla, PC i la relació pes-talla.
S'ha de vigilar que l'increment del pes i talla siguin proporcionals.
Si el pes augmenta en una major proporció que la talla, molt probablement el nen
està acumulant únicament greix abdominal.
És especialment important valorar el desenvolupament durant els 3 primers mesos
després d'haver donat l'alta al nadó. Aquest període es considera un període crític,
ja que, durant l'ingrés i durant els primers mesos després de l'alta les intervencions
nutricionals tenen un gran impacte en el desenvolupament cerebral.

20.1.2. Alimentació
L'alimentació és un aspecte molt important pel creixement del nadó, ja que influeix
com he dit abans en el desenvolupament neurològic del nadó.
Respecte a la durada de la lactància materna pels nadons prematurs, segons l'OMS,
la lactància materna és exclusiva fins als 6 mesos, però pels nadons que són
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prematurs no queda ben especificat si són els 6 mesos reals o els 6 mesos d'edat
corregida. Per tant això depèn dels especialistes i sobretot dels pares del nadó.
La introducció dels nous aliments no només es mira per la part dels nutrients que
necessita el nadó, sinó també per la maduresa del nadó en relació amb la capacitat
de fer totes les habilitats que li permeten anar incrementant més aliments.

20.1.3. Desenvolupament motor
La discapacitat motora en els <1500<32 és elevada, sent la freqüència de paràlisi
cerebral en ells inversament proporcional a l'edat de gestació.
La incertesa del desenvolupament motor és un motiu freqüent i important pel qual
els pares es solen preocupar.
Amb les proves d'imatge que hi ha actualment i les dades clíniques del nen/nena és
possible anticipar-les, en molts casos per saber quina serà l'evolució del nen/nena.

20.1.4. Desenvolupament neuropsicològic
El neurodesenvolupament és l'adquisició progressiva d'habilitats funcionals. Depèn
de la maduresa del sistema nerviós central, dels òrgans dels sentits i d'un entorn
psicoafectiu adequat i estable.
La majoria d’estudis de seguiment efectuats a llarg termini han demostrat que els
prematurs, fonamentalment els <1500<32, tenen problemes durant l'edat escolar
que inclouen deficiències cognitives i fracàs escolar.
La incidència més gran d'altres alteracions neurocognitives, com a problemes en
l'atenció, memòria, visuoperceptiu i funció executiva, tenen els seus riscos.
El risc relatiu en els <1500<32 enfront de la població general de presentar
problemes neuropsicològics és d’un 3,7%, per al trastorn de l'espectre autista (TEA)
és d’un 5,1%, per a la discapacitat intel·lectual d’un 1,6%, per al trastorn per dèficit
d’atenció i hiperactivitat (TDAH) d’un 1,1% per a altres trastorns de conducta i
comportament d’un 2,8%, per a l'alteració d'aprenentatge 5,5%.
Aquestes dades determinen la necessitat d'un seguiment més prolongat,
probablement fins a la adolescencia.
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20.1.5. Proves d'avaluació del desenvolupament infantil:
-

Proves de garbellat de desenvolupament maduratiu: veure Taula 2. (annex I)
Test de valoració quantitativa: veure Taula 3. (annex I)
Avaluació de funcions cognitives: funció intel·lectual. Mesurament de
capacitat cognitiva global: veure Taula 4. (annex I)

20.1.6. Vista
Els problemes oftalmològics dels nens prematurs no només estan en relació amb la
presència de retinopatia de la prematuritat (ROP), sinó també amb la prematuritat en
si mateixa.
Més d'un terç dels nens <1500<32 presenten problemes oftalmològics i aquesta
proporció augmenta en disminuir l'edat gestacional.

20.1.7. Audició
La freqüència de dèficit auditiva greu o profunda en la població general és del 2‰
i en els nens de molt baix pes del 2%, per la qual cosa aquest grup es considera
d'especial risc.
No és clar actualment si, en si mateix, el pesar menys de 1500g o tenir una edat
gestacional inferior a 32 setmanes són realment factors de risc o són altres
circumstàncies que se sumen durant el seu ingrés les que els fan especialment
vulnerables a la deficiència d’audició.

20.1.8. Suplements de vitamines i minerals
Estan molt poc estudiades les necessitats dels suplements dels <1500<32 després
de l'alta. La majoria dels estudis disponibles fan referència al temps d'ingrés.
Amb la limitada informació disponible, sembla que els dos suplements més
àmpliament acceptats són la vitamina D i el ferro.
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En aquests casos les proves necessàries tant per la vitamina D com pel ferro, són
simplement els controls analítics de sang. Les dosis de ferro han de ser controlades,
ja que poden provocar vòmits, diarrees i deshidratació.

20.1.9. Prevenció d’infeccions
La mortalitat per malalties infeccioses en prematurs és major que en nens sans, en
part per les complicacions pròpies del prematur, però també a causa de l'incomplet
desenvolupament del sistema immune en aquests nens.
La immaduresa immunològica dels <1500<32 condiciona, juntament amb altres
factors, el seu augment de susceptibilitat a les infeccions i una menor resposta a
alguns antígens vacunals.
Els nounats prematurs han de rebre, en general, les mateixes vacunes que els nens
nascuts a terme. Quant a la dosi, intervals i lloc d'administració, es tindran en
compte les mateixes consideracions que en els nens nascuts a terme.
En els nens prematurs es recomana utilitzar agulles més curtes, 16mm.
El seguiment que els prematurs han de seguir, és el mateix calendari vacunal que
els nens a terme. Començaran per tant el seu programa de vacunació als 2 mesos
d'edat cronològica, independentment de la seva edat gestacional o pes al
naixement, fins i tot si estan ingressats, però estan obligats a trobar-se en una
situació d'estabilitat clínica.

