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RESUM
Resumen
En los últimos 20 años ha habido un aumento en las tasas de nacimientos prematuros,
según la OMS.
“Néixer lluitant” intenta demostrar la relación entre el aumento del número de bebés
prematuros y la edad materna avanzada.
Para ello, el trabajo se ha dividido en dos partes: por una banda un marco teórico, y
por otra uno práctico.
En primer lugar se definen y exponen los conceptos clave del trabajo, necesarios a la
hora de sacar conclusiones, como por ejemplo los factores de riesgo de un parto
prematuro. Por lo tanto, el marco teórico es esencial en este trabajo de investigación.
En el caso del práctico, una vez adquiridos todos los conocimientos necesarios, se
realizaron diferentes actividades:
La interpretación de unos datos, en los que se reflejan la distribución de bebés nacidos
vivos, según la edad gestacional y la edad materna. Las cifras corresponden al número
de partos registrados en Cataluña, entre 2012 y 2018. Y por otro lado, se llevó a cabo
una encuesta, que consta de 16 preguntas, dirigida a madres con experiencia en parto
prematuro.
Los resultados obtenidos no confirman la relación entre el progresivo aumento de
bebés prematuros y la edad de las madres. La edad materna avanzada no parece
afectar a la prematuridad de los bebés, no obstante no se puede descartar la hipótesis
debido a la falta de número de muestras. Una propuesta de mejora sería aumentar la
cantidad de encuestas y el periodo de tiempo de los datos, para poder realizar un
estudio más amplio.
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Abstract
In the last 20 years there has been an increase in the rates of premature births,
according to the OMS.
“Néixer lluitant" tries to show the link between the increase in the number of
premature babies and advanced maternal age.
For this, the work has been divided into two parts: on one side a theoretical
framework, and on the other a practical one.
Firstly, the key concepts of the work, necessary when drawing conclusions, are defined
and exposed, such as the risk factors for premature birth. Therefore, the theoretical
framework is essential in this research work.
In the practical case, once all the necessary knowledge were acquired, different
activities were carried out:
The interpretation of some data, which reflects the distribution of live-born babies,
according to gestational age and maternal age. The figures correspond to the number
of births registered in Catalonia, between 2012 and 2018. And on the other hand, a
survey was carried out, consisting of 16 questions, addressed to mothers with
experience in premature birth.
The obtained results do not confirm the relationship between the progressive increase
in premature babies and the age of the mothers. Advanced maternal age does not
seem to affect the prematurity of babies, however the hypothesis cannot be ruled out
due to the lack of number of samples. An improvement proposal would be to increase
the number of surveys and the data time period, in order to carry out a larger study.
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1. INTRODUCCIÓ
1.1 Justificació del tema escollit
Fer un treball de recerca requereix curiositat pel tema per poder realitzar-ho
correctament, per això des d'un principi tenia clar que escolliria un que m'agradi i que
m'interessi tant com per a poder fer una recerca i obtenir més coneixements sobre el
tema.
Mai havia sentit parlar de la prematuritat fins que va néixer el meu cosí. No sabia que li
passava ni perquè, però veia que era massa petit i havia d'estar en una
cabina tancat amb molts cables. La meva família em va explicar que era un nadó
prematur. En aquell moment em van començar els dubtes: Per què va néixer
prematur? Quina va ser la causa?
Quan va ser l'hora d'escollir tema per al meu treball de recerca vaig pensar que era
l'oportunitat de conèixer a fons la prematuritat.
Avui dia cada vegada escolto més casos de nens prematurs i per aquest motiu em va
semblar idoni treballar amb un tema que hi tingui relació. La idea principal era: Hi ha
hagut un augment en el nombre de nadons prematurs?

1.2 Hipòtesi

●

S’estima que cada any neixen uns 15 milions de nens prematurs, i aquesta xifra
està augmentant.

●

En els 184 països estudiats, la taxa de naixements prematurs oscil·la entre el 5%
i el 18% dels nounats.

Segons l’OMS, dels 65 països que disposen de dades fiables sobre tendències, tots
menys tres han registrat un augment en les taxes de naixements prematurs en els
últims 20 anys.
Això pot explicar-se, entre altres factors, per una millora dels mètodes d'avaluació;
l'augment de l'edat materna i dels problemes de salut materna subjacents, com la
6

diabetis i la hipertensió; un major ús dels tractaments contra la infecunditat, que
donen lloc a una major taxa d'embarassos múltiples; i els canvis en les pràctiques
obstètriques, com l'augment de les cesàries realitzades abans que l'embaràs arribi a
terme. 1
Aproximadament, 1 de cada 10 dones gestants presenta un part prematur. En el nostre
entorn la prevalença és de l'6-7%, però en països com els EUA supera el 12% dels parts.
Malgrat l’atenció abans del naixement, aquests percentatges s'han mantingut
invariables en les últimes dècades i fins i tot han augmentat. 2

Després d’una gran recopilació d’informació vaig observar un augment en el nombre
de dones que són mares a edats avançades, i com que l’edat de la mare és una
possible causa de part prematur vaig arribar a la conclusió que tots dos factors poden
tenir relació: l’augment de parts prematurs i l’augment de l’edat materna.
Per tant, “El nombre de nadons prematurs ha augmentat amb el pas dels anys pel fet
que les dones són mares a edats avançades?”.

1

“ La Alianza” https://www.who.int/pmnch/media/news/2012/preterm_birth_report/es/index3.html

2

“Hospitan Universitari Clínic Barcelona”
https://www.clinicbarcelona.org/asistencia/enfermedades/prematuridad
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1.3 Objectius

L’objectiu principal és:
● Determinar si el nombre de nadons prematurs ha augmentat amb el pas dels
anys pel fet que les dones són mares a edats avançades
Objectius específics:
1. Establir una relació entre l’augment de parts prematurs i l’augment d’edat de
les mares
2. Conèixer les principals causes d’un part prematur
3. Descobrir les complicacions i patologies més comunes en nadons prematurs
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2. MARC TEÒRIC
2.1 Definició
2.1.1 Què és la prematuritat?

Ser prematur significa haver nascut abans d'hora.
L’edat gestacional és el temps transcorregut des del començament de l'últim període
menstrual de la dona; en general es compta en setmanes i dies. Un embaràs normal
dura unes 39-40 setmanes. Segons la definició de l’OMS, actualment són prematurs els
nens que neixen abans que es compleixin les 37 setmanes de gestació.
Encara que prematur i preterme solen usar-se com a sinònims, però en realitat,
"prematur" fa referència a la immaduresa del nounat, mentre que "preterme" només
determina que el nadó ha nascut abans d'hora.

