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RESUMEN 

 

La prematuridad es un tema bastante desconocido por la sociedad en general, ya que 
no se es consciente de lo que realmente conlleva y únicamente se los considera niños 
nacidos antes de tiempo. Por esta razón, el objetivo de mi trabajo es entender el 
concepto de bebé prematuro y todo lo que conlleva, y determinar la influencia de la 
inmadurez propia de la prematuridad a largo plazo en el niño. 

He realizado dos entrevistas para obtener diferentes visiones sobre este aspecto: por un 
lado, el conocimiento médico de un neonatólogo y, por otro lado, la experiencia de una 
madre de una niña prematura. También he elaborado una encuesta dirigida a madres 
de prematuros para conocer la evolución de estos bebés en el hospital, así como su 
desarrollo y las causas más frecuentes de los partos prematuros. 

Finalmente comprobaremos que, gracias a mejores conocimientos sobre los bebés y a 
los avances tecnológicos durante los últimos años, actualmente sobreviven prematuros 
más extremos, sin necesidad de que este hecho vaya ligado a un aumento de secuelas.  

PALABRAS CLAVE: semanas de gestación, peso, inmadurez, desarrollo, secuelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Prematurity is a quite unknown topic to our society as there is no awareness of what it 
really entails, and they are only considered babies born earlier than it is expected. For 
this reason, the aim of my research is to understand the concept of premature babies 
and everything that it involves and, also, to determine the effect of the typical 
immaturity of the prematurity in the long-term in the child. 
 
I have conducted two interviews in order to have different views of this aspect: the first 
one is about the medical knowledge of a neonatologist and the second one is the 
experience of a mother giving birth to a premature baby girl. I also conducted a survey 
to mothers with premature babies to learn about the evolution of these babies in 
hospitals as well as their development and the most common causes of giving birth to 
prematures. 
 
Finally, we will be able to see that, thanks to a better knowledge about babies and the 
latest advances in technology, more premature children are currently surviving without 
being this fact related to an increase in sequels.  
 
KEY WORDS: gestation weeks, weight, immaturity, development, sequels. 
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0. Introducció 
0.1 Motiu d’elecció 
Des que ens van començar a parlar del treball de recerca vaig estar pensant temes que 
m’agradessin i em motivessin ja que sabia que seria un treball intens i llarg. Em vaig 
plantejar des de temes musicals fins a temes més esportius, però d’entre tots aquests 
no n’hi havia cap que l’hi veiés futur com un bon treball de recerca. Aleshores, em vaig 
parar a pensar en allò que m’agradava i em despertava curiositat i em vaig decidir pels 
nens petits i, ja que estic cursant el batxillerat científic, després de molt pensar i buscar, 
vaig veure que ho podria relacionar amb l’àmbit de la salut. Així doncs, he escollit el 
tema dels nadons prematurs ja que crec que és un tema bastant desconegut per la 
societat en general. A més, jo ho vaig ser i mai m’han explicat si això podria influir en la 
meva vida; em sembla una bona manera de descobrir-ho. 

0.2 Objectius i hipòtesis 
Els objectius que m’he proposat a l’hora de fer el treball són els següents: 

 Conèixer àmpliament el concepte de prematur 
 Identificar les causes de prematuritat més freqüents  
 Conèixer les diferències entre els prematurs segons les setmanes de gestació 
 Analitzar el seu desenvolupament 
 Comparar la qualitat de vida actual amb la de fa uns anys 
 Saber quin és l’impacte emocional en els pares 

En funció dels objectius que m’he marcat he establert les següents hipòtesis: 

 Les setmanes de gestació i el pes influeixen en el desenvolupament del nadó 
 L’edat de la mare influeix en el desencadenament d’un part prematur 
 Tots els nadons prematurs patiran afectacions com a conseqüència de la 

immaduresa  
 Els nadons prematurs tindran més dificultats a l’hora dur a terme activitats de la 

vida quotidiana 

0.3 Metodologia i estructura del treball 
El treball està dividit en dues parts: 

 La primera és la part teòrica, la base per entendre el treball i així poder dur a 
terme la part pràctica. En aquesta part parlaré sobre el concepte de nadó 
prematur, les afectacions, les complicacions, els tractaments, les causes i les 
seqüeles a llarg termini. 

 La segona part és la pràctica, en la qual estudio la influència de la prematuritat 
en el futur d’aquests nadons. He realitzat dues entrevistes per tal d’obtenir 
diferents visions sobre aquest aspecte: per una banda, el coneixement mèdic 
d’un neonatòleg i, per l’altra, l’experiència d’una mare d’una nena prematura. 
També he realitzat una enquesta dirigida a mares de prematurs per conèixer 
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l’evolució d’aquests nadons a l’hospital, així com el seu desenvolupament i les 
causes més freqüents dels parts prematurs. 
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I. Part teòrica 
1.1 Concepte de nadó prematur 
El part a terme és aquell que es produeix entre les 37 i 42 setmanes de gestació, el més 
comú és que es produeixi a la setmana 40. Així doncs, considerem que un nadó és 
prematur quan neix abans de les 37 setmanes de gestació. 

Aquests nadons són més vulnerables a malalties i a situacions de risc que els nascuts a 
terme ja que presenten unes immadureses que depenen de l’edat gestacional i el pes 
de naixement. 

1.1.1 Tipus de prematuritat segons les setmanes de gestació 
 Prematurs tardans (entre les 34 i 37 setmanes de gestació): Si mantenen una 

bona termoregulació i no tenen cap complicació no necessitaran cures especials 
i podran estar-se amb la mare des de l’inici.  

 Prematurs moderats (entre les 28 i 34 setmanes de gestació): presenten 
complicacions menys greus però, tot i així, hauran d’ingressar a la Unitat de 
Neonatologia per tractar algun problema respiratori, d’alimentació, 
termoregulació o per mantenir la postura en posició fetal.  

 Prematurs extrems (per sota de les 28 setmanes de gestació): presenten 
problemes respiratoris, d’alimentació i termoregulació. Per això hauran 
d’ingressar a la UCIN i així rebre els tractaments necessaris. A més, és possible 
que se’ls hagi de tractar amb antibiòtics per evitar infeccions. 

Els nadons de menys de 23-24 setmanes de gestació i 400-500 grams de pes es 
consideren no viables ja que presenten problemes o malformacions pels quals en pocs 
minuts o hores moren. 

1.1.2 Tipus de prematuritat segons el pes 
 Pes baix: inferior a 2500g 
 Pes molt baix: inferior a 1500g 
 Pes extremadament baix: inferior a 1000g 

El 85% dels nadons de molt baix pes (menys de 1500g) sobreviuen, però alguns d’ells 
arrosseguen seqüeles neurològiques. 
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Etapes del desenvolupament d’un embrió. Font: https://www.childhealth-explanation.com/fetus.html 
(2011) 

1.1.3 Característiques físiques 
El nadó prematur té un aspecte fràgil a causa del seu baix pes, és prim i petit; de manera 
general, amb un pes per sota dels 2500 g i una longitud inferior als 50 cm.  

La pell és molt fina i encara immadura. A través d’ella es poden veure els vasos sanguinis 
subjacents, fruit de l’absència del pannicle adipós, donant un aspecte de color vermellós 
o moradenc al nadó. És d’un tacte “enganxós”, amb tendència a trencar-se amb facilitat. 
La majoria dels nadons molt prematurs poden tenir també una fina capa de pèl molt 
suau, anomenat lanugen, que els cobreix la major part del cos i que anirà desapareixent 
segons creixi.  

La mida del cap, els braços i les cames pot semblar desproporcionada en comparació a 
la resta del cos. Tenen un cap gran i, pel contrari, unes cames molt primes, amb poca 
musculatura a causa del poc greix sobre els seus ossos. No obstant, amb el creixement 
anirà desenvolupant més múscul i greix i adquirirà un aspecte normalitzat. 

Si és molt prematur, no és estrany que tingui els ulls tancats en el moment del 
naixement, amb el temps els anirà obrint. Les orelles estan poc desenvolupades i molt 
enganxades al cap. Pel fet de no tenir gaire cartílag sembla que estiguin doblegades, 
però, a mida que creixin, es formarà cartílag i es normalitzarà el seu aspecte. 

Els nens molt prematurs tenen un penis molt petit i és possible que els testicles no hagin 
baixat encara a les bosses. Les nenes tenen un clítoris prominent (sobresortit) ja que els 
llavis majors encara no estan desenvolupats i no cobreixen als menors. 

Normalment es mourà poc i quan ho faci serà amb moviments bruscos, com sobresalts 
o sacsejades. Això passa perquè les seves respostes no estan prou desenvolupades i la 
seva coordinació encara és immadura. Té poc to muscular però poc a poc els músculs 
aniran guanyant força i coordinació.  

Amb el pas dels dies, quan guanyi pes i maduresa, el color de la pell i l´aspecte general 
seran cada vegada més semblants als d’un nen a terme. 
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És possible que al principi els pares tinguin por d’acaronar-lo; no obstant, això és molt 
important perquè s’estableixi com més aviat el vincle afectiu i emocional entre el nen i 
els pares, a més de facilitar el desenvolupament. 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
  

Aspecte del nadó prematur. Font: https://faros.hsjdbcn.org/ca/noticia/beneficis-contacte-entre-nadons-
prematurs-pares (2013) 
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1.2 Afectacions 
Néixer abans de les 37 setmanes provoca al nadó immadureses anatòmiques i funcionals 
dels òrgans, en especial del sistema nerviós, els quals encara no estan preparats per fer 
les seves funcions i es veuen obligats a treballar abans d’hora i a completar el seu 
desenvolupament en un ambient diferent al que els tocaria per l’edat gestacional, per 
la qual cosa és molt probable que el nadó pateixi algunes afectacions. Aquestes poden 
ser lleus i amb un tractament fàcil, la qual cosa comportarà una breu estància a l’hospital 
per solucionar-les, o poden ser més greus i afectar el seu desenvolupament. 

1.2.1 Problemes respiratoris 
Els pulmons són els òrgans més immadurs dels nadons prematurs. Justament per això, 
un dels problemes respiratoris més comuns és el de la membrana hialina. Els pulmons 
necessiten una substància anomenada surfactant perquè els alvèols estiguin distesos, 
sinó es col·lapsen. Aquesta substància es sintetitza dins l’úter cap a la setmana 30, per 
la qual cosa, com més prematurs siguin, menys surfactant tindran i, com a conseqüència, 
més dificultats per respirar. En aquests casos, se li administra un agent tensioactiu 
exògen, un fàrmac que contribueix a la maduració pulmonar. Si es preveu que el 
naixement del nadó serà abans de les 34 setmanes, sempre que sigui possible, 
s’administren corticoides a la mare per ajudar a la maduració pulmonar.  

Un altre problema respiratori molt freqüent són les apnees, pauses respiratòries 
superiors a 20 segons que són provocades per la immaduresa del Sistema Nerviós 
Central, el qual controla la respiració. Normalment provoquen canvis en la coloració de 
la pell a pàl·lid o blavós degut a una disminució d’oxigen en sang, i també una disminució 
de la freqüència cardíaca. Són més freqüents com més prematur sigui el nadó i 
desapareixen a partir de les 34-37 setmanes d’edat gestacional corregida. Es tracten 
amb dosis baixes de cafeïna per estimular la seva respiració ja que els ajuda a mantenir-
se en alerta i respirant regularment. En el cas de no ser suficient, se li administra oxigen 
a través del CPAP nasal o ulleres nasals. El contacte pell amb pell del mètode cangur 
disminueix les apnees. 

1.2.2 Problemes digestius i gastrointestinals 

Per problemes d’immadureses en el sistema digestiu, el nadó no pot digerir 
correctament els nutrients. Un dels trastorns digestius més comuns és el reflux 
gastroesofàgic, que es tracta de la sortida per la boca del contingut gàstric, normalment 
llet. Es diferencia del vòmit en que aquestes regurgitacions no li comporten esforç, i les 
quantitats que expulsa són inferiors. Aquesta malaltia es produeix quan es dona una 
alteració en el tancament de la barrera que es troba entre l’esòfag i l’estómac, la qual 
cosa afavoreix el retorn del contingut gàstric a l’esòfag, ja que les fibres musculars de la 
part superior de l’estómac encara són immadures i no impedeixen que torni a sortir.  