20.1.9.1. Calendaris vacunals
• Calendari comú de vacunació 2017 establert pel Consell Interterritorial del Consell
Nacional de Salut. Taula 10 (annex I).
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MARC PRÀCTIC
1. Entrevistes
-

ENTREVISTA: MARE DE L’HUGO

Aquesta entrevista que es troba a l’annex 2, a la Maria josé, mare de l’Hugo, i
protagonista del meu treball, la vaig dur a terme per saber i conèixer molt més
sobre el cas que utilitzo de base pel meu treball. A part d’això, la vaig voler fer per
tal de saber com es va sentir al patir aquesta situació, i exactament com va ser el
procés d’adaptació a la vida quotidiana. A més a més per també conèixer tot el
procés que l’Hugo va seguir al patir la malaltia.
En conclusió, aquesta entrevista he pogut veure que per a les famílies que coneixen
molt poc aquesta malaltia, els hi és molt important l’ajuda psicològica sobre com
afrontar aquesta malaltia i sobretot per afrontar tot el que els seus fills estan patint.
-

ENTREVISTA: INFERMER DE LA PLANTA DE NEONATS

Aquesta entrevista que es troba a l’annex 2, a l’infermer de la planta de nounats de
l’hospital Quiron, la vaig fer per saber si els infermers tenen noció d’aquesta malaltia
i fins on tenen coneixement d’ella. A més a més, ell diu que els infermers no tenen
cap tipus de protocol a seguir per tal d’ajudar a les famílies amb problemes per
afrontar totes les situacions amb les que es van trobant.
En conclusió amb aquesta entrevista he pogut esbrinar que depenent de l’hospital i
els coneixements dels infermers, podran oferir una ajuda més exhaustiva o no.
-

ENTREVISTA: MARE DE LUCAS

Aquesta entrevista que es troba a l’annex 2, a la mare d’en Lucas, em va servir per
tal de saber que hi ha molts casos sobre la Corioamnionitis, i que cadascú té la seva
pròpia experiència, i que cada nen a partir de la mateixa malaltia, ho poden patir o
portar de diverses maneres. En Lucas és un petit gran supervivent d’aquesta
malaltia.
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En conclusió, l’Ana mare d’en Lucas m’ha ajudat a saber que, per exemple, cada
mare té la necessitat o no, de buscar ajut psicològic. En el seu cas, no tenia cap
mena de coneixement previ sobre aquesta malaltia. Després d’haver-los conegut i
saber com han viscut aquesta situació, crec que s’hauria de difondre informació
sobre la malaltia, per tal què la gent en sigui més conscient, i pugui tenir més accés
al suport psicològic.
-

ENTREVISTA: MARE DE EMMA

Aquesta entrevista que es troba a l’annex 2, la vaig dur a terme per tal de conèixer
més casos afectats per la Corioamnionitis, i així saber les seves vivències, i
poder-les comparar amb les altres. En aquest cas són dues germanes, una que ha
pogut sobreviure i l’altra malauradament no, ja que la Corioamnionitis li va provocar
un vessament cerebral.
En conclusió he pogut observar que aquest cas s’hi suma als casos de persones
que desconeixien aquesta malaltia i que per tant és molt important fer-la conèixer. A
més a més també gràcies a la Marina, la mare de l’Emma he pogut de primera mà
una altra experiencia relacionada amb la corioamnionitis, que té relació amb el cas
de l’Hugo però per altra banda és diferent.
-

ENTREVISTA: HUGO

Aquesta entrevista, le dut a terme per tal de saber en quin estat es troba l’Hugo
actualment, i coneixe’l per primera vegada, aquesta ha sigut grabada, per poder
observar com ell sol sap respondre amb facilitat les preguntes fetes.
En conclusió gràcies a aquesta entrevista he pogut veure i analizar a l’Hugo i veure
que és totalment normal, tot i passar tot el que ha patit.
-

ENTREVISTA: A FRANCESC BOTET, DIRECTOR DE L’ASSOCIACIÓ SOM
PREMATURS.

Aquesta entrevista que es troba a l’annex 2, l’he fet per conèixer l'associació Som
Prematurs i sobretot saber molt més sobre quin és l’objectiu de l’associació en
relació amb la meva hipòtesi. A més a més he pogut saber que ells han tractat i
segueixen tractant molts casos de corioamnionitis.
En conclusió he pogut veure que aquesta associació fa molt per ajudar a les famílies
per tal que puguin portar aquesta situació el millor possible i afrontar tot el que els hi
ve o tot el que han passat.