2.1.2 Tipus de prematuritat
El nen prematur pot classificar-se en diferents categories.3
Segons la setmana en què neix:
Si neix a les 40 setmanes de gestació es diu que és un nadó a terme.
Prematur tardà: entre les 35-37 setmanes
Prematur moderat: entre les 32-34 setmanes
Nounat molt prematur: entre les 29-31 setmanes
Prematur extrem: abans de les 28 setmanes

I segons el seu pes:
Baix pes en néixer: entre 2.500 i 1500 grams.
Molt baix pes en néixer: entre 1.500 i 1000 grams.
Extremadament baix pes en néixer: inferior a 1.000 grams.
3

“Manual MSD” https://www.msdmanuals.com/es/professional
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Relacionant l'edat gestacional del nen prematur amb el seu pes al naixement, els
neonatòlegs poden considerar millor l'evolució de l'infant i les seves possibles
complicacions.
Un nadó en desenvolupament passa per moments importants per al seu creixement
durant tot l'embaràs. Molts òrgans i sistemes, incloent el cervell, els pulmons i el fetge,
necessiten de les últimes setmanes de l'embaràs per desenvolupar-se completament.
El part prematur li dóna al nadó menys temps per al seu desenvolupament dins del si
matern i en conseqüència els nadons, especialment aquells que neixen molt abans,
generalment presenten problemes mèdics que obliguen a fer que la seva permanència
a l'hospital sigui molt llarga, a causa de la immaduresa d’òrgans i sistemes.
En general el nadó prematur, es troba en desavantatge amb relació a l'infant nascut a
terme i, malgrat tots els avenços tecnològics, les cures que se'ls puguin proporcionar
no són tan bones com els que facilita el medi intrauterí normal (creixement dins de la
mare).

2.1.3 Edat corregida

L'edat corregida és la que se li assigna a un nadó prematur si hagués completat
les 40 setmanes de gestació. És a dir, si un nadó prematur que hagi nascut a la
setmana 37 té 10 setmanes, la seva edat corregida serà de 7 setmanes.
És important tenir en compte l'edat corregida, ja que el desenvolupament de l'infant
anirà lligat a aquesta edat: si un nadó no prematur sol aprendre a seure als sis mesos,
el nadó prematur ho farà als sis mesos d'edat corregida, encara que la seva edat real
sigui més gran. A partir dels dos anys ja no cal tenir en compte l'edat corregida, perquè
les diferències d'edat deixen de ser clau per al desenvolupament.
L'evolució d'un nadó prematur anirà, per tant, d'acord amb la seva edat corregida a
excepció de les vacunes, per a les que sí que es farà servir la seva edat real.
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2.2 Característiques dels nens prematurs en néixer

Les més comunes són:
-

Pes molt baix.

-

La pell és molt fina, amb aspecte fràgil. Com que encara no ha acabat de
formar-se, la pell sovint és transparent i deixa veure els vasos sanguinis, la qual
cosa pot donar al nadó un aspecte vermellós.

-

Capa de pèl molt fina i suau que cobreix la major part del cos i que anirà
desapareixent a poc a poc.

-

Sembla desproporcionat, el cap és més gran en relació amb la resta del cos, i les
cames i els braços són més llargues. Tanmateix, en créixer adquirirà un aspecte
més proporcionat.

-

Falta de cartílag a les orelles, per això estan doblegades o enganxades al cap.

-

Parpelles fusionades, amb el temps s'aniran obrint.

-

Poc greix corporal.

-

To muscular baix.

-

Òrgans sexuals immadurs. Els nens tenen el penis molt petit i els testicles sense
descendir, i les nenes tenen un clítoris prominent (sobresortit), ja que els llavis
circumdants encara no estan desenvolupats.

-

Dificultats en la respiració.

-

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

-

El nen prematur es mou molt poc i si ho fa és amb moviments bruscos, i amb
sobresalts o sacsejades perquè els mecanismes per emetre les respostes encara
no estan desenvolupats i la seva coordinació és immadura.

Aquestes característiques aniran millorant a mesura que el nadó dormi, mengi i
guanyi pes.4

4

“Infogen” https://infogen.org.mx/
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Il·lustració 1. Nadó prematur amb dificultat per
alimentar-se. També s’observa la desproporció i
la pell amb aspecte vermellós.
Font: pròpia. 24 agost 2016

2.3 Causes d’un part prematur
Les causes de la prematuritat no són conegudes amb profunditat, encara que hi ha uns
possibles factors que poden influir en el part d’un nadó prematur.

2.3.1 Factors de risc generals

-

Edat de la mare. Les embarassades adolescents ( menor de 19 anys ) i mares
que tenen més de 35 anys tenen més risc de presentar un part prematur.

-

Ètnia de la mare. S’ha verificat mitjançant estudis epidemiològics que les mares
de ètnia negra (d'origen afroamericà) pateixen majors taxes de parts
prematurs.

-

Classe social baixa. Quan l’embaràs no està controlat mèdicament (com és el
cas en estrats desfavorits de la societat).

-

Pes de la mare. Si està per sota del pes adequat (índex de massa corporal) o té
obesitat durant l’embaràs.

-

Possibles malalties de la mare: pressió arterial alta, diabetis, nefropaties
(problemes de ronyons), cardiopaties (del cor), anèmies, etc.

-

Consum de tabac, alcohol o drogues durant l’embaràs.

-

Estat de la mare: estrès, depressió, maltractament, etc.

-

Avortaments previs, espontanis o voluntaris

-

Antecedents de part prematur. És el factor de risc més important

-

Interval de menys de sis mesos entre embarassos
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2.3.2 Factors de risc relacionats amb l’embaràs

-

Tècniques de reproducció assistida (afavoreixen parts múltiples)

-

Embaràs múltiple.

-

Anomalies en la placenta. Quan la placenta no es situa correctament, placenta
prèvia, o fins i tot quan està ben col·locada pot desprendre's de forma
prematura, cosa que suposa un alt risc de part prematur.

-

Infeccions vaginals, urinàries o del líquid amniòtic.

-

Insuficiència cervical. El coll uterí ha de romandre tancat per salvaguardar el sac
gestacional fins al final de l'embaràs. No obstant això, de vegades no passa el
mateix, produint-se una insuficiència cervical, per la qual el coll uterí o cèrvix es
va dilatant progressivament abans d'hora.

-

Anomalies de l'úter i tumors uterins. Les alteracions uterines de la mare poden
ser congènites o adquirides amb el temps, però, en qualsevol cas, sembla que
tenen un efecte clar sobre la prematuritat.

-

Falta o excés de líquid amniòtic. Pot desencadenar el part prematur en donar
lloc a una distensió excessiva de l'úter.

-

Malalties pròpies de la gestació. Hi ha algunes patologies de l'embaràs que
afecten directament a la durada d’aquesta. Com el cas de la preeclàmpsia
(pressió arterial alta i excés de proteïnes en l'orina) i la síndrome de HELLP (que
segons les seves sigles en anglès, "hemolysis", "elevated liver enzymes" y "low
platelet count", consisteix en hemòlisi, augment enzims hepàtics i
trombocitopènia, és una de les complicacions maternes i fetals més greus
durant l'embaràs).