Normalment no és un problema pel nadó tret que sigui un impediment per guanyar pes. 
Alguna vegada pot ser degut a un problema més greu, com l’hèrnia de hiat o una 
ulceració, però no és gaire freqüent. Tot i això, si el nadó presenta algun dels següents 
símptomes, el més recomanable és fer una revisió pediàtrica: 
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 Plor intens (indici de dolor) 
 Irritabilitat 
 Defuig el menjar 
 Tos després del àpats 
 Perd pes, o no guanya el que ha de guanyar 
 Vòmit freqüent 
 Presenta sibilàncies, o algun problema respiratori 

Alguns consells per minimitzar o evitar el reflux són: 

 Elevar la capçalera del bressol 
 Fer preses de menys quantitat però més freqüents 
 Mantenir-lo en posició vertical després de menjar durant uns 20-30 minuts 
 Fer-li fer un rot després d’alimentar-lo 
 Espessir la llet 

Un altre problema digestiu que poden patir els prematurs és una obstrucció intestinal 
produïda per l’íleo meconial. El meconi, que és molt espès i enganxós, s’acumula a 
l’intestí prim a causa de les seves característiques i provoca el seu bloqueig. Es tracta 
mitjançant un ènema, el qual conté N-acetilcisteïna, que permet la descomposició del 
meconi i així facilita la seva expulsió. En el casos més greus on no s’obtenen resultats 
favorables amb l’ènema, els metges recorren a la intervenció quirúrgica. 

Els prematurs menors de 31-32 setmanes i amb un pes inferior a 1250-1500g, és possible 
que durant els primers dies de vida necessitin nutrició parenteral via endovenosa, que 
s’administra a través d’un catèter central. En el cas que es trobin estables és molt 
important iniciar l’alimentació enteral (via digestiva). Un altre problema habitual és la 
falta dels reflexes de deglució i succió, que es desenvolupen al final de l’embaràs. Però 
si es troben estables i ja tenen les 32 setmanes, començaran un entrenament per poder 
començar a alimentar-se per boca. 

1.2.3 Problemes neurològics 
En els prematurs, el desenvolupament neurològic fins l’edat a terme es fa fora de l’úter 
i el canvi de medi ambient pot provocar alteracions. De les 34 a les 40 setmanes no 
només augmenta el pes del cervell, sinó que també és un període crític en la maduració 
de la seva estructura. 

A més, es poden produir situacions en les quals no arribi l’oxigen adequadament al 
cervell del nadó. Aquestes alteracions li poden provocar seqüeles al llarg del temps: 
problemes motors (paràlisi cerebral), endarreriment del desenvolupament, alteracions 
en el quocient intel·lectual i alteracions del comportament.  

Per evitar aquestes seqüeles és important cuidar la postura del nadó i intentar que passi 
el màxim temps possible pell amb pell amb la mare o el pare. 
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1.2.4 Problemes de termoregulació 
Perquè el nadó tingui una bona termoregulació, hi ha d’haver un equilibri entre la 
producció, la pèrdua i el guany de calor. Molts prematurs perden molta temperatura i 
de manera molt ràpida, fet que provoca que presentin hipotèrmia. Els factors que hi 
influeixen són els següents:  

 Alta relació de superfície/volum 
 Menor aïllament cutani (pell i teixit subcutani escassos) 
 Control vasomotor immadur 
 Baix pes 

En aquests casos es tracta amb l’escalfament del nadó mitjançant una incubadora o una 
font de calor. 

Per prevenir aquests problemes el més important és mantenir una temperatura 
ambiental adequada. A més, evitar la humitat prolongada de la pell, els corrents d’aire, 
els contactes freds, afavorir el contacte nadó-mare, l’ús de gorro... ajudarà al nadó a 
evitar aquests problemes. 

1.2.5 Problemes hematològics 
L’anèmia, un dels problemes més habituals en prematurs, es dona quan la quantitat de 
glòbuls vermells és inferior a la normal.  
Es pot donar per diferents causes: 

 Pèrdua de sang (per repetides extraccions de sang o falta del pas de sang des de 
la mare a través del cordó umbilical) 

 Destrucció de glòbuls vermells (a causa d’infeccions o problemes en la seva 
formació) 

 Disminució en la producció de glòbuls vermells (és habitual durant les primeres 
setmanes de vida però en els prematurs s’accentua més) 

Per tractar l’anèmia se li donaran suplements de ferro al nadó però, si l’anèmia és 
important, pot comportar taquicàrdia, tensió baixa, mala oxigenació i pot ser necessària 
una transfusió de sang. 
 
Un altre problema hematològic que solen patir els nadons prematurs és la icterícia, la 
coloració groga de la pell i mucoses causada per un excés de bilirubina a la sang.  
La bilirubina és una substància groga que el cos produeix quan es destrueixen els glòbuls 
vermells vells. El fetge és l’encarregat d’eliminar-la però quan aquest no és capaç de 
descompondre-la i eliminar-la amb la suficient rapidesa, aquesta s’acumula i provoca la 
icterícia. La bilirubina actua com a antioxidant beneficiós per al pacient però, si la xifra 
supera determinats valors, pot produir danys en el Sistema Nerviós Central. 
Els nadons prematurs presenten freqüentment icterícia ja que tarden més a regular 
l’excreció de la bilirubina.  
Es tracta amb la fototeràpia i, excepcionalment, amb altres tractaments més complexos.  
 
També és possible que alguns nadons presentin alteracions de la glicèmia 
(concentracions de la glucosa en sang) ja que tenen dificultats per regular els nivells de 
glucosa (sucre) en sang. És tan possible que sigui alta (hiperglucèmia) com baixa 
(hipoglucèmia). En el cas de patir hiperglucèmia, poden necessitar durant un temps un 
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tractament amb insulina per disminuir els nivells de glucosa, però és una alteració 
transitòria i el nadó no té perquè ser diabètic. En el cas de patir hipoglucèmia, el 
tractament consisteix en augmentar els nivells de glucosa mitjançant sèrums o 
l’alimentació fins que es solucioni l’alteració. 
 
1.2.6 Problemes cardiovasculars 
El conducte arteriós connecta l’aorta amb l’arteria pulmonar i es tanca després de néixer 
en la major part dels nadons a terme. Però és freqüent que en els prematurs aquest 
tancament es produeixi més tard. Aquesta alteració s’anomena persistència del 
conducte arteriós, i pot comportar sobrecàrrega cardíaca o pulmonar (taquicàrdia i 
edema pulmonar) i per evitar-ho es tracta amb fàrmacs. La indometacina és el fàrmac 
que s’utilitza com a tractament estàndard per al tancament del conducte arteriós, però 
també es pot fer servir l’ibuprofè, que és un antiinflamatori, amb el qual també 
s’obtenen bons resultats. En el cas de no obtenir resultats favorables es recorre al 
tractament quirúrgic o bé, només en els prematurs amb un conducte arteriós més petit 
de 3 mm de diàmetre i amb un pes adequat, es portarà a terme la pràctica del tancament 
per cateterisme. 

1.2.7 Infeccions 
El sistema immunològic dels prematurs no està del tot preparat a causa de la seva 
immaduresa en els mecanismes de defensa, ja que molts d'ells neixen abans de la 
transferència d'immunoglobulines maternes a través de la placenta i, a l’estar ingressats 
durant un temps, el contacte amb bactèries i virus pot afavorir en la possessió 
d’infeccions. Per això, és molt important desinfectar-se les mans i, si fos necessari, l’ús 
de mascareta al estar en contacte amb ells. 

Si el nadó presenta un quadre infecciós s'inicia el tractament d’antibiòtic precoçment 
fins almenys descartar la causa infecciosa, ja que si no s’inicia el tractament aviat, 
recorreria un gran risc de mortalitat. 
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1.3 Complicacions 
Qualsevol tractament que s’apliqui al nadó s’haurà decidit perquè els beneficis són més 
grans que els riscs que comporta. No obstant, aquests tractaments poden comportar 
efectes secundaris que no es poden controlar, o simplement la malaltia es podria 
complicar. 

1.3.1 Complicacions respiratòries 
Com hem vist anteriorment, els problemes respiratoris són molt freqüents, per això és 
essencial l’administració d’oxigen per a la supervivència del nadó. Tot i això, s’ha de tenir 
en compte que comporta uns certs riscs, una mala administració de l’oxigen pot 
provocar conseqüències negatives al nadó.   

És molt important evitar la hipòxia (manca d’oxigen) i la hiperòxia (excés d’oxigen) ja 
que provoquen danys interns, com per exemple una intoxicació. Episodis freqüents 
d’hipòxia/hiperòxia poden produir alteracions significatives al to vascular, per això és 
molt important administrar correctament l’oxigen. 

S’han de tenir en compte 3 factors a l’hora d’administrar-lo al nadó: la concentració del 
gas inspirat, la duració de l’administració i la predisposició de cada persona. 

Actualment es coneix que tenir els nivells de saturació entre 95-100% pot ser perillós 
pels nadons prematurs, per això es recomana utilitzar la menor concentració d’oxigen 
possible. 

La oxigeno-toxicitat pot comportar 3 grans afeccions: 

 Displàsia broncopulmonar (DBP): afecta als nadons que necessiten un 
respirador al néixer i és causada per la pressió i la prolongada administració de 
grans quantitats d’oxigen. No té un tractament curatiu però tendeix a solucionar-
se sola amb el temps. Mentrestant, el nadó pot necessitar l’oxigenoteràpia, una 
alimentació especial (amb més calories de les habituals), prevenció d’infeccions 
virals, control de la ingesta de líquids i pot ser que se li administri algun 
medicament per millorar-ne els símptomes com broncodilatadors o corticoides 
inhalatoris. 

 Necrosis neuronal al Sistema Nerviós: es tracta de la mort neuronal causada per 
la hipòxia. Disminueix el flux sanguini cerebral fins a un 20-30%. 

 Retinopatia del prematur (ROP): és un trastorn ocular causat pel creixement anormal 
de vasos sanguinis a la retina. Això es deu a que la hiperoxigenació provoca la 
formació d’àrees amb un dèficit d’aportació sanguínia la retina. La manca 
d’aportació sanguínia a nivell retinal porta al cos a generar aquests vasos 
sanguinis. En la majoria dels casos es resol sense tractament i no provoca danys, però 
la retinopatia avançada pot provocar problemes visuals permanents o ceguera. Per 
tractar aquests casos avançats, es fa una combinació de teràpies tradicionals (làser i 
crioteràpia) i medicaments. 

El pneumotòrax és un altre problema causat per la connexió perllongada a dispositius 
PPC o a un respirador. Es produeix quan algun del alvèols s’infla massa i es trenca. Això 
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provoca un forat minúscul al pulmó que deixa que l’aire s’escapi i quedi atrapat a l’espai 
que hi ha entre la pleura i el pulmó, causant el seu col·lapse.  

És possible que no sigui necessari tractament. Es controlarà i, en el cas de ser necessari, 
s’administrarà oxigen suplementari o es col·locarà un catèter dins del pit del nounat per 
extreure l’aire. 

1.3.2 Enterocolitis necrosant 

Un del problemes digestius més greus que poden patir és la enterocolitis necrosant 
(ECN), la inflamació de l’intestí gruixut. Quan no hi ha suficient subministrament 
d’oxigen i sang als teixits intestinals, les bactèries del menjar poden malmetre aquests 
teixits provocant la seva inflamació. Aquesta inflamació pot causar danys en el teixit o 
fins i tot la seva mort. 

El tractament dependrà dels símptomes, l’edat i l’estat general del nadó: 

 Aturar l’alimentació 
 Col·locar una sonda nasogàstrica per mantenir l’estómac buit 
 Subministrar l’alimentació per via endovenosa 
 Prendre antibiòtics 

En els casos més greus necessitarà cirurgia. 

1.3.3 Sepsis 
La sepsis és una infecció de la sang que es pot produir durant la primera setmana de vida 
(sepsis precoç) o després de la primera setmana fins als 3 mesos d’edat (sepsis d’aparició 
tardana). És produïda per diferents bactèries i certes cepes d’estreptococ ja que el 
sistema immunològic dels prematurs és més dèbil, i es tracta amb antibiòtics. 