35

La Corioamnionitis
Maria Tena Mallorca

2. Informe sobre el meu cas clínic.
El meu cas clínic ha sigut causat per la malaltia anomenada Corioamnionitis una
malaltia que va acompanyada d'un bacteri el qual entra per la vagina i acaba
arribant a la bossa embrionària així afectant a tot el que anomenem líquid amniòtic i
sobretot al fetus. Aquesta malaltia té unes conseqüències greus, ja que fa que el cos
detecti al fetus com un element estrany dins del nostre propi cos i l'únic que vulgui
fer és expulsar-lo. Així provocant un part de 24 setmanes i un nadó prematur, amb
moltes dificultats de sobreviure, ja que, aquesta malaltia pot causar danys
respiratoris, cerebrals, a la vista, i fins i tot a l'audició.
El nounat prematur Hugo de 24 setmanes i dos dies de gestació que ingressa de
quiròfan maternal per prematuritat, se li diagnostica corioamnionitis franca (glucosa
el líquid amniòtic <10mg/dl) i despreniment parcial de la placenta. Abans del part se
li ha subministrat una dosi de corticoides durant 5 hores i neuroprotecció amb sulfat
de magnesi durant 3 hores.
L'aspecte que feia el fetus era d'un aspecte de gran immaduresa, amb un regular
estat general. Els tons cardíacs rítmics, sense cap buf, amb la pols simètrica, amb
una correcta entrada d'aire bilateral, amb un abdomen tou i depressiu, i amb un to
adequat a l'edat gestacional.
Diagnòstic
El diagnòstic que se li ha aplicat a l'Hugo és l'ingrés a l'UCI Neonatal sota
monitoratge cardiorespiratòria contínua i control de constants vitals. Necessita
suport respiratori amb CPAP des de Sala de parts i es decideix la intubació en
arribar a la Unitat Neonatal. Es realitza una radiografia del tòrax, que resulta
compatible amb la malaltia de membrana hialina pel qual se li administra sulfractant
endotraqueal (200mg/kg). Perdurarà intubat amb ventilació mecànica fins als 15 dies
de vida
DISPLÀSIA BRONCOPULMONAR
Respecte la displàsia broncopulmonar, es mantindrà intubat fins als 16 dies de vida
passant-se a CPAP nasal.
Tenint en compte la prematuritat de l'Hugo amb un pes de 500-749g, durant el risc
es practicaran les següents exploracions complementàries:
- Ecografies cerebrals, que resulten normals.
- Citomegalovirus a l'orina al naixement (14.06.16): Negatiu.
- Fons dels ulls, es destaca una retinopatia de grau 2 que es troba en regressió.
- Estudi d'hormones tiroideas.
- Estudi del metabolisme calci/fosfor: es destaca alcalina màxima de 806mU/L que
disminueix en controls posteriors.
- Potencials evocats auditius de tronc cerebral: dins la normalitat.
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NUTRICIÓ PARENTAL
La Nutrició parental a l'ingrés es canalitza la vena umbilical i s'indica la nutrició
parental. Rep una nutrició progressiva (amb llet materna), des del segon dia de vida,
amb regular tolerancia, pel que s’ha d’administrar durant 17 dies. Inicialment
presenta una mala tolerancia, que progressivament va millorant. Amb l'evolució que
progressivament es va estimulant la succió no nutritiva al pit o amb biberó, amb
bona tolerancia, així poguent retirar la sonda nasogastrica de forma definitiva el dia
4/10/16.
ANÈMIA DEL PREMATUR
El nado, presenta una anèmia multifactorial que requereix transfusió de concentració
d'hematies en 5 ocasions, l'última el dia 26/07/16.
DUCTUS ARTERIÓS PERSISTENT
Al cap de 5 dies de vida, davant la trobada d'un buf, en l'exploració física, es realitza
una ecografia cardíaca en la qual s'observa un ductus arteriós persistent. Se li
administren tres dosis d'ibuprofé sense aconseguir que es tanqui. Se li administra
una segona tanda de tractament amb ibuprofè sense resposta, finalment en veure
que no hi ha la resposta esperada, es realitza cirurgia de tancament del ductus, el
dia 23/06/16, que transcorre sense complicacions.
HIPONOTÈRMINA
Al cap de 21 dies de vida es detecta hiponatremina, pel que és s'inicien aportacions
orals de clorur sòdic fins a la seva normalització.
El dia 10 d’octubre del 2016, amb 119 dies de vida i 41 1/7 setmanes de gestació
corregida, es fa una bona evolució clínica, i és donat l’alta hospitalaria en règim
d’ingrés domiciliari.
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CONCLUSIONS
Les meves conclusions sobre aquest treball són les esperades, ja que durant tot el
treball he pogut aconseguir els meus objectius plantejats al començament d'aquest
treball, i sobretot poder argumentar la meva hipòtesi, ja que, és l'apartat important.
On demostres realment si allò que et planteges o volies demostrar d'alguna manera
és cert o fals.
En el meu cas la hipòtesi plantejada al començament del treball és si la
Corioamnionitis té cap mena d'impacte en els pares afectats i si arriben a necessitar
realment algun tipus d'ajuda psicològica.
En les meves tres entrevistes he pogut demostrar que realment és un cop molt dur
que el teu fill hagi pogut passar per un moment tan dur i sobretot estar amb el dubte
cada dia si el teu fill podrà sobreviure o si l'endemà seguirà millorant o empitjora. En
el principal cas que és la mare de l'Hugo, Maria josé ella mateixa a l'entrevista
m'explica que ella si li van donar aquesta opció d'ajuda psicològica i que ella la va
acceptar però que només va anar a la primera visita. En aquest cas ella només va
necessitar una visita perquè ella va ser forta en aquell moment i va saber-ho afrontar
amb l'ajuda de la seva parella i familiars.
En altres casos quan es dóna aquesta ajuda es mira el grau en què es troba
aquesta mare, per tal que hi assisteixi a més d'una visita.
Fent aquest treball me n'he adonat que realment les mares no estan preparades per
afrontar tal situació, perquè tampoc saben realment pel que estan passant, amb això
vull dir que la Corioamnionitis, és una malaltia poc coneguda i poc donada a
conèixer, no com per exemple en càncer. Sí que és veritat que el càncer és més
parlat per què hi ha nombrosos casos i ens toca de més a prop, però realment si
busquem per internet com he pogut trobar en el blogspot anomenat un diario d'un
dolor salvaje hi ha un munt de casos de mares que han perdut el seu fill/filla a causa
de la Corioamnionitis.
Gràcies a aquest blog també he pogut veure que la Corioamnionitis pot arribar a ser
una malaltia mortal depenen dels casos i depenen de com afectat està el fetus.
En conclusió i per acabar m'ha agradat escollir aquest tema, perquè ara sí que estic
realment consciència del que és la Corioamnionitis, els danys que causa i tot el que
provoca i sobretot de lo fortes que arriben a ser les mares.
Tot i això crec que aquests nens són els qui escullen a aquestes mares, ja que
saben que podran portar-ho endavant.