-

Traumatismes durant l'embaràs. Les caigudes, els cops o els traumatismes
soferts durant els nou mesos de gestació poden donar lloc a un part prematur.

2.3.3 Factors de risc relacionats amb el fetus
Poden aparèixer algunes malalties que afectin el fetus, com:
-

CIR (Creixement Intrauterí Retardat). Es refereix al creixement deficient d'un
nadó quan és a l'úter de la seva mare durant l'embaràs.
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-

Patiment fetal. Es produeix a causa d'una alteració en l'intercanvi d'oxigen
entre el nadó i la mare a través de la placenta. Els metges parlen de patiment
fetal quan veuen, a través del monitor, que la freqüència cardíaca del fetus
s'altera durant el seguiment del part.

2.4 Tractament
Quan una mare dóna a llum abans de les 37 setmanes de gestació, l’equip mèdic es
prepara per a un naixement d’alt risc.
Els primers minuts de vida són d'extrema importància, tant que al primer minut se li
denomina el minut d'or.
Un cop ha nascut el nadó, el transporten a la UCIN (Unitat de Cures Intensives
Neonatals). Els que neixen amb més de 35 setmanes, si no tenen una altra patologia
afegida, podran romandre amb la mare.
Un cop a la unitat neonatal, el personal sanitari trasllada al nounat de la incubadora de
transport a una incubadora o a un bressol tèrmic. Aquest li proporcionarà un ambient
amb la temperatura i humitat necessàries durant els dies d’ingrés.
Normalment els prematurs nascuts abans de la setmana 32 de gestació, a causa d’una
immaduresa neuronal, no coordinen la succió i deglució, és per això que porten una
sonda gàstrica a través de les fosses nasals o bé a la boca que arriba fins a l'estómac
per tal de transportar l’aliment necessari per sobreviure.
En cas de tenir problemes respiratoris, poden tenir un suport com una sonda a la
tràquea o a les fosses nasals.

Els tractaments estan cada vegada més basats en la humanització de l'entorn del nadó,
per intentar que se senti el més semblant possible a quan es trobava dins de l'úter
matern. Es fomenta el contacte pell amb pell i que els pares siguin partícips en el
desenvolupament de l'infant, afavorint el vincle per millorar la seva recuperació.

El tractament de les diferents complicacions és específic per a cadascuna d'elles.
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2.5 Complicacions
La prematuritat acostuma a ser una causa important de mort infantil, els nadons
prematurs tenen un alt risc de patir la síndrome de mort sobtada del lactant (SMSL) 5.
La millora del coneixement i de les tècniques mèdiques han augmentat la
supervivència dels nadons prematurs, encara que el part prematur pot causar
problemes de salut, a curt i llarg termini. Generalment, com més aviat neix un bebè,
més gran és el risc de complicacions. El pes al néixer també és important.
Alguns problemes poden aparèixer al néixer, mentre que d’altres poden aparèixer més
tard. 6

2.5.1 Complicacions a curt termini

●

Problemes respiratoris. Un nadó prematur pot tenir problemes per respirar, ja que
té un sistema respiratori immadur. Fins i tot, quan els metges sospiten que la mare
tindrà un part prematur, li injecten corticoides per tal d’induir la maduració
pulmonar fetal.
-

Síndrome de dificultat respiratòria: Si als pulmons del nadó els falta agent
tensioactiu (una substància que els permet expandir-se als pulmons), pot patir
la síndrome de dificultat respiratòria, ja que els pulmons no es poden expandir
amb normalitat.

●

-

Displàsia broncopulmonar: Desenvolupament anòmal del teixit pulmonar.

-

Apnea: Pauses prolongades en la respiració

Problemes de cor. Els problemes de cor més freqüents que tenen els nadons
prematurs són conducte arterial persistent (obertura constant entre l'aorta i l'artèria
pulmonar) i pressió arterial baixa (hipotensió).

5

SMSL: mort sense causa aparent, que ocorre de manera inesperada i generalment mentrestant el nadó
(menor d’un any) dorm. https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001566.htm
6

"Infogen." https://infogen.org.mx/.
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●

Problemes cerebrals. Com més aviat neixi el nadó, més alt és el risc d’hemorràgia
cerebral anomenada “hemorràgia interventricular”.

●

Problemes de control de la temperatura. Els nadons prematurs perden la calor
corporal ràpidament. No tenen el mateix greix corporal emmagatzemat que els
nadons nascuts a terme, ni poden generar prou calor per compensar la calor que es
perd a la superfície corporal.
-

●

Hipotèrmia (temperatura corporal anormalment baixa )

Problemes gastrointestinals. Els nadons prematurs són més propensos a tenir un
aparell digestiu immadur, el que els predisposa a patir complicacions.
-

Enterocolitis necrosant: Es fan malbé les cèl·lules que recobreixen la paret
de l'intestí

●

Problemes de metabolisme. Com nivell anormalment baix de sucre en sang
(hipoglucèmia).

●

Problemes del sistema immunitari. Un sistema immunitari que no es va
desenvolupar del tot, el que és freqüent en nadons prematurs, pot provocar un
major risc de contraure infeccions.

●

Problemes sanguinis.
-

anèmia: Malaltia freqüent en la qual el cos no té els glòbuls vermells
suficients

-

icterícia infantil: Canvis de color a la pell i als ulls del nounat que es tornen
grocs, i que tenen lloc perquè la sang del nadó conté bilirubina en excés, un
pigment groc de fetge o els glòbuls vermells.
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2.5.2 Complicacions a llarg termini

●

Paràlisi cerebral infantil. La paràlisi cerebral infantil és un trastorn de moviment, to
muscular o postura que pot ser degut a una infecció, un flux sanguini inadequat o
una lesió al cervell en desenvolupament d'un nadó, sigui durant l'embaràs o
mentre el nadó encara és petit i immadur.

●

Deficiència en l'aprenentatge i retard en el creixement. En diversos aspectes del
desenvolupament, els nadons prematurs són més propensos a patir un retard en el
seu aprenentatge que els nadons que van néixer a terme. En l'edat escolar, un nen
que va néixer prematur serà més propens a tenir dificultats d'aprenentatge.

●

Problemes de visió. Els nadons prematurs poden patir retinopatia del prematur,
una malaltia que ocorre quan els vasos sanguinis s'inflen i creixen en excés en la
capa de nervis sensibles a la llum a la part posterior de l'ull (retina). Algunes
vegades, els vasos anòmals de la retina la fereixen gradualment i la desplacen del
seu lloc. Quan la retina se surt de la part posterior de l'ull, es coneix com a
«despreniment de retina», una malaltia que, si no es detecta, pot deteriorar la visió
i provocar ceguera.

●

Problemes d'audició. Tenen un alt risc de patir algun grau de pèrdua de l'audició. A
tots els nadons se'ls controla l'audició abans que puguin anar a la seva llar.

●

Problemes en les dents. Els que han estat greument malalts presenten un alt risc
de tenir problemes en les dents.