En el cas de la sepsis precoç, el nadó contrau la infecció de la mare abans de néixer o 
durant el part. Els factors que incrementen el risc són: colonització de l’estreptococ del 
grup B durant l’embaràs, trencament de membranes durant un temps superior a 18 
hores abans del naixement i la corioapnionitis. 

En el cas de la sepsis d’aparició tardana, el nadó s’infecta després del part. Els factors de 
risc són: tenir un catèter durant molt de temps o l’ingrés hospitalari perllongat. 

1.3.4 Leucomalàcia periventricular i hemorràgia intraventricular 
La leucomalàcia periventricular i l’hemorràgia intraventricular són les complicacions 
més temibles en el prematur i són més comunes en els més immadurs i inestables.  

L’hemorràgia intraventricular es deu a que els vasos sanguinis del cervell del nadó 
encara no es troben completament desenvolupats i són molt fràgils. Com a 
conseqüència, es pot trencar algun vas sanguini i produir-se un sagnat a l’interior del 
cervell. 

Es diagnostica mitjançant una ecografia cerebral i depenent de la seva gravetat pot 
comportar problemes neurològics en el futur. Les més lleus són les més freqüents ja que 
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es reabsorbeixen sense problemes, però hi ha hemorràgies de diferents graus, en 
diferents localitzacions i amb diferents extensions que comporten pronòstics diferents. 

La leucomalacia periventricular és la mort de petites zones de teixit cerebral al voltant 
dels ventricles (espais cerebrals plens de líquid) que creen orificis al cervell a causa dels 
canvis de flux sanguini del voltant dels ventricles del cervell. 

Pot provocar que el nadó pateixi seqüeles en un futur com dificultats motores a l’hora 
de caminar, així com problemes en la parla o en la comprensió. En aquests casos 
necessitarà fisioteràpia. 
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1.4 Tractament  
Quan el nadó és dins la panxa de la mare té totes les necessitats cobertes ja que l’úter 
matern proporciona al fetus les condicions necessàries per al seu correcte 
desenvolupament i creixement. L’ambient en el qual es troba és ideal ja que protegeix 
al nadó d’agents externs com el soroll i la llum, percep els ritmes materns que l’ajuden 
a diferenciar l’estat de vigília i de son i cobreix les necessitats de respiració, alimentació, 
termoregulació i confort.  

Però quan aquests nadons neixen abans d’hora han de completar el seu 
desenvolupament a la Unitat de Neonatologia.  

1.4.1 La Unitat de Neonatologia 
La Neonatologia és la branca de la pediatria que es dedica al diagnòstic i assistència dels 
nounats durant les seves primeres hores amb la fi de determinar possibles 
complicacions futures i reaccionar davant d’elles. Així doncs, la Unitat de Neonatologia 
és la secció de l’hospital que s’encarrega de l’assistència i la cuida del nounats que 
requereixen ingrés hospitalari.  

La Unitat de Neonatologia pot ser més o menys complexa depenent de l’hospital però 
normalment està dividida en 3 àrees diferenciades segons la gravetat del nadó i de les 
seves necessitats d’atenció: 

 Unitat de cures bàsiques: s’hi troben els nadons prou estables com per no 
necessitar monitoratge continu complet ni aparells especials i que només tenen 
pendent acabar d’assolir algun dels requisits necessaris per ser donats d’alta, 
com aprendre a menjar per la boca, acabar el tractament d’algun problema agut, 
etc. 

 Unitat de cures intermèdies o especials: s’hi troben els nadons que no tenen 
complicacions greus i es troben estables però encara necessiten monitoratge 
continu complet. Poden necessitar algun aparell per mantenir les funcions vitals 
(però menys que en el cas de cures intensives). 

 Unitat de cures intensives (UCIN): hi són els nadons més greus que necessiten 
més vigilància o més ajuda per mantenir les funcions vitals, amb aparells 
específics o monitoratge continu complet. 

El nadó prematur, en néixer, pot ingressar en alguna d’aquestes àrees, depenent de la 
seva maduresa i la seva gravetat, i anirà passant de les de més a menys vigilància a 
mesura que millori el seu estat i disminueixi el risc de complicacions. 

En la cura del prematurs hi intervenen diferents professionals. Totes les àrees tenen un 
metge responsable de l’assistència del nounat, el qual posseeix el títol d’especialista en 
pediatria i les seves àrees específiques, a més d’infermeres, auxiliars d’infermeria, etc. 
Altres professionals que hi poden intervenir són els especialistes en psicologia, treball 
social, fisioteràpia, teràpia ocupacional, cardiologia, oftalmologia, neurologia, logopèdia 
i rehabilitació. Cal remarcar que el paper de les infermeres és molt important durant 
l’ingrés hospitalari ja que són les encarregades de guiar als pares durant un camí ple 
d’incertesa, por i preocupació, i involucrar-los en les cures dels seus fills. 
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El paper dels pares és essencial per al nadó durant la seva estada hospitalària. L’entorn 
de la UCIN no proporciona als nadons una estimulació extra uterina òptima i els sotmet 
a un ambient estressant i difícil, ja que aquests nadons són molt vulnerables i sensibles 
a estímuls com la força de gravetat, el soroll, el dolor, la llum, les manipulacions, i 
l’haver-s’hi d’adaptar fa que el nadó utilitzi part de l’energia necessària pel seu 
creixement. Segons els experts, aquest estrès podria interferir en el seu 
desenvolupament, en els seus estats conductuals i en la capacitat de desenvolupar 
respostes adaptatives; fins i tot, molts dels problemes crítics dels sistemes respiratoris i 
cardiocirculatoris que presenten els prematurs més greus de la UCIN són fruit dels 
intents que ells mateixos realitzen per poder-se adaptar al medi ambient extrauterí i a 
l’agressió que signifiquen la majoria dels procediments mèdics. Per això, que els pares 
estiguin al costat de nadó, l’acaronin, li parlin suaument, facin notar la seva presència... 
els beneficia molt ja que li transmeten confiança i tranquil·litat i això ajuda al nadó a 
autoregular el cortisol, una hormona relacionada amb l’estrès.  

A més de ser la millor manera d’establir-hi el vincle, també s’estableix una relació amb 
l’equip del centre on està ingressat, aportant una confiança mútua i seguretat per a 
l’aprenentatge de les cures i procediments que s’hagin de fer al nadó. 

Hi poden col·laborar en: 

 Higiene del nadó 
 Cures del melic 
 Canvi de bolquers 
 Administració de l’alimentació 
 Mètode cangur sempre que sigui possible 

1.4.2 Aparells 
Les Unitats de Neonatologia disposen dels següents aparells: 

Incubadora 

Consisteix en una cambra transparent on els nadons estan més controlats i aïllats de 
l’exterior. N´hi ha de 2 tipus segons el lloc d’on procedeix el calor:  

 Obertes: tenen una làmpada al sostre que s’encarrega d’irradiar calor. 
 Tancades: el calor es transmet a través de la part inferior i tenen uns guants a 

través dels quals es pot tocar al nadó. 

Normalment se solen utilitzar les incubadores tancades, ja que els nadons prematurs 
perden molta aigua a través de la pell i, per aquesta mateixa raó, les incubadores obertes 
no els convenen. Les incubadores obertes només s’utilitzen quan els nadons es troben 
molt inestables, per facilitar la feina als professionals. Però un cop s’estabilitzen, se’ls 
torna a una de tancada. 

Funciona quasi com un úter artificial, creant un ambient òptim per al desenvolupament 
del nadó: 
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 Controla la temperatura: té un sensor que detecta quan la temperatura del nadó 
es inferior a 36º i emet calor per mantenir la temperatura adequada. També és 
capaç de detectar quan té febre. 

 Aïllament: és un espai tancat amb filtres que no permeten l’entrada d’agents 
externs com els gèrmens o altres riscs presents a l’ambient de l’habitació. Això 
és molt important ja que protegeix als nadons amb un sistema immunològic 
dèbil. 

 Controla la humitat: per mantenir una bona hidratació en el nadó no només s’ha 
de controlar la temperatura, sinó que també s’ha de controlar el grau d’humitat, 
ja que un ambient sec afavoreix la deshidratació encara que la temperatura sigui 
baixa. La incubadora té uns sensors que quan detecten una baixada d’humitat 
activen els humidificadors de l’ambient. 

 Controla el pes: la superfície de la incubadora té incorporada una pesa 
electrònica que indica el pes del nadó gràcies a la qual es pot veure com 
evoluciona el seu pes sense haver-lo de traslladar. 

 Monitorització: el nadó té una cables al seu cos que registren les seves funcions 
vitals bàsiques: un electrocardiograma que registra el ritme cardíac, un 
electroencefalograma que registra l’activitat cerebral i sensors de freqüència 
respiratòria.  

 Llum ultraviolada: té una làmpada de rajos UV instal·lada ja que, en quantitats 
moderades, tenen efectes beneficiosos per l’organisme. Alguns dels seus efectes 
són activar la vitamina D endògena de l’organisme, que evita l’aparició del 
raquitisme en els nounats, i també serveix per combatre la icterícia neonatal.  

Al llarg del segle XX l’ús de la incubadora ha aconseguit reduir significativament la taxa 
de mortalitat infantil.  

 

Incubadora. Font: https://es.123rf.com/photo_36763065_beb%C3%A9-reci%C3%A9n-nacido-dentro-de-
la-incubadora.html (2005) 
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Suport respiratori 

És molt possible que els prematurs tinguin problemes per respirar i, segons la maduresa 
del seu aparell respiratori i les seves necessitats, s’utilitza un aparell concret: 

 Respirador (ventilador mecànic): s’utilitza quan el nadó no és capaç de respirar 
per ell mateix. És un aparell que, a través d’un tub endotraqueal, introdueix i 
extreu l’aire dels pulmons amb la finalitat de corregir la respiració pulmonar 
espontània. Aquest aparell fa la major part del treball, però es pot anar 
modificant el nivell d’ajuda segons la millora del nadó.  
 

 Ulleres nasals d’alt flux: s’utilitza quan el nadó necessita ajuda respiratòria i 
consisteix en un tub lleuger que es divideix en dues pinces que es col·loquen a 
les narius i introdueixen una barreja d’aigua i oxigen. 
 

 CPAP (pressió positiva contínua en les vies respiratòries) nasal: s’utilitza quan el 
nadó és capaç de respirar per ell mateix però necessita una mica d’ajuda per 
mantenir un ritme respiratori regular i així no cansar-se massa.  
Administra oxigen i aire comprimit amb pressió continua a través de les ulleres 
nasals o mascareta. Amb aquesta pressió s’aconsegueix mantenir els pulmons 
oberts i facilita el ritme regular de la respiració(disminueix les apnees). 
 

 Oxigenoteràpia: s’utilitza quan el nadó és capaç de respirar per ell mateix però 
necessita una aportació de la quantitat d’oxigen superior a la normal. Aquest 
oxigen extra es pot administrar a dins de la incubadora o mitjançant unes ulleres 
nasals. 

Pressió positiva continua(PPC) 

Quan els nadons pateixen episodis d’apnea o es cansen, se’ls ajuda a fer-ho sense 
necessitat de ser intubats amb la màquina de PPC, que els hi subministra aire o oxigen 
a pressió als pulmons. La pressió ajuda a prevenir el col·lapse dels pulmons entre 
respiració i respiració. 

Aparells per monitorar les constants vitals  

Les constants vitals són els quatre paràmetres que indiquen l’estat hemodinàmic del nadó: 
temperatura corporal, respiració, tensió arterial i pols cardíac. Depenen dels òrgans vitals 
principals: el cor, el cervell i els pulmons. Hi ha diversos factors que poden modificar-les i 
l’organisme tendeix a mantenir-les regulades; tot i això, la regulació pot estar alterada en el cas 
dels nadons nascuts prematurament. Per mesurar i avaluar l’estat de les constants vitals, 
s’utilitzen els següents aparells: 

 Monitor cardiorespiratori: és un aparell connectat al nadó a través d’uns cables 
enganxats a la pell amb adhesius i un braçal inflable al voltant d’un braç o una cama i 
que mostra en una pantalla diferents dades que ajuden a saber com es troba el nadó i a 
conèixer les seves necessitats (el ritme del cor, el nivell d’oxigen a la sang, la freqüència 
amb què respira, la temperatura i la tensió arterial).  