38

La Corioamnionitis
Maria Tena Mallorca

BIBLIOGRAFIA
Hall, Valerie. Corioamnionitis cuando el útero ya no es un lugar seguro [en línia].
Barcelona, 2014. <http://www.crianzanatural.com/art/art247.html> [12 de març,
22:21].
Espitia-De la Hoz, Franklin. Diagnostico y tratamieno de la corioamnionitis cliníca [en
línia]. 2008. <http://www.scielo.org.co/pdf/rcog/v59n3/v59n3a08.pdf> [12 de març,
22:21].
Protocolos/patologías maternas y obsteétrica. Corioamnionitis [ en línia]. Barcelona
2019,<https://medicinafetalbarcelona.org/protocolos/es/patologia-materna-obstetrica/
corioamnionitis.html > [12 de març, 22:21].

M. Inmaculada Rincón Ricote 1, Fernando Magdaleno Dans 1, Marta Sancha
Naranjo 1, Félix Omeñaca Teres 1, Antonio González González. Corioamnionitis
hitoloògica y morbimortalidad neonatal: aproximación al síndrome de respuesta
inflamatoria fetal [en línia]. Universidad Autónoma de Madrid, España, 2010.
<https://scielo.conicyt.cl/pdf/rchog/v75n3/art05.pdf> [7 de març, 18:22].
Muñoz Yunta, José Antonio. Neuro-Sida en el niño [en línia]. Barcelona, 2000.
<h
 ttps://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/23-encefapvih.pdf<
març, 19:15].

[27

de

Cote, Suzanne. Corioamnionitis (Amnionitis , infección del corioamnios, infección
intraamniótica) [ en línia]. 2013.
 https://www.cancercarewny.com/content.aspx?chunkiid=629527> [30 de abril,
<
22:21].
Pascual, Karmen. Qué es la corioamnionitis o infección en la placenta [en línia].
<https://www.bebesymas.com/embarazo/que-corioamnionitis-infeccion-placenta>
[12 de maig, 21:33].
Cardona,
Camilo.
Corioamnionitis
[en
línia].
2010.
<http://corio2010.blogspot.com/2010/06/corioamnionitis.html> [15 de maig, 15:55].

39

La Corioamnionitis
Maria Tena Mallorca

Abehera Davó D, Alcedo Olea R, Vegas García de Yébenes G, Sancha Naranjo M,
Magdaleno Dans F, González González A. Corioamnionitis subclínica: un reto diagnóstico.
A propósito de un caso [en línia]. 2014.<https://medes.com/publication/93514> [20 de

maig, 15:56].

D. Abehsera Davó,, R. Alcedo Olea, G. Vegas García de Yébenes, M. Sancha
Naranjo, F. Magdaleno Dans, A. González González. Clínica e Investigación en
Ginecología
y
Obstetricia.
Caso
clínico
[en
línia].
2
 014
<https://www.elsevier.es/es-revista-clinica-e-investigacion-ginecologia-obstetricia-7-a
rticulo-corioamnionitis-subclinica-un-reto-diagnostico--S0210573X13000518> [20 de
maig, 16:57].
Costas, Carme.
Avaluació del comportament neonatal [en línia].1990
<https://ddd.uab.cat/pub/quapsi/quapsi_a1990v10/quapsi_a1990v10p71.pdf> [16 de
septembre, 19:46].
Direcció General de Salud Pública. Guia de bones pràctiques en l’atenció de
l’embaràs, del puerperi i del període neonatal a l’àrea de salut maternoinfantil de les
Illes Balears [en línia]. 2014. <https://www.caib.es/sites/vacunacions/f/243716 > [16
de septembre, 19:46].
Enfermedad
por
estreptococo
del
grupo
B
[ en
línia].
2017.
<https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/group-b-strep/symptoms-cau
ses/syc-20351729> [16 de septembre, 19:46].
Celiel5815. Corioamnionitis (infección en el líquido amniótico) [ en línia]. Video, 2017
<https://www.youtube.com/watch?v=aQpUsOXZc8I&t=166s> [16 de septembre, 20:46].
Silvia Romero-Maldonado, Manuel Ortega-Cruz, Rafael Galván-Contreras. Riesgo
de sepsis neonatal temprana en recién nacidos de madre con corioamnionitis.
Estudio
de
casos
y
controles
[en
línia].
2013
<https://www.medigraphic.com/pdfs/inper/ip-2013/ip134c.pdf> [22 de septembre,
21:42].
Sirenita913.
Corioamnionitis
[en
línia].
2013
<http://diariodeundolorosoviaje.blogspot.com/2013/06/corioamnionitis.html > [22 de
septembre, 22:16].
Flores,
Arreola.
Reporte
de
caso
clínico
[en
línia].
2012.
<https://es.slideshare.net/megaalexis3000/reporte-de-caso-clnico > [23 de septembre,
19:04].

40

La Corioamnionitis
Maria Tena Mallorca

Cuéllar Flores, Isabel; Valle Trapero, Mercedes. Programa de Atención Psicológica en
Neonatología: Experiencia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid [en línia].
2017.
<https://www.revistaclinicacontemporanea.org/articulo.php?articulo=2017112918160
1604000 > [24 de septembre, 19:09].
Poletto, Adriana. Reparte de caso
clincio [en línia]. Video, 2013.
<https://www.youtube.com/watch?v=4Q8MqhcJWw4> [24 de septembre, 19:09].
¡Bebé prematuro! Apoyo psicológico para los padres
[en línia].
<https://www.serpadres.es/bebe/0-3-meses/articulo/160327-bebe-prematuro-apoyopsicologico-para-los-padres > [24 de septembre, 19:13].
Andrade, Christian. Corioamnionitis
[en línia]. Video,
.youtube.com/watch?v=j_oz9egC8fU > [10 d’octubre, 18:07].