●

-

Retard en la dentició

-

Canvis de color de les dents

-

Dents mal alineats

Problemes de conducta i psicològics. Són més propensos a tenir determinats
problemes de conducta o psicològics i retards en el desenvolupament comparats
amb els nadons a terme.
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●

Problemes crònics de salut. Són més propensos a tenir problemes crònics de salut
(alguns dels quals requereixen atenció hospitalària) que els nens que van néixer a
terme. Hi ha més possibilitats que es manifestin infeccions, asma i problemes
d'alimentació o que persisteixin.

2.6 Unitat de cures intensives neonatals (UCIN)
UCIN són les sigles de “Unitat de Cures Intensives Neonatals”, i quan un nadó neix
abans d’hora, té problemes de salut o neix en un part difícil, ha d’anar a la UCIN.
Allà els nadons reben cures intensives d’un equip d’experts durant les 24 hores del dia.
La majoria dels nadons ingressen a la UCIN durant les primeres 24 hores després de
néixer. El temps que romandran allà dependrà del seu estat de salut. Alguns només
estan poques hores o dies, i d’altres necessiten setmanes o mesos.

2.6.1 Equip tècnic de la UCIN

2.6.1.1 Incubadora

Abans del segle XIX no existia cap manera d'atendre al nadó prematur, però els
primers a investigar descobriments tecnològics per donar suport als nadons prematurs
van ser llevadores i obstetres francesos al segle XIX.

LA INCUBADORA DE TARNIER
L’inventor de les primeres incubadores va ser el ginecòleg francès Stéphane Tarnier. El
1878 va modificar una càmera amb un escalfador basant-se en una incubadora per a la
cria de pollastres.
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Va dissenyar una caixa dividida en dos compartiments, un d'inferior amb aigua calenta
i un altre de superior on se situava el nen.

Il·lustració 2. Incubadora Tarnier
Font:
http://www.madrimasd.org/blogs/pate
ntesymarcas/files/2016/10/foto17.jpg

Tarnier va demostrar amb un estudi que mentre el 66% dels nascuts amb poc pes
morien al cap de poques setmanes de néixer, només corria aquesta mateixa sort el
38% dels que passaven un temps a la caixa d'incubar de Tarnier.

ELS PREMATURS EN EXHIBICIONS
L'èxit de les incubadores era tal, que es va arribar a exhibir incubadores amb nadons
per mostrar les "miraculoses" supervivències dels petits, en fires amb fins lucratius.
Martin Couney a l'exposició universal de Berlín de 1896 va exhibir algunes incubadores
desenvolupades pels seus mestres. Posteriorment va emigrar als Estats Units, a Nova
York, i va muntar una exhibició consistent en nadons prematurs que vivien dins
d’incubadores. Fins a la dècada dels anys 30, als Estats Units no hi havia incubadores
als hospitals. Per tant, l'única esperança per als nadons prematurs era ser portats a
aquesta atracció de fira.
Va haver de succeir una epidèmia de diarrea perquè es prengués consciència de la
importància de mantenir aïllats als petits, tot i que seguien fent exhibicions amb els
nadons separats del públic per un vidre. Es van començar a separar en cubicles les
incubadores de nadons a les unitats de neonatologia.
Es va arribar a aquest extrem d'exhibir incubadores amb els corresponents nens
prematurs en fires i exposicions a Anglaterra i als Estats Units fins a 1940.
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Il·lustració 3. Públic observant a nadons
prematurs en incubadores
Font:
http://www.madrimasd.org/blogs/paten
tesymarcas/files/2016/10/Chicago2.jpg

EL SEGLE XX
Julius Hess, cap de Pediatria de l'Hospital Michael Reese, va establir en els seus estudis
conceptes bàsics per a la cura en Neonatologia, es va convertir en el principal expert
nord-americà en prematurs i va inventar "la incubadora de Hess". Va desenvolupar la
caixa d'oxigen i s'escalfava amb uns contenidors d'aigua calenta.
El 1938 el doctor Charles Chapple va dissenyar una incubadora infantil moderna que
permetia alts nivells d'oxigenoteràpia, però a causa d'aquest excés d'oxigen, l'invent va
portar a una epidèmia de retinopatia de la prematuritat.

LA INCUBADORA PORTÀTIL
En 1949, J. L. Pragel va patentar a Missouri (Estats Units) una "incubadora de trasllat" o
portàtil, una de les primeres construïdes amb aquesta finalitat. S'emprava
fonamentalment per traslladar els nadons prematurs nascuts a casa fins al centre
hospitalari.
La incubadora de trasllat es va construir d'acer inoxidable i amb una petita finestra de
plàstic que permetia veure el seu interior. Comptava amb un termòmetre que
permetia mesurar la temperatura interna i un petit tanc d'oxigen que proveïa una
adequada barreja de gas per als nens que ho necessitaven i eren sostingudes amb les
mans dels operaris.
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Il·lustració 4. Incubadora portátil
Font:
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/pediatria/incubado
ra_de_traslado.pdf

LES INCUBADORES MODERNES
Al voltant de la meitat del segle XX es van produir avenços científics i metges que van
fer perfeccionar el concepte d'incubadora i d'altres recursos en neonatologia.
A la fi de la Segona Guerra Mundial, gràcies a les incubadores modernes, que
incorporaven teràpia d'oxigenació i altres avenços, la taxa de mortalitat infantil va
caure significativament entre 1950 i 1988: un 75% menys. No obstant això, en molts
països encara hi va haver d'esperar dècades perquè es generalitzessin.

LA INCUBADORA AVUI DIA
Una incubadora per a nadons és un instrument clau de les unitats de cures intensives
neonatals. Es tracta d'una espècie de bressol tancada amb parets transparents, dins de
la qual el nadó està estirat en una superfície tova i còmoda. La incubadora funciona
gairebé com un "úter artificial", creant un ambient òptim per al recentment nascut. Té
a més calefacció, filtres d'aire, i molts sistemes de monitoritatge per controlar
diferents variables: pes, respiració, ritme cardíac i activitat cerebral.
I conté almenys una paret lateral amb obertures que permeten el pas d'instruments i
de les mans, per poder manipular al nadó quan sigui necessari.
Hi ha dos tipus principals d'incubadores depenent del lloc de què procedeixi la calor:
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● Incubadores tancades: són aquelles en les que la calor es transmet a través de
terra
Il·lustració 5. Incubadores tancades
Font:
https://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/elbebe/como-funciona-la-incubadora-7777

● Incubadores obertes: són les que tenen al sostre un llum que s'encarrega
d'irradiar calor.

Il·lustració 6. Incubadora oberta
Font:
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/pediatria/incubadora_
de_traslado.pdf

Es farà servir una o altra en funció de les característiques del nadó, però totes dues són
igual d'efectives i serveixen per al mateix.
Tot i que les incubadores estan especialment destinades als nadons nascuts amb poc
pes i als preterme, també s'usen amb nadons el pes és adequat i que han nascut en el
moment oportú, però que tenen alguna característica que els fa susceptibles a
necessitar cures especials.