23 
 

 Pulsioxímetre: és un monitor que es connecta al peu o la mà del nadó mitjançant un 
adhesiu. Emet una llum vermella i registra en una pantalla el ritme del cor i el nivell 
d’oxigen a la sang.  

 El monitor d’apnees: es connecta al nadó amb un adhesiu enganxat al pit o la panxa de 
l’infant. Aquest aparell enregistra els moviments respiratoris i avisa si s’atura la 
respiració; és a dir, si es produeix una apnea. 

Monitor de funció cerebral 

És un tipus de monitor que es col·loca al cap del nadó per saber si pateix atacs 
(convulsions). 

Sondes, tubs i drenatge  

Hi ha diferents tipus de sondes, tubs i drenatges, amb diferents usos:  

 Sonda gàstrica: és un tub prim que s’introdueix per la boca o el nas del nadó fins 
a l’estómac i que ens permet alimentar-lo mentre no és capaç de menjar per 
boca, és a dir, fins que no hagin madurat els reflexos de succió i deglució. 

 Sonda vesical: tub flexible que s’introdueix fins a la bufeta urinària i que ens 
permet saber si els ronyons del nadó funcionen correctament controlant la 
quantitat d’orina que produeixen.  

 Tub endotraqueal: és un tub més gruixut que la sonda gàstrica que entra per la 
boca o el nas del nadó fins als pulmons i que, connectat a una màquina, l’ajuda 
a respirar quan no és capaç de fer-ho sol per falta de maduresa de l’aparell 
respiratori.  

 Drenatge: tub que s’introdueix en alguna cavitat (la panxa, el tòrax, el cap...) per 
extreure líquid o aire que s’hi hagi acumulat anormalment. 

Bomba d’infusió 

Aparell pel qual els nadons reben les substàncies que necessiten, que pot ser a través 
de la vena(medicacions, sèrums...) o a través de la sonda gàstrica(alimentació), a una 
velocitat constant i controlada.  

Succionador 

Aparell que s’utilitza per extreure secrecions de gran quantitat acumulades. 

Cànula 

És un tub fi que s’inserta a la vena per treure sang o subministrar fluids o algun 
medicament. Porta una agulla fina a dins que es treu quan ja s’ha col·locat el tub a la 
vena. Se’ls hi posa a quasi tots els nadons de la Unitat Neonatal. 

Catèter  

És un sistema tubular que s’introdueix a l’organisme mitjançant punció o intervenció 
quirúrgica. 

Hi ha diferents tipus de catèters:  
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 Catèters o vies intravenoses: són petits tubs flexibles que s’introdueixen en una 
vena a través de la pell de qualsevol zona del cos (cap, cama, peu, braç o mà) i 
que permeten administrar medicaments, sèrums, aliments o sang.  

 Catèter umbilical: és un catèter fi especial que s’introdueix a l’interior de la vena 
o artèria del cordó umbilical quan encara està tendre (els primers dies de vida) i 
que, a més d’administrar substàncies, permet treure mostres de sang sense 
necessitat de punxar el nadó. 

Equip de fototeràpia  

L’equip de fototeràpia és una làmpada formada per diversos tubs fluorescents que emet 
una llum visible blanca o blava i que es col·loca sobre el bressol o la incubadora per 
tractar la icterícia o hiperbilirubinèmia. Quan està rebent fototeràpia, el nadó ha de tenir 
els ulls tapats per tal de protegir-los i s’ha d’eliminar qualsevol crema o loció que se li 
hagi aplicat sobre la pell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equip de fototeràpia. 
https://www.enfermeriadeciudadreal.com/articulo_imprimir.asp?idarticulo=57&accion=  (2012) 

 

1.4.3 Nutrició 
L’alletament és la millor manera d’alimentar el nadó, i més si ha nascut prematurament. 
Li proporcionarà altres avantatges més enllà de créixer i guanyar pes, com ara estrènyer 
el vincle amb la seva mare, ja que el moment de la lactància provoca una sensació 
d’unitat i intimitat entre mare i fill, l’ajuda a posar en marxa la funció intestinal 
immadura i li reforçarà la immunitat. Recordem que des del seu naixement ha necessitat 
una constant manipulació, cosa que augmenta els riscs d’infeccions i, el calostre, el líquid 
groguenc que produeixen les mames abans que aparegui la verdadera llet, té una major 
capacitat immunològica i antial·lèrgica. És ric en greixos, proteïnes i anticossos, que 
alenteixen el creixement dels bacteris nocius i coordinen l'activitat dels glòbuls blancs, 
que els protegeixen d'infeccions i malalties com la diarrea o la pneumònia, dues de les 
principals causes de mortalitat dels prematurs. 
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No obstant, portar a terme la lactància materna directa en els prematurs normalment 
és més problemàtic ja que en molts casos provoca una ingesta inadequada en el nadó i 
una insuficiència de producció en la mare. Fins a les 34-35 setmanes, no tenen la 
capacitat completa de menjar per la boca, coordinant succió, deglució i respiració. 
S’alimenten mitjançant sondes que s’introdueixen per la boca o pel nas fins a l’estómac. 
Si el nadó no està preparat per a l’alletament matern, la mare s’haurà de treure la llet 
amb un tirallet. És en aquests casos quan la mare pot tenir problemes per a la producció 
de llet, ja que la llet materna es produeix al mateix temps que el nadó va succionant 
durant la lactància i el nadó no podrà fer aquesta funció fins que tingui 29-32 setmanes, 
que és quan començaran l’entrenament per la futura alimentació per boca. Si es troben 
en aquesta situació poden recórrer als bancs de llet materna, que són una  bona 
alternativa per alimentar als seus fills. La llet que reculli la mare l’haurà de portar a 
l’hospital, ja que serà la que prendrà el nadó mentre estigui ingressat.  

1.4.4 Medicaments  
La medicació que reben depèn de cada cas particular però generalment, els que se solen 
utilitzar més són els següents: 

 Analgèsics: morfina als nadons amb respiració assistida per relaxar al nadó, 
paracetamol o solucions ensucrades. 

 Antibiòtics: en el cas que tingui una infecció o si existeixen riscs d’una possible 
infecció 

 Inotròpics: incrementen la pressió sanguínia 
 Diürètics: ajuden a la producció d’orina per controlar l’excés de líquids 
 Vitamines: ferro, fosfat i esteroides 

1.4.5 Cures Centrades en el Desenvolupament i la Família (CCD) 
El progrés de noves tècniques i cures ha sigut un factor molt important per a la 
supervivència dels nadons més prematurs i fràgils. Però aquests nadons tenen una 
capacitat molt limitada per adaptar-se al medi i són molt vulnerables a factors externs, 
cosa que podria provocar un impacte negatiu en el desenvolupament del nadó i en la 
seva salut a llarg termini. 

Les Cures Centrades en el Desenvolupament i la Família són una estratègia que es va 
idear per tal de disminuir els efectes estressants en el nadó i afavorir una millor 
organització cerebral, afavorint així el seu desenvolupament. Es dediquen a optimitzar 
l’entorn de les unitats de cures intensives i fomentar la participació activa dels pares en 
les cures dels seus fills. Són les següents: 

 Canvis posturals: Els nadons molt prematurs no tenen la força muscular 
necessària per canviar de posició per ells mateixos. Així que, amb la finalitat 
d’estimular el seu desenvolupament i evitar rigideses, l’hauran d’anar canviant 
de posició. Es recomana simular la posició intrauterina, és a dir, flexionat i 
recollit simulant la posició fetal, i mantenir la contenció (col·locació de les mans 
o d’un embolcall de roba al voltant del cos del nadó, la qual cosa l’ajuda a estar 
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flexionat com si estigués protegit per l’úter) i posició correcta per evitar l’estrès 
desencadenant provocat per la pèrdua de contenció.  
La contenció i el control postural afavoreixen la tranquil·litat i seguretat del 
nadó, la tolerància a les manipulacions i disminueixen la percepció del dolor i 
l’estrès. També afavoreixen la respiració, la tolerància gastrointestinal, la son, 
estimula el desenvolupament sensorial i motor, i prevé les deformitats 
musculoesquelètiques i les lesions cutànies. 

 Mínima manipulació: Es tracta d’agrupar les cures al nadó i adaptar-se als seus 
desvetllament i descansos. 

 Control del dolor: Durant l’estada a la Unitat de Neonatologia el nadó és sotmès 
a situacions de dolor. Per això és important controlar aquest dolor per tal de que 
no afecti al seu estat clínic. Existeixen diferents tècniques: la succió no nutritiva, 
contenció, administració de pseudoanalgèsics... 

 Entorn: S’ha demostrat que els nadons es desenvolupen millor i més ràpid en un 
ambient semblant al de l’interior de l’úter matern. Per això es mantindrà un 
ambient amb poca llum i el mínim soroll possible. 

 Musicoteràpia: Es coneix que la música produeix efectes beneficiosos en el 
nadó: indueix la relaxació, crea sensació de benestar i facilita el ritme del son. 

 Massatges: Són útils per ajudar als nens a relaxar-se, a guanyar més pes 
ràpidament i alleugereixen les molèsties produïdes pels gasos. 

 Família: Es potencia el vincle entre els pares i el nadó.  

1.4.6 Mètode cangur 
Aquest mètode va sorgir a Colòmbia, als anys 70, quan la superpoblació va provocar una 
gran manca de material fent que fins a 3 nadons prematurs haguessin de compartir 
incubadora. Aleshores es va decidir com a solució utilitzar les mateixes mares com a 
incubadores, ja que els aportarien el mateix calor. Aquest mètode consisteix, per tant, 
en la col·locació del nadó, sense roba, amb un gorro i un bolquer, en posició vertical 
sobre el pit nu del pare o mare i tapant-lo amb un llençol. Aquest procediment s’intenta 
iniciar tan aviat com sigui possible, ja que serà molt beneficiós per al desenvolupament 
del nadó. Encara que necessiti suport respiratori, sondes, etc, si es troba estable es 
podrà portar a terme igualment. És recomanable estar en un ambient íntim i relaxat i 
que tingui una durada mínima d’una hora. 

Els beneficis del mètode cangur són els següents: 

 Disminueix el risc de contraure infeccions 
 Ajuda a regular la temperatura del nadó com si estigués dins la incubadora 
 Afavoreix la lactància materna 
 Aconsegueixen dur a terme més ràpid el reflex de succió, ja que es troben en un 

hàbitat conegut i dissenyat per a ells on buscaran succionar el pit 
 S’aconsegueix una ràpida normalització de la funció respiratòria i, per tant, 

disminueix els episodis d’apnea i les ajudes respiratòries 
 Facilita l’augment del pes del nadó 
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 Contribueix a l’establiment del vincle entre pares i fill, fent que augmenti la 
confiança i disminueixin els nivells de cortisol, que estan relacionats amb l’estrès, 
durant les manipulacions i, en conseqüència, redueix el dolor 

 L’evadeix durant un temps d’estímuls inadequats provocats per la incubadora, 
com el soroll i la llum 

 Facilita el descans 
 Permet el desenvolupament neurològic i emocional ja que es troba en el seu 

hàbitat natural i no en l’estat de defensa de quan està a la incubadora 

Tot això millora la seva estabilitat i disminueix l’estada hospitalària. 

En conclusió, el mètode cangur és un tractament de molt baix cost en comparació amb 
les teràpies tradicionals i els beneficis es perceben tan a curt com a llarg termini per les 
famílies i els professionals mèdics. 

1.4.7 Alta hospitalària  
El moment de l’alta arriba quan el nadó ja no presenta problemes de termoregulació, 
respiració i alimentació. A més, ha de tenir un pes superior a 2000g i anar-lo 
augmentant progressivament. Normalment aquest moment succeeix entre les 
setmanes 34 i 40 de gestació.  