2018 <https://www

Corioamnionitis asignacion. Corioamnionitis
[en línia]. Video,
<https://www.youtube.com/watch?v=ZrbcBW6MzIM> [10 d’octubre, 18:12].

2017.

Bibliografi de les fotografies
Figura 1: Hugo
Figura 2: Hernandez, Miguel. “Rotura prematura de membranas a término: influencia
del momento de la inducción en los resultados obstétricos y perinatales” [en línia].
2015.
<http://dspace.umh.es/bitstream/11000/2467/1/TD%20Santoyo%20Albert,%20Teres
a.pdf> [ 18 d’octubre, 17:27]
Figura 3: Cote, Suzanne. Corioamnionitis (Amnionitis, infección del corioamnios,
infección intraamniótica) [ en línia]. 2013.
<https://www.cancercarewny.com/content.aspx?chunkiid=629527> [30 de abril,
22:23].
Figura 4: Martinez, Octavio. Consultorio en casa, corioamnionitis [ en línia]. 2013.
< https://consultorioencasa.blogspot.com/2016/> [15 de maig, 17:00].
Figura 5: Corioamnionitis [ en línia].
<https://ca.wikipedia.org/wiki/Corioamnionitis> [15 de maig, 16:55].

41

La Corioamnionitis
Maria Tena Mallorca

Figura
6:
Cardona,
Camilo. Corioamnionitis
[ en línia]. 2010.
<http://corio2010.blogspot.com/2010/06/corioamnionitis.html> [15 de maig, 15:55].
Figura 7: Cajina, Frank. Corioamnionitis y funisitis. consecuencias para el neonato
[en
línia].
2012.
<https://www.slideshare.net/frankcajina/corioamninitis-y-funisitis-consecuencias-para
-el-neonato> [19 d’octure, 16:33].
Figura 8:  Vagina [ en línia].
<h
 ttps://cuidateplus.marca.com/sexualidad/diccionario/vagina.html>
16:38].

[19 d’octure,

Figura 9:  Merino, María. ¿
 Qué es la corioamnionitis?  [ en línia]. 2018.
<https://okdiario.com/bebes/corioamnionitis-1770944> [19 d’octure, 16:38].
Figura 10: Hugo
Figura 11: Hugo
Figura 12: SerPadres  [en línia].
<https://www.serpadres.es/> [19 d’octure, 16:51].
Figura 13 i 14: Som Prematurs, associació de prematurs de catalunya  [ en línia].
<https://somprematurs.cat/es/> [19 d’octure, 17:51].

42

La Corioamnionitis
Maria Tena Mallorca

GLOSSARI
Glosari de sigles:
RPM: se l'anomena RPM o trencament prematur de membranes.
SENeo: Societat Espanyola de Neonatologia.
UCIN: Unión de Ciudadanos Independientes.
<1500<32: Nens nascuts amb un pes menor de 1500g i/o amb menys de 32
setmanes.
Glosari de definicions:
Líquid amniòtic: Aquest líquid es forma en la quarta setmana d'embaràs, quan
l'embrió ja ha niat en les parets de l'úter i es comença a formar la cavitat amniòtica,
la qual s'anirà omplint de líquid. Durant el primer trimestre, aquest líquid és una
ultrafiltració del plasma sanguini matern, però a partir de la dotzena setmana, també
el bebé intervé amb la seva orina.
Membrana Hialina: La malaltia de la membrana hialina (per les seves sigles en
anglès, HMD), anteriorment coneguda com a síndrome de dificultat respiratòria,
(RDS)1 és un trastorn oposat en nounats prematurs, provocat per la insuficiència en
la producció del surfactant conjuminat a la falta de desenvolupament dels pulmons.
També pot ser atribuït a un defecte en gens associats al desenvolupament de
proteïnes vinculades a la producció del surfactante pulmonar.
Incubadores: són uns llits petits envoltats de parets de plàstic dur i transparent. La
temperatura interior de la incubadora es controla perquè la temperatura del bebè
sigui adequada per tal de simular que està dins la mare. Els metges, els infermers i
altres persones poden cuidar del bebè a través dels orificis que hi ha a banda i
banda de la incubadora.
Deformacions congènites: Una malformació congènita (o anomalia congènita o,
popularment, defecte de naixement) és una condició que està present en el moment
del naixement, que varia de la presentació estàndard.
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Corioamnionitis: Infecció del líquid amniòtic així com de les membranes
placentàries, cori i amni.
Cultiu microbiològic: Un mètode fonamental per a l'estudi dels microorganismes que
causen malalties en medicina humana.
Amniocentesi: És un estudi que es fa durant l'embaràs i que permet recollir
informació sobre el desenvolupament del nadó, prenent una mostra del líquid
amniòtic.
Meconi: És una substància viscosa i espessa de color fosc, negre verdós, que es
forma en el tub digestiu del bebè durant l'embaràs. És el terme mèdic per referir-se a
la primera femta del nounat.
Neonatologia: És una subespecialitat de la pediatria que consisteix en l’atenció
mèdica dels nadons acabats de néixer, especialment del nounat prematur. És una
especialitat basada en hospital i es practica habitualment en unitats de cures
intensives neonatals.
Cèrvix: Coll, especialment l'uterí.
Treball de part prematur: És una dilatació cervical o un descens fetal anormalment
lents durant el treball de part. El diagnòstic és clínic. El tractament es realitza amb
oxitocina, part vaginal operatori o cesària.
Sèpsia: És una resposta inflamatòria generalitzada de l'organisme davant d’una
infecció bacteriana, vírica o fúngica. Pot danyar els òrgans, fer que deixin de
funcionar i, fins i tot, arribar a produir la mort.
Epidural: Consisteix en la introducció d'un anestèsic local en l'espai epidural,
bloquejant d'aquesta manera les terminacions nervioses en la seva sortida de la
medul·la espinal. Per tant s'anestesiarà la zona del cos que correspon als nervis on
ha arribat l'anestèsic local que s'hagi injectat.
Penicil·lina: Són antibiòtics del grup dels beta-lactàmics utilitzats profusament en el
tractament d'infeccions provocades per eubacteris (microorganismes unicel·lulars)
que hi són sensibles.
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ANNEX