2.6.1.2 Altres
●

Fototeràpia

És una làmpada que emet una llum brillant sobre la pell delicada del prematur.
S’utilitza per al tractament d’icterícia, que fa que color de pell i blanc dels ulls
adquireixin una tonalitat groguenca. És quan un nadó té un alt nivell de bilirubina en la
22

sang. La bilirubina és una substància groga que el cos produeix quan reemplaça els
glòbuls vermells vells. El fetge ajuda a descompondre la substància de manera que
pugui eliminar del cos en la femta. Els alts nivells de bilirubina provoquen que la pell i
l’escleròtica dels ulls del nadó llueixin grogues.

Il·lustració 7. Equip de fototeràpia
Font:
https://www.enfermeriadeciudadreal.com/articulo_imprimir.as
p?idarticulo=57&accion

●

Monitoritatge de signes vitals

Per comprovar els signes vitals, el bebè normalment està connectat a un conjunt de
monitors a través d’uns petits coixinets dels quals surten uns cables i que estan
adherits al pit de la criatura, anomenats elèctrodes. La quantitat de signes vitals que es
controlen amb un monitor, dependran de l’estat físic del nounat.
-

Monitor cardiorespiratori: dels adhesius, petits i indolors, que estan
sobre el pit del nadó, surten cables que estan connectats a monitors.
Registra la freqüència cardíaca i respiratòria. Fa sonar una alarma quan
se sobrepassa o descendeix els nivells de normalitat.

-

Monitor de saturació: mesura la quantitat d’oxigen existent a la sang
utilitzant un sensor de rajos infrarojos. Normalment es col·loca a la mà o
al peu.

-

Monitors de pressió sanguínia: n’existeixen dos tipus. Es pot mesurar la
pressió del bebè col·locant un maniguet al voltant del braç o mitjançant
un aparell connectat a una via arterial.
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●

Sondes d’alimentació

Sovint, els nadons prematurs o els que estan malalts encara no poden mamar ni
succionar d’un biberó. Hi ha altres nadons capaços de mamar o de tomar el biberó,
però segueixen necessitant més calories per créixer. Aquests nadons s’alimenten
amb llet materna o de fórmula a través de sondes. Són uns tubets de plàstic fins i
flexibles que s’introdueixen a la boca o al nas del nadó i li arriba fins a l’estómac.

●

La via intravenosa (VI)

És un tubet fi que entra a una de les venes principals de la criatura per administrar
medicaments i líquids per alimentar-se.
Gairebé tots els nadons que estan a la UCIN porten VI. Se solen col·locar a les mans
o els braços, però alguns nadons les porten en altres parts del cos, com els peus,
les cames o el cuir cabellut. Les vies intravenoses permeten administrar alguns
medicaments de forma contínua, gota a gota i al llarg de tot el dia o bé administrar
diverses tandes de medicament cada poques hores. El tractament amb una VI es
pot anomenar "degoteig" o "infusió".

Il·lustració 8. Nadó prematur amb la
sonda al nas i la via al braç
Font: pròpia, 21 agost 2016
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●

Vies

Alguns nadons necessiten rebre majors quantitats de líquids o de medicaments. Es
col·loquen tubs més grans, anomenats vies centrals, en venes més grans ubicades
al pit, el coll o l'engonal. Les vies arterials es col·loquen en artèries, en lloc d'en
venes. S'utilitzen per controlar la tensió arterial i la concentració d'oxigen en sang.

●

Ajudes suplementàries per respirar
-

Respiradors: els nadons de la UCIN de vegades necessiten ajuda
addicional per respirar. Un nadó es connecta a un respirador mecànic
(una màquina per respirar) a través d'un tub endotraqueal (un tub de
plàstic que s'introdueix a la tràquea a través de la boca o el nas). A
alguns nadons que fa molt de temps que hi són a la UCIN (diversos
mesos seguits) se'ls pot practicar una traqueotomia (se'ls col·loca un tub
de plàstic directament a la tràquea) que després es connecta al
respirador.

-

Campana d’oxigen (de Hood), cànula nasal o mascareta d’oxigen: Són
aparells utilitzats en prematurs que ja poden respirar sense ajuda
mecànica, però que necessiten oxigen suplementari. Poden rebre
oxigen a través d’un tub de plàstic col·locant dins del nas (anomenat
cànula nasal), a través d’una mascareta o bé pot bombar-se a una caixa
de metacrilat especial transparent anomenada campana de Hood que
es col·loca sobre el cap del bebè.

Il·lustració 9. Nadó prematur amb una
mascareta d’oxigen
Font: pròpia , 20 agost 2016
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2.6.2 Mètode Mare Cangur (MMC)

El mètode cangur consisteix en la col·locació del nadó nu, només amb un bolquer, en
posició semi vertical i en contacte pell amb pell entre els pits de la mare o sobre el
tòrax del pare. El cap es col·loca de costat per mantenir les vies respiratòries lliures i
permetre el contacte visual entre pares i fills.
L’OMS defineix el MMC com “l'atenció als nens prematurs mantenint-los en contacte
pell a pell amb la mare. Es tracta d'un mètode eficaç i fàcil d'aplicar que fomenta la
salut i el benestar tant dels recentment nascuts prematurs com dels nascuts a terme”.
Actualment, hi ha dues formes d'aplicar el Mètode Mare Cangur: De forma intermitent
o de forma contínua. Al nostre país, s'utilitza de forma complementària a la incubadora
i, en la majoria dels casos, aquest mètode és utilitzat de forma intermitent, és a dir,
que el nadó és tret de la incubadora amb la mare o amb el pare, durant un temps
concret. Aquest temps no sempre depèn dels pares i, en general, sol ser de 90 a 120
minuts, ja que es considera com el mínim de temps necessari per obtenir beneficis.
Encara que generalment aquest mètode és realitzat per la mare, la figura paterna és
igualment beneficiosa, i el pare pot realitzar-lo si així ho desitja o quan la situació ho
requereixi.

Els seus inicis
Els primers a presentar aquest mètode van ser els doctors Rey i Martínez en Bogotà,
Colòmbia. Es va desenvolupar com a alternativa a la incubadora a causa d’un gran
increment de natalitat que va provocar un gran pic de parts prematurs. A falta
d’incubadores per a nounats prematurs que havien superat dificultats inicials i que
necessitaven únicament alimentar-se i créixer. Quasi dues dècades d’aplicació i
investigació han deixat clar que el MMC constitueix alguna cosa més que una
alternativa a les cures de la incubadora. Després d’haver demostrat clars beneficis per
als nadons prematurs, el mètode va ser adoptat en nombroses unitats de
neonatologia.
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Avantatges del MMC
Entre els beneficis d’aquest mètode podem trobar:
-

Regula la temperatura corporal del nadó

-

Disminució de risc d’infeccions.