Ja a casa, aquests nadons necessiten un seguit d’atencions específiques i un seguiment 
mèdic durant els 2 primers anys de vida. Cal controlar el seu neurodesenvolupament 
de forma periòdica i, en el cas de patir seqüeles, hauran d’acudir al Centre de 
Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) o a visites amb els especialistes 
corresponents (neuropediatria, pneumologia, cardiologia, gastroenterologia i nutrició, 
endocrinologia pediàtrica, entre d’altres). 
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1.5 Seqüeles a llarg termini 
Com més prematur sigui el nadó, més gran és la probabilitat de que pateixi trastorns del 
comportament o problemes de salut, ja que l’edat gestacional determina la maduresa 
dels òrgans.  A partir d’aquí tot depèn de l’evolució que tingui, si pateix afeccions més 
greus o no... La probabilitat que un nen pateixi una discapacitat important és 
aproximadament del 10% si neix a les 28 setmanes, mentre que augmenta fins a un 20-
30% si neix a les 24-25 setmanes  

Tots els nens prematurs amb una edat gestacional inferior a les 32 setmanes o un pes 
de naixement inferior a 1500 g haurien de dur a terme un seguiment una vegada rebuda 
l’alta. D’aquesta manera, el pediatre del CDIAP coneixerà el desenvolupament del nen, 
les característiques de la seva evolució, les variants que presenta respecte a la 
normalitat, els problemes que pot patir i els signes d’alarma que poden ajudar a 
identificar-los amb precocitat.  

Aquests prematurs presenten un patró de creixement durant el primers anys de vida 
diferent al dels nens nascuts a terme o els prematurs de major pes o major edat 
gestacional. Per això és important conèixer bé les alteracions del 
neurodesenvolupament que poden presentar per detectar-les i no alarmar als familiars, 
ja que poden ser transitòries o millorar amb els temps. Tot i que la majoria d’aquests 
nadons evolucionen favorablement, alguns d’ells podrien presentar alteracions més 
greus i tindran una pitjor evolució.  

1.5.1 Disfuncions motores 
 Retard motor 

Hipertonia transitòria 

Es manifesta al voltant dels 3 mesos en alguns nadons prematurs, progressa 
cefalocaudalment, inicialment com una hipertensió de les espatlles i posteriorment 
descendeix fins afectar als membres inferiors. Desapareix abans dels 18 mesos d’edat 
corregida sense repercutir en l’evolució del nen.  

És fruit de la immaduresa dels músculs del nadó a l’hora de néixer, ja que aquests han 
de suportar l’acció de la força de la gravetat sense estar encara preparats i això 
condiciona una diferencia en les miofibril·les musculars. A més, també hi afecta el fet 
que no adquireix la flexió fisiològica màxima que es produeix al final de la gestació. 

Si la hipertonia es asimètrica o endarrereix las adquisicions motores o no té un patró 
clar de progressió cefalocaudal, s’hauria d’enviar al nen a una valoració neurològica. 

Fins fa poc, gairebé el 50% de los prematurs menors de 32 setmanes de gestació 
presentaven hipertonia transitòria però, actualment, menys d’un terç la pateixen gràcies 
a les cures posturals de les cures centrades en el desenvolupament. 
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Retràs motor simple 

Durant els 2 primers anys alguns nens prematurs s’endarrereixen en l’adquisició de 
certes habilitats motores. La característica dels nens amb retràs motor simple és que 
presenten diverses patologies de base de certa gravetat o un retràs en el creixement 
important.  

Sol aparèixer, per exemple, en nens amb displàsia broncopulmonar que presenten 
freqüents empitjoraments o infeccions respiratòries amb ingressos repetits i alentiment 
de la corba de creixement. Quan millora la patologia de base del nen, aquest sol 
progressar ràpidament en l’aspecte motor igualant-se amb els nens de la seva mateixa 
edat corregida.  

 Paràlisi cerebral 

La paràlisi cerebral és el principal problema motor dels prematurs extrems, apareix 
aproximadament en el 8% dels nens de molt baix pes. És un problema que afecta al to 
muscular, el moviment i les habilitats motores, dificulta la capacitat de moure’s de 
manera voluntària i coordinada. Pot afectar a funcions corporals que impliquen l’ús 
d’habilitats motores i musculars com respirar, el control d’esfínters, l’alimentació i 
l’aprenentatge. 

És conseqüència d’un dany causat en el cervell abans o durant el naixement o en els 
primers 3 a 5 anys de vida. El dany cerebral també pot portar a altres problemes de salut 
com els problemes en la vista, l’oïda i la parla. 

Existeixen 3 tipus de paràlisi cerebral: 

 Espàstica: causa rigidesa i dificultats de mobilitat. 
 Distònica: causa moviments involuntaris. 
 Atàxica: causa alteracions en l’equilibri i en la percepció de la profunditat. 

La paràlisis cerebral no es pot curar, però pot millorar amb tractaments quirúrgics o amb 
altres tractaments com la fisioteràpia, la teràpia ocupacional i la logopèdia. Aquesta 
afecció no empitjora al llarg del temps. 

1.5.2 Alteracions cognitives i de conducta  
Molts dels nens que han estat prematurs extrems presenten problemes de 
comportament i aprenentatge, tot i tenir quocients intel·lectuals normals, si els 
comparem amb els nens nascuts a terme. Avaluar el nivell cognitiu d’un nadó prematur 
és difícil, per això aquests problemes solen ser detectats entre els 4 i els 7 anys, que es 
quan s’inicia l’aprenentatge. 

Així doncs, les causes que provoquen aquestes alteracions podrien ser que la 
prematuritat es produeix en un context social desfavorable, interferint en les capacitats 
intel·lectuals del nen. Aquestes lesions podrien haver quedat ocultes en les proves de 
neuroimatge o podrien venir de l’agressió de l’ambient de les unitats neonatals, 
provocant que el cervell immadur sigui incapaç d’integrar els estímuls rebuts i això pot 
comportar una desorganització cerebral que persisteix amb els anys. 
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Moltes d’aquestes alteracions es poden reduir amb les cures centrades en el 
desenvolupament. La identificació precoç i l’adequada orientació escolar permeten, en 
la majoria dels casos, facilitar l’aprenentatge i millorar la conducta. 

1.5.3 Discapacitats neurosensorials 
 Visuals 

Els grans prematurs presenten major incidència de dèficit visual, com ara alteracions de 
refracció, estrabisme, ambliopia i ceguesa; per això és imprescindible el seguiment per 
part d’un especialista. Els 2 factors que augmenten de manera molt important la 
probabilitat de pèrdua permanent d’agudesa visual són la retinopatia del prematur i la 
lesió parenquimatosa cerebral. 

 Auditives 

Els nadons prematurs estan exposats sovint a diferents agents farmacològics ototòxics 
i també infecciosos que poden condicionar hipoacúsia. És fonamental determinar el 
llindar d’audició del nen abans dels 6 mesos per aplicar la teràpia adequada en cada 
cas ja que el retard en el seu diagnòstic pot condicionar retard psicomotor. 
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1.6 Causes 
En el 40% dels casos, els metges no saben perquè el nadó ha nascut prematurament. 
En el 60% restant, existeixen algunes causes possibles. Algunes poden desencadenar 
un part prematur, mentre que altres obliguen a avançar el naixement per protegir la 
salut de la mare o la del nadó.  

1.6.1 Factors de risc 
 Problemes de salut: malaltia materna general (com hipertensió, anèmia, diabetis 

gestacional, cardiopatia o nefropatia); infeccions sistemàtiques (com la 
pielonefritis pneumònia i apendicitis); mares molt primes o amb obesitat. 

 Afeccions obstètriques i ginecològiques i complicacions de la gestació actual: 
despreniment precoç de la placenta, alteracions cervicals uterines, infecció del 
líquid amniòtic o de l’aparell genital inferior, traumatismes o lesions físiques 
durant l’embaràs, embaràs múltiple (casi el 50% dels bessons i el 90% dels 
trigèmins són prematurs), amenaça de part prematur, entre altres.   

 Edat de la mare: mares adolescents, ja que no han assolit la maduresa i mares 
majors de 35 anys, ja que es considera edat materna avançada i comença 
l’oxidació de l’organisme 

 Mals hàbits durant l’embaràs: mala nutrició, tabaquisme, consum d’alcohol o 
drogues... 

 Ús de tècniques de reproducció assistida  
 Antecedents de parts prematurs 
 Període entre part i nova gestació inferior a 6 mesos 
 Les dones d’origen afroamericà o afrocaribeny 
 Factors socials: que tingui un nivell socioeconòmic baix o estigui sotmesa a un alt 

nivell d’estrès.  
 Manca de controls prenatals 

Segons les dades de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, la taxa de prematuritat 
(percentatge de nascuts vius per sota de les 37 setmanes de gestació) registrada a 
Catalunya el 2017 va ser del 7,1%. 
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En els últims anys la taxa de prematuritat ha augmentat, i seguirà augmentant, fruit dels 
progrés en les tècniques de maneig del nadó i en els avenços tecnològics en les 
màquines de suport. Fa uns anys la supervivència d’un nadó de menys de 28 setmanes 
era impensable, però actualment sobreviuen nadons de 23-24 setmanes.  

1.6.2 Prevenció 
Els parts prematurs no són fàcils de prevenir perquè hi influeixen moltes causes socials 
i biològiques que no es poden controlar. A més, l’avanç de les tècniques de reproducció 
assistida ha augmentat el nombre d’embarassos múltiples, que tenen un alt risc de 
prematuritat. Tot i això, existeixen algunes situacions de risc que es poden evitar durant 
la gestació, com el tabac, l’alcohol, alts nivells d’estrès...  A més, amb un major control 
a les consultes ginecològiques i una menor pressió social a les futures mares perquè 
puguin disminuir el seu ritme laboral durant la gestació es podrien prevenir alguns casos 
de prematuritat. 
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II. Part pràctica 
L’objectiu principal de la meva recerca és determinar la influència de la prematuritat en 
el futur d’aquests nadons. He realitzat dues entrevistes per tal d’obtenir diferents visions 
sobre aquest aspecte: per una banda, el coneixement mèdic d’un neonatòleg i, per 
l’altra, l’experiència d’una mare d’una nena prematura. També he realitzat una enquesta 
dirigida a mares de prematurs per conèixer l’evolució d’aquests nadons a l’hospital, així 
com el seu desenvolupament i les causes més freqüents dels parts prematurs. 

2.1 Entrevista al Dr. Francesc Botet 
El Dr. Francesc Botet, és pediatre-neonatòleg, professor titular de pediatria a la UB i 
membre d’honor de la SENeo. 

1. Quines són les causes d’ingrés més habituals? 

La mateixa prematuritat comporta una immaduresa i aquesta immaduresa comporta 
problemes, sobretot a l’aparell respiratori, digestiu i al cor. Però la causa d’ingrés 
normalment sol ser la pròpia immaduresa. El problema més greu, que és vital, és la 
dificultat de respiració, per la immaduresa dels pulmons, i després la resta de funcions. 
A més, aquests nadons no regulen bé la temperatura, es refreden de seguida; no 
mengen i tenen poques reserves, també fan baixades en glucosa molt ràpidament... 

2. S’ha trobat en alguna situació en la que els pares mostrin rebuig cap al seu fill 
o els hi costi estar en contacte amb ell perquè se sentin culpables? 

Si, perquè les expectatives que es fan durant l’embaràs es trenquen i s’esgavellen amb 
un part prematur. Alguns pares veuen un pronòstic molt dolent en el seu fill i pensen 
que no se’n sortirà. Aleshores, una resposta normal és la del rebuig cap aquest nen per 
no agafar-li afecte i, en el cas de que es mori, sembla que el dol no els serà tant 
important. Aquesta resposta es dona sobretot quan preveuen un pronòstic molt dolent 
per el nen, quan és un gran prematur i veuen que està molt malament, molt greu i molt 
malalt. 

3. De quina manera influeix la presència dels pares durant l’ingrés hospitalari en 
l’estat del seu fill?  

Els pares s’han d’implicar en les cures del nadó. Poden ajudar en moltes coses: 
l’alimentació, la higiene, el canvi de bolquers, senzillament fent-li companyia. El poden 
tenir en braços o fer el contacte pell a pell amb ells per tal de mantenir la temperatura. 
De fet, quan els pares col·laboren i participen, de cara al nen sempre és millor, el 
pronòstic és més bo. 

4. Quina és la importància de la lactància materna en aquest tipus de nadons? 

L’alletament matern és la mesura més efectiva per una de les complicacions més greus 
que tenen els prematurs, que és la enterocolitis necrosant. El sistema digestiu, com tota 
la resta, és immadur i alguns nens els costa molt menjar i tolerar el menjar. La llet 
materna la toleren molt millor que la fórmula artificial.  
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5. Quins són els factors que poden influir en el seu desenvolupament? 