45

La Corioamnionitis
Maria Tena Mallorca

ANNEX 1. Taules sobre el protocol
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ANNEX 2. Enquestes
-

ENTREVISTA: MARE DE L’HUGO

1. Qui va patir aquesta malaltia?
Jo. En algun moment de l'embaràs, previ al part, vaig patir una infecció del líquid
amniòtic.
2. Coneixies aquesta malaltia abans de patir-la?
Tinc una amiga, que va patir un avortament per una corejo. En aquest cas el fetus
tenia unes 16 setmanes de gestació, i el va perdre. Va ser la primera vegada que
vaig escoltar aquesta paraula, però sense ser conscient del que era, ni la
repercussió que tenia.
Després va arribar el meu cas, i vaig entendre el que era.
3. En quina setmana de l'embaràs et trobaves?
Vaig conèixer el meu cas just el dia del part, estava de 24 setmanes. Encara així, no
és deduïble quan va començar la infecció i quant temps va estar infectat el nen
abans de néixer. Senzillament el meu cos va rebutjar el fetus, atès que tots dos
estàvem infectats.
4. Que va provocar aquesta malaltia?
La meva infecció va ser causada per un bacteri. Va ser asimptomàtic, és a dir, en
cap moment em vaig trobar malament, ni febre, ni res. El dia D, em vaig trobar de
part directament. En haver estat mare abans, coneixia perfectament els símptomes i
les contraccions derivades d'un part. Així que aquell matí vam ser a urgències al
voltant de les 11. I a les 4 de la tarda va néixer el nen, mitjançant part natural. El
meu cos va reaccionar a tal estat, que es va posar de part, per a expulsar al fetus.
No hi havia temps de maniobra, ni per a tractar la meva infecció, ni molt menys la
del nen, diguem que ja era tard, i l'única solució va ser la que va decidir la
naturalesa del cos humà.
5. Quina part del fetus va afectar?
El nen es va infectar també. La seva sang estava "contaminada" suposo que en
estar el líquid amniòtic infectat i ser aquest el seu mitjà de vida, es va infectar ell
també.
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6. Quin diagnòstic et van donar?
Molt dolent. Néixer de 24 setmanes es considera Prematur extrem. És la línia entre
sobreviure en condicions regulars o morir. Recordo, i no ho oblido, que els metges
de la UCIN (unitat de vigilància intensiva neonatal) del Vall d'Hebron, donaven com
a temps estimat d'evolució adequada, 7 dies. Si en aquests dies el nen no patia res
més sever de l'habitual en naixements prematurs, sobreviuria.
7. Un cop el nadó fora la matriu, va patir alguna conseqüència?
En el cas del meu fill va patir l'habitual:
- Va tenir respiració assistida fins a la seva setmana 35. El sistema de respiració
assistida variava en funció de l'evolució i necessitats del nen (CEPAP, Alt flux, etc.).
A conseqüència d'estar tant temps intubat, Li ha quedat una patologia en el pulmó
(displàsia bast pulmonar) això suposa que és més propens i feble davant malalties
del pulmó com a bronquitis, asma, pneumònia, grips o infeccions respiratòries d'un
altre tipus.
- Va ser operat del ductus. Abans d'operar va estar en tractament alguns dies, per a
intentar tancar aquest conducte. Per mitjans químics o farmacèutics no es va
aconseguir, així que immediatament van operar del cor. No tenia el quilo de pes.
Això va ser al voltant de la seva setmana 26. Aquesta en perfecte estat i pot fer vida
normal.
- Va tenir retinopatia de grau 3, crec, caldria mirar l'informe. La retinopatia li va anar
reduint al llarg dels mesos, ara no té res, però segueix les seves revisions
oftalmològiques.
- Li van fer fins a 3 transfusions de sang, i aportacions de ferro intravenós.
- Va sofrir una hèrnia umbilical molt bèstia, que va poder tractar-se sense cirurgia,
fins que aconseguim tancar el melic.
- Va tenir i té hidrocele. Hi ha un Conducte en els testicles que ha de drenar d'alguna
manera. En el seu cas no ho fa bé, però no suposa, ara com ara, cap problema. Cal
controlar-ho.
8. Quins van ser els tractaments que et van donar un cop el nadó era fora?
Durant la seva hospitalització, els primers dies i únic tractament que va tenir va ser
antibiòtic crec que 20 dies, per a la infecció que va agafar a través del líquid
amniòtic. Posteriorment van tractar per al ductus, amb ibuprofens i cafeïna. La resta
de tractaments no van ser més que el seguiment de la seva evolució respiratòria
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(que era el principal) i el progrés alimentós (s'alimentava al principi per APT./sonda
parenteral umbilical i després per sonda nasogàstrica)
Una vegada li van donar l'alta, ha seguit les seves revisions periòdiques de totes de
les especialitats mèdiques que ha requerit: cirurgià, pneumòloga, neuròleg,
neonatòloga, cardiòleg, oftalmòloga, fisioteràpia i rehabilitació. A mesura que el nen
ha anat creixent, ha anat superant proves i madurant. Alguns d'aquests especialistes
ja li han donat l'alta. Ara només li segueix físio, neonatòloga, neuròleg i pneumòloga.
Actualment va al Vall d'Hebron una mitjana d'1 vegada al trimestre, mentre que el
primer any anàvem gairebé cada 15 dies a veure a diversos especialistes per a fer-li
seguiment i control.
Durant dos hiverns va ser vacunat cada mes del VIRUS RESPIRATORI
SINSORIAL, amb una vacuna anomenada Palivizumab.
9. Quin procediment va seguir el teu fill a la incubadora?
El procediment que va seguir el meu fill van ser les cures centrades en el
desenvolupament neonatal basat en el mètode NIDCAP.
10. Un cop finalitzat el part i el nado ja a la incubadora, passat uns dies vas
rebre algun tipus d’ajuda psicològica?
Si, l'hospital ofereix aquest servei. T'avaluen i si és precís et fan un seguiment el
temps que sigui necessari. Jo només vaig ser a la primera visita
11. Com es troba el teu fill actualment?
Malgrat el diagnòstic inicial, el progrés del nen va ser molt positiu, i la seva evolució
molt favorable. Avui dia, neurològicament no aparenta cap anomalia, és un nen molt
intel·ligent. Ho segueixen en el CDIAP de Granollers i els informes de neurologia
són molt favorables. No aparenta cap retard físic, ni de creixement. L'únic problema
que té és la seva patologia pulmonar, però segons indiquen els especialistes, a
mesura que vagi madurant el seu sistema pulmonar, anirà millorant i requerirà
menys tractaments. Segueix una medicació diària i de llarga durada per a prevenir
malalties severes pulmonars, o almenys si és poses malalt, que no sigui tan greus.
12. L'ha afectat d'alguna manera a la seva vida?
Hugo no ha pogut anar a la guarderia, donat el seu estat pulmonar. Malgrat això,
porta una vida perfectament normal, parla moltíssim i manté gracioses converses
amb els demés, té una psicomotriu adequada al seu temps i comença P3 el curs
que ve. Aparentment és un nen normal i ja no es té en compte que va ser prematur
ni es diferencia l'edat real de l'edat corregida. És a dir, durant un temps es van tenir
en compte les dues edats: la real (va néixer el 13 de juny de 2016 i té gairebé 3
anys) i l'edat corregida (havia d'haver nascut la primera setmana d'octubre, li
restaven 16 setmanes a l'edat real). Però va arribar un moment neurológicamente
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parlant que va deixar de ser diferent i els objectius van arribar a equiparar-se. Va
començar a caminar als, una mica tard però dins de les normals, va començar a
parlar amb més de 100 paraules en el seu vocabulari al cap de 20 mesos, una cosa
normal.... En fi, que està estupendament. A l'hospital de Granollers el diuen nen
miracle.