-

Augment de pes

-

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

-

Redueix el temps hospitalari.

-

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

Il·lustració 10. Mare experimentant el mètode cangur
Font: pròpia, 21 agost 2016
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3. METODOLOGIA

La metodologia utilitzada per aquest treball és la comparació i l’anàlisi de dades. Es pot
dividir en dues parts:
Per una part l’Hospital Clínic-Maternitat em va proporcionar unes dades on es
reflecteixen el nombre de prematurs en relació amb l’edat materna, des de 2012 fins a
2018 a Catalunya. Es tracta d’uns informes publicats per la Generalitat de Catalunya al
Canal Salut: la vigilància perinatal.
“La vigilància de la salut perinatal permet tenir una visió de conjunt de les dones
embarassades i dels nadons que neixen a Catalunya. El monitoratge dels principals
indicadors de salut perinatal comporta disposar de dades amb tendències i patrons
comparables en el temps que contribueixen a la planificació dels professionals de
l’àmbit de la salut maternoinfantil.
La investigació sobre els orígens incipients de les malalties cròniques dels adults posa
de manifest la importància de fer el seguiment del període perinatal per garantir una
millor salut futura. Hi ha complicacions perinatals que causen morbiditat a curt termini
com ara els naixements prematurs i els retards de creixement fetal, que s’associen
amb el desenvolupament de malalties cròniques com hipertensió i malalties
metabòliques al llarg de la vida.”

Per l’altra banda, vaig fer una enquesta per a mares que van tenir un part prematur.
L’enquesta està feta amb google forms i consta de 16 preguntes que es poden dividir
en diferents grups:
Característiques físiques del nadó i de la mare.
1. Amb quant temps va néixer?
2. Amb quin pes va néixer?
3. Quant mesurava?
4. Quin tipus de part vas tenir?
5. Quin tipus de gestació va ser?
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Factors de risc de prematuritat
6. És el primer fill que has tingut?
7. En cas d'haver respost No a la anterior pregunta, els altres fills també han
sigut prematurs?
8. Quina edat tenies?
9. Va ser un embaràs múltiple?
10. Va ser fecundació in-vitro?
Causa de la prematuritat
11. Saps quina va ser la causa de la prematuritat?
12. En cas d’haver respost SÍ a la pregunta anterior, quina va ser la causa?
Post part
13. El teu fill va estar ingressat a la unitat de Neonatologia?
14. El teu fill va estar ingressat a la UCIN (Unitat de Cures Intensives Neonatals)?
15. El teu fill ha tingut o té alguna complicació o patologia pel fet de ser
prematur?
16. En cas d’haver respost SÍ a la pregunta anterior, quina?

29

4. RESULTATS
Dades de la vigilància perinatal:
Distribució dels nadons nascuts vius segons l’edat gestacional i l’edat de
la mare
2012

2013

2014

2015

2016
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2017

2018

En aquestes taules es representa el nombre de nadons nascuts segons l’edat
gestacional i l’edat materna. Aquestes són les dues variables: l’edat gestacional del
nounat (que pot ser nadó prematur en cas de néixer abans de la setmana 37, nadó a
terme si neix entre les 37 i 42 setmanes, i nadó postterme que seria el que neix més
tard de la setmana 42) i l’edat de la mare (menor dels 20 anys, entre els 20 i 34 anys, i
major o igual a 35 anys). Els resultats estan dividits en dues franges, en números i en
percentatges.
Encara que no es veu un augment significatiu al llarg del temps en el nombre de
nadons prematurs amb mare major de 34 anys, sí que hi ha una diferència entre els
percentatges de 20-34 anys i major o igual a 35 anys.
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Resultats de la meva enquesta:
CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES DEL NADÓ I DE LA MARE.

Gràfic 1

El gràfic 1 mostra el temps en setmanes que tenien els bebès en el moment del part.
Les respostes estan dividides segons el tipus de prematuritat: prematur tardà (35-37
setmanes), prematur moderat (32-34 setmanes), nounat molt prematur (29-31
setmanes) i prematur extrem (abans de la setmana 28).
La prematuritat d’aquests nadons oscil·la entre les 24 i 37 setmanes de gestació,
encara que hi ha dos casos extrems en què hi van haver d’avortar amb 5 i 8 setmanes.
Encara que la majoria (31,3%) són prematurs moderats, han nascut entre les setmanes
32-34, el segon gran percentatge (30,7%) pertany als nadons que van néixer abans de
la setmana 28. Aquests prematurs extrems tenen més probabilitats de complicacions a
la UCIN, més temps d’ingrés i provablement seqüeles en un futur.
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Gràfic 2

El gràfic 2 mostra el pes dels nadons en grams segon el tipus de prematuritat:
prematurs límits (més de 2500g), baix pes al néixer (entre 2500-1500g), molt baix pes
al néixer (entre 1500-100g) i extremadament baix pes al néixer (inferior a 1000g).
El grup amb més percentatge són els de baix pes al néixer amb 36,4%, que coincideix
amb la pregunta anterior, ja que el pes i l’edat gestacional va molt relacionat i en
aquest cas coincideix el prematur moderat amb el de baix pes al néixer.
Gràfic 3

En aquest gràfic s’observa la mida en centímetres del bebè al néixer. Com el pes, està
relacionat amb la prematuritat, per tant com més petit sigui el nadó més prematur. La
mida d’aquests nadons oscil·la entre els 27 i 52 cm, i el percentatge més alt amb un
43% pertany als nascuts entre 36 i 45cm.
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Gràfic 4

El tipus de part que predomina és cesària, amb un 65,5%, lo que ens vol dir que
probablement la majoria hauran estat parts programats.
Gràfic 5

Majoritàriament les gestacions van ser normals, només el 20,6% van patir alguna
patologia.
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FACTORS DE RISC DE PREMATURITAT
Gràfic 6

El 62,4 % pertany a mares primerenques, per tant el 37,6% a mares que ja havien
tingut un fill prèviament.

Gràfic 7

Del 37,6 % que no eren primerenques , 12 mares (17,6%) afirmen que els anteriors
fills han sigut també prematurs.
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Gràfic 8

Les mares analitzades es van posar de part entre els 19 i 45 anys. Tan sols dues dones
(1,2%) van parir amb menys de 20 anys. El 52,7% pertany al grup d’entre 20 i 34 anys i
el 46,1% a mares de més de 34 anys, tots dos grups amb percentatges molt similars. En
les 76 dones que van parir amb més de 34 anys és podria considerar l’edat com un dels
factors de risc de la prematuritat.

Gràfic 9

38 dels embarassos (23%) van ser múltiples.
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Gràfic 10

Encara que la majoria no van ser fecundació in vitro (81,8%), 30 mares (18,2%) si que
van utilitzar com eina de reproducció assistida la fecundació in-vitro.

CAUSA DE LA PREMATURITAT
Gràfic 11

La gran majoria (109 de 165 mares) coneixen la causa principal de la prematuritat.