Sobretot l’edat de gestació condiciona el pronòstic: com menys edat de gestació, el 
pronòstic pot ser més delicat, això per descomptat. Des de les 24 setmanes, que és quan 
comença la viabilitat, fins les 26, el pronòstic va molt lligat a les setmanes ja que són 
nens molt immadurs i cada dia que passa guanyen immaduresa. A partir de les 27 
setmanes el pronòstic millora molt, tant en supervivència com en seqüeles a llarg 
termini. Durant aquest temps, qualsevol entrebanc que hi hagi pot empitjorar el 
pronòstic d’aquest nen en un sentit o un altre. Si té una infecció, si té dificultats per 
alimentar-se, si necessita respirador... totes aquestes coses es poden anar afegint en 
contra del seu pronòstic en tots els aspectes. 

6. Creu que l’ingrés hospitalari o estar separat de la mare pot comportar-li 
seqüeles a llarg termini?  

L’ingrés hospitalari és imprescindible perquè si tens un prematur molt extrem que no 
pot menjar per boca, que necessita una sonda, necessita un respirador, no aguanta la 
temperatura... és imprescindible que estigui en una incubadora per controlar-ho. El més 
important és que quan la mare estigui recuperada del part, quan ja han passat unes 12 
o 18 hores i ja es pot aixecar, vingui a veure’l i passi les màximes estones amb ell. 

7. Quin tipus de cures especials necessiten aquests nens? Fins a quina edat? 

Bàsicament necessiten:  

Un suport respiratori o de ventilació, moltes vegades amb una màquina que respira per 
ells. Altres, una màquina que els dona un pressió positiva continua i els ajuda a mantenir 
els pulmons oberts. I altres, uns tubets que li donen oxigen o aire amb una mica de 
pressió.  

Una alimentació molt acurada amb llet materna, excepte els primers dies que serà 
parenteral i aportant-li calories perquè pugui créixer i mantenir-se. Quan sigui possible 
començar amb la llet materna i anar alternant.  

Necessiten mantenir la temperatura i, per tant, necessiten una incubadora.  

Han de mantenir una sèrie de paràmetres bioquímics (mantenir els ions, la glucosa, etc.) 
dins els paràmetres normals.  

Moltes vegades necessitaran suplements de perfusions endovenoses amb calci, sodi, 
ions etc. 

Tot això fins que el pronòstic millori i puguin anar fent per ells mateixos. 

8. Quina durada té el seguiment que se’ls fa després de l’alta? 

Hauria de durar un mínim de 2 anys, ja que és quan pateixen problemes respiratoris més 
importants. Si després poden seguir fins als 6 anys, que és quan comença 
l’escolarització, millor. 
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9. Com es mesura el seu creixement ? 

El creixement físic es mesura amb els paràmetres habituals, que són el pes, la longitud i 
el perímetre cranial. I el desenvolupament psicomotor- neurològic es valora segons les 
pautes que hi ha de les adquisicions durant el primer i segon any de vida, sempre tenint 
en compte la seva edat corregida i no la cronològica. 

10. Quins són els problemes més freqüents que poden tenir al llarg de la seva 
vida? 

Els primers anys de vida poden tenir més problemes respiratoris, els pulmons queden 
amb més inflamació. Tenen més bronquitis, sobretot si agafen algunes infeccions o virus, 
com el virus respiratori sinsidial o altres virus respiratoris. Alguns nens tenen problemes 
digestius, de tolerància. També poden tenir defectes sensorials, de la vista o de la oïda, 
i problemes neurològics i de desenvolupament. Alguns nens podrien tenir un retard 
motor o cognitiu, però això més a llarg termini. Si aquests problemes són prou 
importants poden afectar en l’aprenentatge: si és un nen que té problemes cognitius i 
no és capaç d’assimilar els conceptes que se li van donant tindrà problemes i cada 
vegada en pot tenir més en funció que l’exigència dels coneixements sigui més alta. 

11. Actualment és possible l’ingrés domiciliari sempre i quan el nadó estigui 
estable? 

Si, l’assistència domiciliària la fem quan el nadó ja té uns dies i té un pes pels voltants 
d’1700 – 1800 grams. Les condicions són: que respiri sol i no tingui apnees, que mengi 
per boca i que mantingui la temperatura i la glucèmia. Si compleix aquestes condicions 
pot anar casa i una infermera passarà cada dia, o dies alterns, pel domicili per revisar 
que tot estigui bé i el nen evolucioni correctament. Quan arriba a un pes de 2000 grams, 
ve un dia a l’hospital a fer una revisió i se li dona l’alta com a prematur. Aleshores, entra, 
per una banda, al programa de seguiment de l’hospital i, d’altra banda, assisteix a les 
visites programades amb el seu pediatre del CAP. 

12. Què són les cures humanitzades? 

Consisteixen en la participació i implicació de la família en les cures del nadó i 
l’organització de les manipulacions en benefici del nen i integrant a la família, no fer-ho 
com una cosa sistemàtica.  

13. Per què cada vegada hi ha més parts prematurs? Ens hauríem de preocupar 
per aquest fet? 

Probablement hi ha moltes causes, cada vegada les dones pareixen més tard i, per tant, 
tenen més nadons prematurs i de baix pes. Les parelles es plantegen un embaràs més 
tard, augmentant l’esterilitat i, per tant, han de recórrer més a tècniques de reproducció 
assistida. Com a conseqüència hi ha més embarassos múltiples i és més fàcil que hi hagi 
prematurs. A més, si l’edat de la mare és més gran hi pot haver més complicacions de 
diabetis, d’estat d’hipertensió a l’embaràs... Va lligat tot al retard del plantejament de 
la maternitat en el nostre entorn social. 
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Aquest fet és preocupant perquè aquí a Catalunya un 6-8% dels nadons requeriran 
ingrés hospitalari, unes atencions al néixer, un seguiment... i són nens que estan en una 
situació de risc de patir complicacions posteriors.  

14. Com ha evolucionat la Neonatologia durant els últims anys? De quina manera 
ha afectat en el bé del nadó? 

S’ha progressat molt en les tècniques, les màquines que tenim de suport són molt 
millors: els respiradors, les bombes d’infusió, els monitors per controlar els nens, les 
incubadores...  Han millorat també els coneixements sobre els nadons: les tècniques de 
reanimació en els parts, com atendre’ls durant les primeres hores de vida... Han millorat 
els coneixements en general. 

Sobreviuen més nens molt més petits. Abans la supervivència es situava en edats de 
gestació molt altes i, avui en dia, la supervivència amb unes 27 setmanes es situa en un 
80 – 85 % i a les 30 setmanes es considera pràcticament un nen a terme. Aquest fet no 
ha anat amb un augment de seqüeles ja que les coses actualment es fan millor en 
general.  

15. Li agradaria comentar alguna cosa que jo no li hagi preguntat però cregui que 
és important? 

T’explicaré una curiositat: el fet que la Neonatologia hagi fet un gran progrés durant els 
darrers 50 anys va ser perquè John Kennedy, durant els anys 60, va tenir un fill prematur 
de 34 setmanes amb gairebé 2000 grams de pes. Va néixer en un hospital militar als 
Estats Units perquè John Kennedy havia estat tinent de l’armada; allà els hospitals 
militars són molt bons. El nen va començar a fer un distrés respiratori, van cridar els 
millors especialistes pediàtrics de Boston, que es van traslladar per atendre al nen i, 
malgrat tot, el nen va morir per una insuficiència respiratòria. La societat política i 
mèdica dels Estats Units es va plantejar com podia ser que un nen de gairebé 2000 grams 
es morís d’una insuficiència respiratòria sense ser capaços de fer-hi res. A partir d’aquí, 
es va desenvolupar molt la neonatologia: als Estats Units primer, i després cap a la resta 
de països. 
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2.2 Entrevista a Fanny Fontanet, mare d’una nena prematura 
La Fanny és mare d’una nena d’11 anys que va néixer amb 23+5 setmanes de gestació. 

1. Com va ser el moment en què et vas posar de part? En saps la causa? 

Estava embarassada de bessons, per reproducció assistida. Havia anat tot normal durant 
l’embaràs, però les últimes setmanes em vaig notar molt pes a la part baixa del ventre.  
Jo no sabia si era normal, era el meu primer embaràs i fins i tot encara treballava. Un dia 
al matí, a la feina, vaig anar al lavabo i vaig veure que havia tacat una mica. Aleshores 
vaig anar a l’hospital. Hi havia una bossa que ja estava prolapsant i estava dilatada de 5 
cm, però no havia tingut sensació de contraccions. Em van traslladar a Sant Joan de Déu 
i la ginecòloga ja va veure que no es podria aturar. Em van posar el medicament per a la 
maduració pulmonar, però s’ha d’administrar en diferents dosis i diferents dies, i amb 
mi no van tenir temps.. Vaig donar a llum a les 4 de la tarda d’aquell mateix dia via part 
vaginal i sense epidural, perquè va ser una cosa que va venir de cop i ja van veure que 
seria ràpid.  

La causa va ser que incompetència de cèrvix, és a dir, el coll de l’úter es va obrir massa 
amb el pes. 

2. Sabies què era la prematuritat abans de viure-ho?  

No, la veritat és que no. M’havien avisat a la clínica on vam fer l’In vitro de que amb 
bessons hi havia més probabilitat, però no se m’havia passat pel cap perquè jo soc alta 
i grossa i això ho associava a persones més fràgils, menudes físicament. Tenia el típic 
llibre d’embarassada, que també parla de patologies, però jo valorava que em poguessin 
passar altres coses, aquesta ni se m’havia passat pel cap. 

3. Com vau actuar davant aquest fet (cures, li fèieu companyia durant tot el 
dia...)? 

En principi, com que va ser un part fàcil, em podrien haver donat l’alta als 2 dies, però 
em van aconsellar allargar l’ingrés perquè pogués estar a l’hospital amb els nens tot el 
dia. Jo estava en una habitació, però ells estaven a la UCIN. El nen va morir al cap de 6 
dies i la nena va estar ingressada 4 mesos i 3 setmanes. Fins que no va tenir 40 dies, no 
la vam poder agafar perquè va pesar 550 grams, tenia molts tubs que l’ajudaven a 
respirar, moltes vies i estava molt inestable per la prematuritat tan extrema. Podíem 
obrir la porteta de la incubadora i posar-li les mans al damunt però no podíem fer 
mètode cangur fins que no fos més gran. Quan em van donar l’alta a mi, anàvem i 
veníem tres vegades al dia des de Cerdanyola. Entràvem a la Unitat i hi estàvem uns 15 
minutets perquè tampoc podíem fer gaire res, no podíem agafar-la, no podíem tocar-la 
i sentíem que fèiem nosa. Fins que la vam poder agafar, que llavors si que hi passàvem 
unes sis hores al dia i hi anàvem cada dia. 
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4. Creus que vas rebre tota la informació necessària per part del personal 
sanitari? 

En quant a lactància materna no, hi va haver un embolic. Després de donar a llum em 
van donar les pastilles per retirar la llet perquè creien que no sobreviurien, però poc 
després va arribar la neonatòloga, es va adonar de l’error i em va fer prendre un 
medicament de Lactovacter per a la producció de llet. Després, estant a la UCIN, vaig 
rebre molta informació ja que aquest hospital és molt pro-lactància materna, però 
estant a planta no.  

Pels altre temes si, van estar molt presents amb tot. A vegades fins i tot hi havia massa 
informació perquè gairebé tota era negativa i és difícil suportar-la. 

5. Quant de temps va estar ingressada? Com va evolucionar? 

Va estar ingressada 4 mesos i 3 setmanes, les últimes tres a l’habitació. Fins l’últim mes 
no creien que sobrevisqués perquè va tenir totes les complicacions que podria haver 
tingut: hemorràgia cerebral de grau IV, que és la més profunda; no podia expulsar el 
meconi i li van haver de fer una ileostomia, va portar la bossa durant tres mesos; li van 
haver de tancar el ductus quirúrgicament; broncodisplàsia molt greu; va tenir 5 
infeccions, una d’elles meningitis; i retinopatia del prematur operada amb làser.  