-

ENTREVISTA: INFERMER DE LA PLANTA DE NEONATS

1. A què et dediques exactament?
Cardiologia intensiva pediàtrica (cirurgia de cardiopaties congènites).

2. Quina va ser la teva motivació per dedicar-te en aquest treball?
Vocacional.

3. Aproximadament quants nadons neixen amb algun tipus de malaltia o abans
d’hora?
Això no ho sé, no tinc accés a aquestes dades perquè nosaltres només operem per
privat i només cardiopaties congènites.

4. Quina és la malaltia més freqüent que pateixen els nadons?
Són moltes, s'ha de mirar una a una quina es la incidencia. Aquests registres
normalment son interns dels hospitals ja que no tots tenen els mateixos serveis i
nivells d'atenció.

5. Quin tipus de tracta tens amb les famílies?
Directe durant els dies de la intervenció i la recuperació postoperatoria, després res
més.

6. Rebeu formació psicològica per poder tractar amb les famílies?
No.
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7. Coneixes la malaltia anomenada “Corioamnionitis”?
Sí la conec.

En cas que si:

8. Quants casos coneixes?
No et sabria dir perquè només ens dediquem a cardiopaties congènites.

En cas que no:

12. N’has sentit a parlar d’ella?
Si n'he sentit parlar.

-

ENTREVISTA: MARE DE LUCAS

1. Qui va patir aquesta malaltia?
Creo que solo la sufrí yo la madre de Lucas, pero los dos tuvimos tratamiento, ya
que él también estaba infectado.

2. Coneixies aquesta malaltia abans de patir-la?
No la conocía.

3. En quina setmana de l'embaràs et trobaves?
Yo me encontré en la semana 24+6 que digamos que se considera la semana de
límite.

4. Que va provocar aquesta malaltia?
La verdad es que no nos dieron mucha información así que realmente no lo
sabemos muy bien.
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5. Quina part del fetus va afectar?
La Infección estaba en el líquido amniótico, que fue el principal conducto por el cual
mi hijo se infecto.

6. Quin diagnòstic et van donar?
No tengo muy claro si hubo diagnóstico. Simplemente me puse de parto, y en un
plazo de 12 horas, me hicieron las pruebas para confirmar la infección y al salir
positiva, dejaron que siguiera adelante con el parto.

7. Un cop el nadó fora la matriu, va patir alguna conseqüència?
Los pulmones no estaban desarrollados ya que no dio tiempo a formarlos, a más de
una dosis de maduració.