Del 66,1% que en sabien la causa, en destaquen 3: preeclàmpsia (amb 18 casos),
infecció de qualsevol tipus ( amb 16 casos) i CIR7 (amb 14 casos).

7

Creixement Intrauterí Retardat
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La resta de les causes són: anomalies en l’úter (12 casos), complicacions relacionades
amb la bossa (9 casos), falta o excés de líquid amniòtic (8 casos), anomalies de la
placenta (8 casos), síndrome de HELLP8(5 casos), patiment fetal (4 casos), gestació
múltiple (2 casos) i altres (13 casos).

POST PART
Gràfic 12

Majoritàriament els nadons prematurs són ingressats a la unitat de Neonatologia per
ser estabilitzats i recuperar les setmanes que havien d’haver estat al ventre de la mare.
En aquest cas, més de les ¾ parts dels nadons (84,2%) van estar ingressats.

Gràfic 13

8

Síndrome de HELLP: Segons les seves sigles en anglès, "hemolysis", "elevated liver enzymes" y "low
platelet count", consisteix en hemòlisi, augment enzims hepàtics i trombocitopènia
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A les UCIN ingressen aquells nadons que necessiten de maquinàries com la incubadora
per tal de simular el ventre matern. Més de la meitat dels fills (67,3%) van estar
ingressats a la UCIN.

Gràfic 14

Tan sols 43 nadons prematurs pateixen o han tingut alguna complicació o patologia.
Entre aquestes, la que més es repeteix és displàsia broncopulmonar (desenvolupament
anòmal del teixit pulmonar). Altres problemes respiratoris que han aparegut són
infeccions als pulmons o pulmons immadurs.
Un altre complicació que destaca, és retard en el creixement.
La resta són: problemes de cor (conducte arterial persistent i pressió arterial baixa),
hemorràgies ( cerebral i pulmonar), problemes gastrointestinals (enterocolitis
necrosant), problemes de metabolisme, problemes del sistema immunitari
(infeccions), deficiència en l’aprenentatge (TDH), problemes de visió (retinopatia del
prematur), problemes d’audició, retard maduratiu i baix pes.
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5. CONCLUSIONS
Tant les dades facilitades per l’Hospital Clínic, com les obtingudes de les enquestes
s’han de comparar amb la informació del marc teòric per poder extreure unes
conclusions.
Pel que fa a les xifres de la vigilància perinatal, no s’ha pogut observar un augment en
relació a la prematuritat i l’edat avançada de la mare, però si que podem afirmar que
hi ha una clara diferència entre els grups de 20-34 anys i el de major de 34 anys. El
nombre de nadons preterme amb mare de 35 o més, és major, i podem dir que pot ser
degut a l’edat avançada de la mare, ja que és un dels factors de risc de la prematuritat.
També podria ser que aquests parts siguin més monitoritzats, perquè en aquestes
edats és més probable que hi hagi infertilitat i per això hagin utilitzat la fecundació invitro. Segons l’OMS, hi ha un augment de tècniques de reproducció assistida, fet que
provoca un augment de part múltiples, un altre factor de risc de prematuritat.
Relacionant aquests resultats amb l’objectiu 1, que pretenia establir una relació entre
l’augment de nadons prematurs i l’augment de l’edat materna, no ho podem
confirmar.
Segons l’enquesta, 12 mares de les 165 enquestades, han tingut fills prematurs
prèviament, 76 tenien més de 34 anys en el moment del part, 38 dels embarassos van
ser múltiples i 30 van utilitzar la fecundació in-vitro. Aquests factors podrien ser la
causa de la prematuritat, tot i que 109 mares ens van dir la vertadera. Amb aquesta
pregunta s’ha pogut analitzar l’objectiu 2 que pretenia conèixer les causes d’un part
prematur. A partir de les respostes es pot extreure que les principals són la
preeclàmpsia (pressió arterial alta i excés de proteïnes en l'orina), infeccions i el CIR
(creixement intrauterí retardat).
L’objectiu 3 pretenia descobrir les complicacions i patologies més comuns en nadons
prematurs. Amb l’ajuda d’una pregunta de l’enquesta hem analitzat els 43 casos que si
que van patir alguna complicació i els resultats ens diuen que les més comuns són
displàsia broncopulmonar (desenvolupament anòmal del teixit pulmonar) i retard en
el creixement.
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Per tant, amb la informació que tinc no puc afirmar la meva hipòtesi, el nombre de
nadons prematurs ha augmentat amb el pas dels anys degut a que les dones són mares
a edats avançades. L’edat avançada de la mare no sembla afectar a la prematuritat
dels bebès. Malgrat tinc forces enquestes, no són suficients per fer una afirmació
directa de que no afecta.
Una proposta de millora seria fer l’enquesta a un major nombre de mostres i a més, a
mares amb tot tipus de part, ja que vaig demanar l’ajuda de diferents associacions de
prematurs i per tant totes les mares que van contestar l’enquesta van tenir parts
prematurs. Amb unes respostes de mares amb part sigui preterme, a terme o
postterme, es podria comprovar els resultats amb la bibliografia de l’Hospital Clínic i
comparar-los a nivell quantitatiu amb les taules.
En el cas de les dades donades per l’Hospital, caldria analitzar-hi un període de temps
més ampli, per tal de veure si existeix la relació, ja que el marc teòric ho confirma.
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7. ANNEXOS
7.1 Preguntes enquesta
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7.2 Entrevista a pares de nadons prematurs i mare amb edat avançada
Arabela i Juan, pares d’en Guillem
(19 de setembre de 2020)
1. Com us vau sentir, que vau pensar quan us van comunicar que el vostre fill seria
prematur?
Ens va entrar la por de pensar com naixeria, si tindria algun problema. I sobretot nervis
davant el dubte, no pel fet de néixer abans, perquè avui dia hi han molts avenços, però
si qüestionar-se si pesarà lo suficient, els seus òrgans estaran formats, si en conclusió
tindria alguna complicació.
2. En aquell moment teníeu coneixements sobre que significava tenir un fill
prematur? O sabíeu els inconvenients que tindria?
Arabela: Si perquè vaig estudiar psicologia, sobretot els nadons prematurs de baix pes
com és el cas del meu fill Guillem.
Juan: A més avui en dia amb internet se sap molt, massa fins i tot, perquè comences a
buscar informació i et poses en lo pitjor. Lo millor és escoltar als metges, ja que cada
cas és un món.
3. Va ser un embaràs múltiple?
No
4. És el primer fill que has tingut?
No
5. Els altres fills també han sigut prematurs?
No
6. Amb quant temps va néixer?
7 mesos
7. Quin és el seu sexe?
Mascle
8. Amb quin pes va néixer?
1kg 200g
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9. Quant mesurava?
27 cm
10. Quina edat tenies?
39 anys
11. Quin tipus de part vas tenir? (natural/cesària)
Cesària
12. Quin tipus de gestació va ser? (normal/patològica)
Patològica, en el nostre cas va ser un CIR (Crecimiento Intrauterino Retrasado), a la
setmana 22 ja van detectar que el creixement no anava bé.
13. Va ser fecundació in-vitro?
No
14. Sabeu quina va ser la causa de la prematuritat?
O un problema de placenta o un nus en el cordó umbilical que impedia l’alimentació
necessària del fetus.
15. El vostre fill va estar ingressat a la Unitat de Neonatologia? Durant quant de
temps?
Si, un mes i una setmana
16. Va estar ingressat a la UCIN (Unitat de Cures Intensives Neonatals)? Durant quant
de temps?
Si, 15 dies
17. El vostre fill ha tingut o té alguna patologia derivada pel fet de ser prematur?
No
18. Que els hi direu a uns pares que els acaben de comunicar que la mare tindrà un
part prematur?
Que no es preocupin, avui dia hi han molts avenços i són nens totalment normals. Han
de pensar que tot sortirà bé, i encara que es torci continuarà tot bé, hem de confiar en
els professionals i control mèdics.
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Lorena i Alex, pares de l’Enzo i Otto, nadons prematurs hospitalitzats al Clínic
(7 de setembre de 2020)
1. Com us vau sentir, que vau pensar quan us van comunicar que el vostre fill seria
prematur?
No ens van avisar, era un embaràs normal fins el dia del part i va ser un xoc, ens vam
trobar que no anàvem preparats per aquesta situació.
2. En aquell moment teníeu coneixements sobre que significava tenir un fill
prematur? O sabíeu els inconvenients que tindria?
Lorena: Cap coneixement
Alex: Jo vaig llegir alguna cosa perquè al ser un embaràs de bessons teníem més
probabilitats de que acabés sent un part prematur.
3. Va ser un embaràs múltiple?
Si
4. Són els primers fills que has tingut?
No
5. Els altres fills també han sigut prematurs?
No
6. Amb quant temps van néixer?
25 setmanes i 3 dies
7. Quins són els seus sexes?
Tots dos nens
8. Amb quin pes van néixer?
675g i 620g
9. Quant mesuraven?
33cm
10. Quina edat tenies?
45 anys
11. Quin tipus de part vas tenir? (natural/cesària)
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Cesària
12. Quin tipus de gestació va ser? (normal/patològica)
Normal
13. Va ser fecundació in-vitro?
No
14. Sabeu quina va ser la causa de la prematuritat?
Una infecció
15. Els vostres fills van estar ingressats a la Unitat de Neonatologia? Durant quant de
temps?
Si, porten 9 setmanes
16. Van estar ingressats a la UCIN (Unitat de Cures Intensives Neonatals)? Durant
quant de temps?
Si, 4 setmanes en la UCIN i ara en la semi UCIN
17. Els vostres fills han tingut o tenen alguna patologia derivada pel fet de ser
prematur?
No
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7.3 Entrevista a la infermera Erika Sánchez Ortiz de l’hospital ClínicMaternitat
1. Quines característiques del bebè durant la gestació el permeten diagnosticar com
prematur?
Hi ha moltes causes del part prematur, però les podem dividir en dos parts, les
maternes i les neonatals.
Dins les maternes normalment són preeclàmpsia, infeccions, etc. Malalties
relacionades amb la mare.
Un altre causa per part dels pares és la infertilitat, la fecundació in-vitro també
augmenten el risc de part prematur.
L’altre causa, la fetal, pot ser qualsevol relacionada amb el fetus, alguna malformació,
infecció del líquid, patologia del nen.
I hi ha altres que no se saben, que encara que s’estudien no es sap la causa.