6. Com va ser el procés de l’alta hospitalària i l’arribada a casa? 

Com que sabien que la nena hauria de portar oxigen quan marxéssim, la van passar a 
planta perquè ens comencéssim a familiaritzar amb l’aparell, el pulsioxímetre, i les 
cures. Quan li van donar l’alta, pesava 2200 grams i ens van posar durant 15 dies una 
infermera de la UCIN que venia 2-3 dies a la setmana. Aquest procés ens va anar bé. 

7. Com ha sigut el patró de creixement que ha seguit? Va presentar algun retard 
o endarreriment?  

Ella, com a resultat de l’hemorràgia cerebral i de tots el problemes que va tenir, té 
sordesa moderada-severa i gran miopia amb cataractes en formació. A part, va tenir un 
retard psicomotriu important: va començar a gatejar als 8 mesos corregits, relativament 
aviat, però li va costar molt asseure’s, no ho va aconseguir fins els 11 mesos. Va caminar 
als 19 mesos corregits, 23 mesos reals. Parlar li va costar moltíssim. A casa parlem tres 
llengües, català, castellà i italià, i entre això, la prematuritat i la sordesa, va començar P3 
dient 11 paraules, i no va començar a fer frases articulades fins els 6 anys. Ara té 11 anys 
i parla bé les tres llengües i no té cap problema amb això, però té una petita discapacitat 
intel·lectual o retard d’aprenentatge, és a dir, va aconseguint tots els objectius però dos 
anys més tard.   

8. Fins a quina edat va tenir un seguiment? 

Al CDIAP hi va anar fins els 5 anys. Realment fins que va caminar hi anàvem un dia per 
setmana i, al principi, la fisioterapeuta fins i tot venia a casa perquè estava molt delicada 
a nivell immunitari i dels pulmons; més endavant ja hi anàvem nosaltres. Un cop va 
començar a caminar, el que feien era veure-la cada certs mesos perquè cada mes ja li 
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feia seguiment logopèdic al CRETA al ser sorda; simplement la veien cada 5-6 mesos per 
avaluar com anava, això fins els 5 anys. A partir d’aquí, teràpies privades i encara anem 
a l’hospital a especialistes. Gastroenterologia ens van donar l’alta als 4 anys, 
Pneumologia als 5-6 anys, de Neonatologia ens van veure fins els 4 anys més o menys i 
ara va a l’Otorrinolaringòleg, al Oftalmòleg i al Neuropediatre. 

9. Es va adaptar bé a l’escola? 

Socialment no va tenir cap problema, és molt sociable, molt afectuosa. Però a nivell 
acadèmic si. Feia reforç escolar i el ritme d’aprenentatge, sobretot a les matemàtiques, 
li costa molt, la part lògica-abstracte la té més tocada. En llengua té les dificultats pròpies 
de la sordesa, li costa molt de desxifrar els sons i els confon.  

10. Creus que el fet de que la teva filla hagi sigut prematura ha portat a la gent 
del seu voltant, o a tu mateixa, a sobreprotegir-la?  

A l’escola li posen tantes vetlladores pel problemes auditius i visuals, que això acaba 
afectant a la seva independència perquè ella està acostumada a tenir algun adult sempre 
al costat que l’ajudi. A l’etapa de fer les coses per si sola hi arribem més tard. A casa, jo 
penso que no l’hem sobreprotegit massa, però potser sense adonar-te’n ho fas una 
mica. És una nena que des dels 6 mesos va començar a accelerar el creixement, avui dia 
es una nena molt alta i la veiem sempre més gran i a vegades soc massa dura per les 
edats que va tenint perquè la veig inconscientment més gran. 

11. Què et va portar a col·laborar amb l’associació Som Prematurs? 

Quan ella va néixer hi havia una associació però estava inactiva. En aquell moment no 
havia  nascut ningú a Sant Joan de Déu que hagués sobreviscut amb 23 setmanes i el 
que nosaltres necessitàvem era trobar experiències o saber com havien evolucionat 
aquest nens, si és que havien sobreviscut. Ens va faltar molt això. Per sort ho vam trobar 
en un fòrum italià, on hi havia nens de 23 setmanes que ja tenien 5-6 anys, que ens va 
ser de molta ajuda. Més endavant, l’any que vam poder anar a la festa del prematur, 
vaig pensar que ens hi havíem d’apuntar, no tant amb la intenció de col·laborar-hi sinó 
per intercanviar experiències amb pares que estiguessin en la mateixa situació; però em 
vaig trobar que la meva filla és la més gran de l’Associació i jo soc la que puc dir més com 
van les coses que no pas compartir experiències amb algú que estigui en la mateixa 
situació que jo. Però en els prematurs això es molt difícil perquè cadascun evoluciona 
diferent i el fet que hagin nascut amb les mateixes setmanes, depenent de les 
problemàtiques que ha viscut, el pronòstic és diferent. 

12. T’agradaria comentar alguna cosa que jo no t’hagi preguntat però creguis que 
és important? 

Penso que s’hauria de millorar molt el funcionament de les coses a l’escola perquè hi ha 
molt desconeixement dels prematurs i són nens amb moltes possibilitats. Es té més 
empatia amb els prematurs quan són petits però, quan es fan grans, els nens que tenen 
problemes són una nosa i a l’escola els professionals no saben que no tenen cap 
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síndrome ni malaltia degenerativa, sinó que només poden millorar. Al final t’acabes 
trobant sol i fent les coses tu. 
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2.3 Enquesta a mares de nadons prematurs 
He elaborat una enquesta amb el programa de formularis de Google Drive per analitzar 
diferents aspectes del desenvolupament dels prematurs. L’enquesta es divideix en tres 
parts: 

 1a part: consta de dues preguntes sobre la mare, amb les que podré veure quines 
són les causes més freqüents de la prematuritat. 

 2a part: hi ha preguntes relacionades amb el nadó que em serviran per conèixer 
el seu estat una vegada ha nascut.  

 3a part: és sobre el desenvolupament del nadó, amb la que podré veure la seva 
evolució i les dificultats o retards amb els que es van trobant al llarg dels anys. 

2.3.1 Població enquestada 
Per difondre l’enquesta vaig recórrer a les xarxes socials. He utilitzat el Whatsapp per 
als cercles més propers i, gràcies a l’ajuda de la associació Som prematurs de 
Catalunya,  que la van difondre a través de Facebook, vaig aconseguir 158 respostes de 
mares de nadons prematurs. 

2.3.2 Model de l’enquesta 
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2.3.3 Anàlisi del descriptiu de l’enquesta  
1a part: sobre la mare 

Edat que vas donar a llum: 

 

La majoria de les mares van donar a llum entre l’edat de 20 i 35 anys, que es considera 
la ideal per tenir un fill. La resta ho van fer amb més de 35 anys i aquesta podria ser la 
causa de la prematuritat del seu fill, ja que aquesta és l’edat a la qual es comença a 
oxidar l’organisme. No hi ha hagut cap cas en el qual hagin estat mares abans dels 20 
anys, que també podria ser causa de la prematuritat del nadó ja que es considera que 
l’organisme encara no està preparat per dur a terme un embaràs. 
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Saps la causa de la prematuritat? 

 

La causa de la prematuritat més freqüent han estat les afeccions obstètriques i 
ginecològiques amb un 25%, seguides dels parts múltiples i les malalties maternes 
generals amb un 18%. La causa menys freqüent ha estat la manca de controls prenatals 
amb un 0,5%, el que és un bon indici ja que significa que les mares tenen un bon 
seguiment del seu embaràs. D’entre la opció d’altres, també han respost: preeclàmpsia, 
trencament de bossa i diferents infeccions. Finalment, un 19% han respost que no saben 
la causa. 

2a part: el nadó 

Sexe: 

 

La prematuritat es dona bastant per igual tant en nens com en nenes, sent 82 
naixements femenins sobre 158 (51,9%), guanyant als del sexe masculí només per 6. 
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Part normal o cesària? 

 

 

Els parts més freqüents són les cesàries amb un 59,5%, seguits del part normal amb un 
40,5%. 

Amb quantes setmanes de gestació va néixer? 

 

Les mares van donar a llum majoritàriament entre les 28 i 34 setmanes. Així doncs, 102 
dels 158 nadons (64,6%) van ser prematurs moderats; 34 (21,5%) van néixer abans de 
les 28 setmanes, sent així prematurs extrems; i 22 (13,9%) van néixer entre les 35 i 37 
setmanes, sent prematurs tardans. 
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Quant va pesar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 25,9% van pesar menys de 1000g, segurament van ser prematurs extrems i van haver 
de ser ingressats a la UCIN, i un 38% van pesar entre 1000 i 1500g. Els nadons d’aquestes 
dues franges tenen més probabilitats de patir problemes en un futur, però, sempre i 
quan tinguin una bona evolució, no hauria de passar. El 23,4% van pesar entre 1500 i 
2000g i possiblement hauran de ser ingressats a la Unitat Neonatal per tractar algun 
petit problema. Finalment, un 12,7% van pesar més de 2000g, els quals, mentre no 
presentin cap problema, no hauran de ser ingressats. 

Si ens fixem en els resultats podem veure que els nadons prematurs solen pesar uns 
1300g de mitjana, de manera general. 

Quant va medir? 

 

 

 

4%

50%

42%

4%

Menys de 30

Entre 30 i 40

Entre 41 i 50

Més de 50



51 
 

Observem que la meitat dels nadons van medir entre 30 i 40 cm, seguits dels que van 
medir entre 41 i 50 cm amb un 42%, i finalment els que medien menys de 30 cm i més 
de 50 cm amb un 4%. 

Existeix una relació entre el pes del nadó al néixer i la seva mida. Per això, els de menys 
de 30 cm van ser prematurs extrems, els d’entre 30 i 40 cm, prematurs moderats i la 
resta prematurs tardans, ja que els nadons a terme solen medir 50 cm, 2 més o 2 menys. 

Va necessitar ingrés hospitalari? 

 

 

 

Els nadons prematurs gairebé sempre necessitaran ingrés hospitalari per continuar el 
seu desenvolupament, ja que no l’han pogut acabar dins el ventre de la mare, i així fer 
el seguiment de la seva evolució fins que assoleixi els objectius per ser donats d’alta. En 
aquest cas, només 9 dels 158 prematurs (5,7%) no han necessitat ser ingressats. 

En cas afirmatiu, quant de temps? 

La durada de l’ingrés hospitalari més freqüent és de 2-3 mesos. La durada dels que ho 
van estar menys temps és d’entre unes hores a 2 setmanes i la dels que ho van estar 
més temps és de 4 mesos. 
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Vau estar al seu costat durant l'ingrés hospitalari? 

 

Veiem clarament com el 90% dels nadons han estat acompanyats pels seus pares durant 
l’estada a l’hospital, cosa que els beneficia molt positivament ja que els proporciona 
tranquil·litat i confiança, reduint l’impacte que els produeix l’entorn i les manipulacions.  

Va ser ingressat a la UCIN (Unitat de Cures Intensives Neonatals)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La majoria dels nadons, un 87,3%, han estat ingressats a la UCIN, només 14 de 158 no 
ho han estat. Aquests nadons precisen d’aparells com incubadores o respiradors per 
finalitzar el seu desenvolupament.  
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En cas afirmatiu, quant de temps? 

La durada de l’ingrés hospitalari més freqüent és de 2-3 mesos. La durada dels que ho 
van menys temps és d’entre unes hores a 2 setmanes i la dels que ho van estar més 
temps és de 4 mesos. 

Va patir alguna afectació com a conseqüència de la seva immaduresa durant l’estada 
a l’hospital? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hi ha molt poca diferència entre els nadons que han tingut afectacions, que han estat 
81 de 158 (51,3%), i els que no n’han tingut, que han estat 77 de 158 (48,7%). Aquest 
fet depèn molt de l’edat gestacional i les immadureses. 

En cas afirmatiu, quines? 
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Les afectacions que han patit més freqüentment han estat les respiratòries amb un 32%, 
seguides de les digestives o gastrointestinals amb un 14%. Les afectacions menys 
freqüents han estat les neurològiques amb un 4%, el que és un bon indici ja que aquestes 
afectacions són molt delicades. D’entre la opció d’altres també han respost: retinopatia 
i problemes immunològics.  