8. Quins van ser els tractaments que et van donar un cop el nadó era fora?
Antibiótico intravenoso.

9. Quin procediment va seguir el teu fill a la incubadora?
Siguió el mismo tratamiento que yo, a más a más de varias pruebas y la estancia en
l a incubadora. Además también le dieron respiración asistida durante 4 meses y
medio (nos fuimos a casa aún con 02).

10. Un cop finalitzat el part i el nado ja a la incubadora, passat uns dies vas
rebre algun tipus d’ajuda psicològica?
La ayuda psicológica, en mi caso no. Sí que había una psicóloga y que hablaba con
algunas madres, pero en cambio, las neonatólogos me gestionaron una visita con
una psiquiatra, que me recomendó una medicación, y me trató varios meses.
En cualquier caso, creo que las madres que hablaban con la psicóloga lo evitaban
siempre que podían.
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11. Com es troba el teu fill actualment?
Es un niño sano, no está dentro del percentil, pero va a su ritmo. Se quedó sordo,
aunque lleva una vida bastante normal con audifonos.

12. L'ha afectat d'alguna manera a la seva vida?
Desde que nació hemos acudido a sesiones de terapia ocupacional13, fisioterapia, y
logopedia. Pero hemos intentado que llevara una vida lo más normal posible.

-

ENTREVISTA: MARE DE EMMA

1. Qui va patir aquesta malaltia?
Jo vaig patir la malaltia la mare, Marina.

2. Coneixies aquesta malaltia abans de patir-la?
La veritat és que mai n’havia sentit parlar d’ella.
3. En quina setmana de l'embaràs et trobaves?
Em trobava a la 24 setmana de l'embaràs.
4. Que va provocar aquesta malaltia?
Ho desconeixem, ja que no ens ho van dir exactament.
5. Quina part del fetus va afectar
Ho desconeixem, però en morir la nostra segona filla creiem que una part va ser el
cervell.

13

El conjunt de tècniques, mètodes i actuacions que, a través d'activitats aplicades amb finalitats
terapèutiques, prevé i manté la salut, afavoreix la restauració de la funció, supleix els dèficits
invalidants i valora els supòsits comportamentals i la seva significació profunda per a aconseguir la
independència més gran i reinserció possible de l'individu en tots els seus aspectes: laboral, mental,
físic i social.
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6. Quin diagnòstic et van donar?
En el meu cas eren dues, va ser un embaràs gemel·lar i estaven les dues afectades,
en el moment no m'ho van dir. Va ser després del part.
Una d'elles va morir al segon dia, la infecció li va provocar, un vessament cerebral.
7. Un cop el nadó fora la matriu, va patir alguna conseqüència?
Està operada del ductus, i te displàsia broncopulmonar.
8. Quins van ser els tractaments que et van donar un cop el nadó ja era fora?
Antibiòtic.
9. Quin procediment va seguir el teu fill a la incubadora?
Li van fer tac, és una prova al cap, i sobre el tema dels òrgans, els noms no me'n
recordo bé. Va estar a la incubadora 108 dies.
10. Un cop finalitzat el part i el nado ja a la incubadora, passat uns dies vas
rebre algun tipus d’ajuda psicologica?
La veritat ens van donar la possibilitat de parlar amb una psicòloga i vam ser una
vegada, una mica per parlar del dolor per la perduda de la nostra filla, però ja no
vam tornar a anar, realment ens va ajudar molt la força de la nostra filla i sobretot a
seguir endavant per ella! Sempre ens donava la possibilitat de fer alguna teràpia
però no la vam fer.

11. Com es troba el teu fill actualment?
Per la displàsia broncopulmonar pren medicació, agafa moltes bronquitis, per la
resta està bé.
12. L’ha afectat d’alguna manera a la seva vida?
La veritat és que no.
-

ENTREVSITA
PREMATURS

FRANSESC

BOTET,

DIRECTOR

DE

L’ASSOCIACIÓ

SOM

1. Quin és l'objectiu de la vostra associació?
Donar suport a les famílies de prematurs en tots els aspectes.
Pots mirar a la web Visió i Missió de la associació.
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2. Com veieu el futur de la Corioamnionitis (tractaments, prevencions...)?
És possible que amb millors tècniques de diagnòstic (anàlisi del líquid amniòtic) es
pugui tenir una actitud més conservadora, amb tractament mèdic (antibiòtics,...) i no
sigui necessari sempre finalitzar la gestació.
3. Quin tipus d'ajuda doneu a les famílies?
Facilitem suport de voluntaris, els donem informació sobre aspectes legals i després
els podem posar en contacte amb diferents professionals.
4.Teniu alguna sèrie de pautes o protocols a seguir a l'hora d'ajudar
psicològicament a les famílies que pateixen casos de prematuritat?
Tenim voluntaris (no professionals) que acompanyen a les famílies. Després els
podem orientar cap a professionals.
5. Quin tipus de resultats obteniu?
No avaluem els resultats directament, però la resposta de les famílies és molt
positiva i l'associació està creixent molt de pressa.
6. A quins hospitals soleu assistir?
L'associació va néixer al Clínic i ara tenim acord amb l'ICS i anem a LLeida (Arnau
de Vilanova), Tarragona (Joan XXIII), Badalona (Germans Trias i Pujol, Can Ruti),
Grup Quiron (Dexeus, Teknon), St Joan de Déu, i tenim pendent de signar conveni
amb Manresa i Terrassa.
7. Heu tractat algun cas d'alguna mare i nadó que hagi patit la
Corioamnionitis?
Molts parts prematurs són per corioamnionitis.
8. Hi ha algun problema que hàgiu vist que hagi sigut comú en la majoria de
famílies que heu tractat?
Tots els trastorns emocionals que comporta tenir un fill abans d'hora amb pronòstic
vital greu.
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