2. Quina atenció mèdica rep el nadó durant l’ingrés hospitalari? Quins especialistes
hi participen en les seves cures?
En aquesta unitat i en aquest tipus de serveis el treball de la infermera és primordial,
els metges són un pilar, però es veritat que totes les cures estan molt centralitzades en
la infermeria i la família.
Les cures depenen de la gravetat del nadó, però sigui la que sigui, sempre els pares
han d’estar allà, i nosaltres els hem d’acompanyar.
Els especialistes que hi participen, nosaltres hi som un equip multidisciplinari que estan
els metges, infermeres, auxiliars, cardiòleg, neuròleg, fisioterapeuta, psicòleg,
oftalmòleg, cirurgià.

3. I una vegada reben l’alta domiciliaria, quin tipus de seguiment feu al nadó? Ho feu
vosaltres o mitjançant el pediatre?
Quan se’n van d’alta definitiva normalment als set dies els derivem al seu pediatre, i
després aquí es fa un seguiment fins als dos anys. I després també tenim un programa
d’atenció domiciliària on entren tots els nens que pertanyin a l’àrea metropolitana de
Barcelona i una infermera va cada dos dies a casa i els fa un seguiment fns a aconseguir
el pes necessari.
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4. He llegit a la vostra web del clínic què algunes mares han rebut abans del part una
medicació que indueix a la maduració fetal. En què consisteix? En quins casos
s’administra?
Sempre que hi ha una amenaça de part prematur, menors de 34 setmanes, se’ls hi
posa la maduració pulmonar a les mares, que és efectiva en dues dosis.

5. A més del mètode pell amb pell i la lactància, com contribueix la mare en les
cures?
Des del minut 0 està aquí, lo millor es fer el pell amb pell, el tractament numero 1 és
que la mare estigui amb el seu fill agafant-lo totes les hores que pugui. A més de la
lactància, que és l’altre tractament essencial per als nadons prematurs.

6. Quin paper té el pare durant l’ingrés?
El mateix que la mare, els convidem als dos a participar-hi.

7. I el paper psicològic dels pares? Com influeix en les cures i en el desenvolupament
del nadó?
Al principi evidentment tenen sensació de frustració i de culpabilitat de la
prematuritat, però nosaltres treballem per a que les mares no tinguin aquest
sentiment.

8. Abans de donar l’alta, els pares reben alguna mena de preparació per poder
atendre ells sols les necessitats del bebè quan sigui a casa?
Una vegada hi ha amenaça de part prematur, els fiquem en un programa de
prematuritat on se’ls explica lo que és un nen prematur, perquè en realitat la societat
no en sap molt dels nadons prematurs, ara se sent més però és un món molt
desconegut. Llavors agafem aquestes famílies i se’ls hi fa una entrevista i els ensenyem
tota la unitat per tal de que ens coneguin i es sentin més a gust. Llavors des del primer
moment ja estan empoderats, i abans de marxar a casa els hi fem una xerrada tant per
part dels metges com infermeria.
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9. Una de les meves hipòtesis tracta sobre l’augment en el nombre de nadons amb el
pas dels anys en relació amb l’edat de la mare. Hi veus alguna relació? Ho heu pogut
corroborar en base a la vostra experiència?
Si que hi està molt relacionat, el fet de tenir un fill amb una edat més avançada
augmenta la probabilitat de part prematur.
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