Va haver de ser rehospitalitzat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hi ha hagut 26 nadons (16,5%) que van haver de ser rehospitalitzats per alguna 
complicació en la seva evolució, i un 83,5% que no. 

3a part: el desenvolupament 

Lactància materna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 72,8% dels nadons van ser alimentats amb llet materna, ja sigui directament del pit 
o no, i un 27,2% amb llet artificial. 
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Tenia dificultats per adormir-se? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 81,6% dels nadons no tenien problemes per adormir-se i un 18,4% si. 

Va presentar dificultats a l'hora de caminar? Quan ho va fer? 

 

La gran majoria, un 59%, no han tingut cap problema a l’hora de caminar; el 18% va 
tenir un retard a l’hora de començar, la qual cosa és normal si no mostren 
complicacions ja que els nadons prematurs tenen un patró de creixement diferent al 
dels nascuts a terme durant els primers anys de vida; el 13% encara no tenen l’edat 
per fer-ho; i el 10% van tenir dificultats, possiblement per la immaduresa dels músculs 
del nadó a l’hora de néixer, que, a més, han de suportar l’acció de la força de la gravetat 
sense estar encara preparats. 
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Va gatejar prèviament? 

 

El 72,8% van gatejar, el 16,5% no i un 10,8% encara no tenen l’edat. 

Va presentar dificultats a l'hora de començar a parlar? Quan ho va fer? 

 

Els 65% dels nadons no van presentar dificultats en la parla, un 15% han tingut 
dificultats fer aconseguir-ho, un 5% han presentat un retard i la resta, un 15%, encara 
no tenen l’edat. 
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Va anar a la guarderia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Més de la meitat, un 63,3%, van anar a la guarderia, i un 13,9%, encara no tenen l’edat 
per anar-hi. Un 22,8% no hi han anat, potser per recomanació dels metges per 
protegir-los de possibles infeccions o per decisió pròpia dels pares, ja que no tenen 
perquè anar a la guarderia. 

En cas afirmatiu, jugava amb els altres nens? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observem com el 84,5% dels nens que van anar a la guarderia si que jugaven amb els 
altres nens i un 15,5% no, el que podria ser un indici de possibles problemes 
d’interacció social. 
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Utilitza o utilitzava les expressions facials per expressar els seus sentiments o 
emocions?  

 

 

 

 

 

 

 

 

El 92,4% utilitzen o utilitzaven les expressions facials per expressar els seus sentiments 
o emocions i el 7,6% no, possiblement perquè ho facin a través del llenguatge verbal o 
pot ser que es tracti d’un problema més greu. 

Ha hagut d’anar a algun especialista?

 

El 66,5% dels nadons han hagut d’assistir a algun especialista per dur a terme un 
tractament, un seguiment, fer un control, un diagnòstic... i un 33,5% no. 

En cas afirmatiu, a quin/quins? 

Els especialistes que més s’han visitat són el CDIAP, el psicòleg, el fisioterapeuta, el 
logopeda i l’oftalmòleg. Alguna de les altres respostes que han donat són: 
traumatòleg, nefròleg, neuropediatra, pneumòleg, endocrí, digestiu... 
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Creus que la immaduresa neonatal li pot haver afectat en hàbits d’autonomia 
personal? 

 

Un 64% de les mares creuen que la immaduresa neonatal no ha afectat als seus fills en 
hàbits d’autonomia personal, un 20% si que ho creu i un 16% no ho sap, segurament 
perquè encara deuen ser petits. 

En el cas d’edat escolar, necessita algun reforç? 

 
 

Un 51% dels prematurs no necessiten reforç escolar, un 10% si que en necessiten i un 
39% encara no tenen edat escolar. 
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Actualment presenta alguna dificultat? 

 

 
Un 62% dels nens no presenten cap dificultat i un 38% si.  

Del 38% que tenen dificultats observem que les més freqüents són les neurològiques 
amb un 28%, en les quals hi he inclòs problemes cognitius, de conducta i trastorns de la 
personalitat. Seguidament ens trobem amb les dificultats en l’autonomia personal amb 
un 17% i les de motricitat amb un 15%. Les menys freqüents són les de creixement i les 
de tolerància alimentària, amb un 3% i 5% respectivament. 
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2.3.4 Comparació de factors  
A partir de la informació extreta de l’enquesta he elaborat unes taules per determinar 
si el pes i les setmanes de gestació influeixen en les afectacions que manifesten al néixer, 
pròpies de la immaduresa, i en les seqüeles a llarg termini.  

Taula 1: 

 
A la taula 1 he relacionat el grau de prematuritat amb les afectacions que pateixen com 
a conseqüència de la immaduresa al néixer. Com veiem, el percentatge més alt és el de 
menys de 28 setmanes amb un 79%, seguit dels d’entre 28 i 34 setmanes amb un 51% i 
finalment els d’entre 35 i 37 setmanes amb un 32%. Així doncs, les afectacions 
disminueixen quan augmenten les setmanes de gestació. 

Taula 2: 

 
A la taula 2 he relacionat el grau de prematuritat amb les seqüeles que actualment 
presenten aquests nens. Donada la diversitat d’edats, hem de tenir en compte que el 
que s’ha considerat com a seqüela actualment per alguns nens, amb el pas del temps 
pot desaparèixer amb tractament. Observem que el percentatge més alt és el de menys 
de 28 setmanes amb un 59% seguit dels d’entre 28 i 34 setmanes amb un 27% i finalment 
els d’entre 35 i 37 setmanes amb un 18%. Segueix el mateix patró que la taula anterior. 

Taula 3: 
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A la taula 3 he relacionat el pes amb les afectacions que pateixen com a conseqüència 
de la immaduresa al néixer. Com veiem, el percentatge més alt és el de menys de 1000 
grams amb un 78%, seguit dels d’entre 1500 i 200 grams amb un 57%, després els 
d’entre 1000 i 1500 grams amb un 47% i finalment els de més de 2000 grams amb un 
9%. Els percentatges més significatius són els de menys de 1000 grams i més de 2000 
grams, sent més propers els de la part central.  

Taula 4: 

 

 

 

 

 

 

A la taula 4 he relacionat el pes amb seqüeles que actualment presenten aquests nens. 
Observem que el percentatge més alt és el de menys de 1000 grams amb un 51%, sent 
la resta més similars. 
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2.3.5 Conclusions de l’enquesta 
Després d’analitzar les dades podem dir que les causes de la prematuritat van molt 
lligades a l’edat materna. Les tres causes més freqüents han estat les afeccions 
obstètriques i ginecològiques, les malalties maternes generals (preeclàmpsia, diabetis...) 
i els parts múltiples. Les mares amb més de 35 anys són més propenses a desenvolupar 
més afeccions i malalties generals durant l’embaràs ja que estan en edat d’inici 
d’oxidació de l’organisme. A part, les parelles actualment es plantegen la maternitat més 
tard, la qual cosa està relacionada amb la infertilitat i que hagin de recórrer a l’ús de 
tècniques de reproducció assistida. Aquestes tècniques tenen una major probabilitat 
d’embaràs múltiple, que augmenta la possibilitat de part prematur. Tot i això, un gran 
percentatge no sabien la causa del part prematur, el que significa que encara queda molt 
per investigar. 

He pogut comprovar que els parts prematurs més freqüents es fan via cesària. Això es 
deu, en molts casos, a que la situació en la que es troba el nadó és de risc i es decideix 
fer la intervenció per evitar provocar seqüeles derivades del patiment fetal. 

També he vist que gairebé 3/4 parts dels prematurs han hagut d’assistir a un especialista 
per prevenció i detecció precoç d’anomalies o control i evolució de les patologies, ja que 
presenten un patró de creixement diferent al dels nadons a terme durant els primers 
anys de vida.  

Si valorem els diferents tipus de les dificultats que presenten aquests nadons veiem que, 
per la incidència que tenen, gran part d’elles es minimitzaran amb el pas del temps, amb 
teràpia o rehabilitació. D’altres, com les neurològiques o sensorials les arrossegaran al 
llarg de la seva vida.  

Si ens fixem en les taules i comparem les de les afectacions (taula 1 i 3) amb les de les 
seqüeles (taula 2 i 4), observem com en la majoria de casos el percentatge es redueix un 
20%.  La immaduresa de la prematuritat comporta problemes de diferents tipus 
(respiratoris, digestius, cardiovasculars...), alguns dels quals es resoldran amb 
tractament però d’altres, tot i els tractaments, acabaran en seqüeles i estaran presents 
al llarg de la seva vida.  
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III. Conclusions del treball 
Una vegada acabada la recerca he extret les següents conclusions: 

 Els pares, segons l’edat gestacional del nen i si el pronòstic és molt dolent o està 
molt malalt, poden desenvolupar un sentiment de rebuig cap al nounat, ja que 
les expectatives creades es trenquen. Es tracta d’una resposta completament 
normal en els casos més greus. Per això intenten no agafar-li afecte i així 
minimitzar el dolor en el cas de pèrdua. 
En altres casos, poden tenir por d’acaronar-lo ja que el veuen molt petit i fràgil; 
no obstant, és la millor manera d’establir-hi el vincle i facilita el seu 
desenvolupament. 

 Tot i que moltes vegades les causes del part prematur es desconeixen, les més 
freqüents són les afeccions obstètriques i ginecològiques, les malalties maternes 
generals (preeclàmpsia, diabetis...) i els parts múltiples. Totes aquestes causes 
tenen un origen comú: l’edat materna. Tot i que també hem vist que un gran 
percentatge de les mares no saben la causa del part prematur, el que significa 
que encara queda molt per investigar. 

 L’edat gestacional condiciona el desenvolupament del nadó ja que determina la 
seva immaduresa, de la qual en deriven les possibles afectacions, que poden ser 
de més o menys gravetat. Per millorar el pronòstic del nadó, la implicació dels 
pares és essencial. En un entorn agressiu, com pot ser l’hospitalari, li poden 
proporcionar el benestar emocional, aportant la calidesa humana, que no poden 
oferir els aparells que l’ajuden a assolir la maduresa de l’organisme. Una de les 
maneres més efectives d’aconseguir-ho és mitjançant el mètode cangur, amb el 
qual s’obtenen grans beneficis:  facilita l’assoliment de determinades funcions 
que en un principi no poden fer per ells mateixos, com la respiració o succió, a 
més de ser la millor manera d’establir el vincle mare-fill o pare-fill, i també 
proporciona als pares seguretat en l’aprenentatge de les cures i procediments 
que s’hagin de fer al nadó. La llet materna també influeix en aquesta millora ja 
que és rica en greixos, proteïnes i anticossos, que alenteixen el creixement dels 
bacteris nocius i coordinen l'activitat dels glòbuls blancs, que els protegeixen 
d'infeccions i malalties. D’aquesta manera, el pronòstic del nadó es veu afavorit 
positivament. 

 La incidència de les seqüeles en el futur del nadó ha disminuït respecte als últims 
anys ja que els avenços tecnològics i els millors coneixements del maneig dels 
prematurs ha permès augmentar la taxa de supervivència sense necessitat de 
que aquest fet vagi lligat a un augment de les seqüeles. Actualment un nen de 
30 setmanes és considerat pràcticament com un nadó a terme i els nadons de 27 
setmanes de gestació tenen entre un 80 i un 85% de possibilitats de sobreviure 
quan anys enrere això era impossible. 

 El concepte de prematur, i tot el que engloba, és molt desconegut per la societat. 
Això comporta una sobreprotecció cap al nen en edat escolar que afecta 
negativament en la seva independència ja que s’acostumen a tenir sempre un 
adult al costat que els ajudi. 
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La situació actual que estem vivint, m’ha suposat algun entrebanc a l’hora de contactar 
amb un professional de la salut per a la realització de l’entrevista. Finalment, des de 
l’associació Som Prematurs em van facilitar el contacte del Dr. Francesc Botet, 
neonatòleg que col·labora amb ells,  i els hi agraeixo molt perquè ha sigut una part 
important del treball. 

A nivell personal penso que el procés de realització d’un treball d’aquestes dimensions 
ha estat molt enriquidor. Aquesta experiència em serà molt útil en un futur ja que m’ha 
obligat a planificar-me, organitzar-me, buscar solucions quan m’he trobat amb algun 
problema. 
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