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AGRAÏMENTS 

Prematuritat: Setmanes de gestació relacionat amb el desenvolupament neurològic no hagués 

estat possible sense totes aquelles persones que han aportat el seu granet de sorra. Per aquest 

motiu, abans de presentar el treball, volia agrair a tothom qui ho ha fet possible. 

En primer lloc, al Dr. Gratacós, qui em va posar en contacte amb la Dra. Cobo, amb la finalitat 

d’obtenir coneixements de la investigació que estava realitzant el seu grup. 

En segon lloc, a la Dra. Cobo, qui em va explicar el seu estudi i em va permetre continuar 

endavant amb la recerca posant-me en contacte amb la Dra. Arca. 

En tercer lloc, a la Dra. Arca i al Dr. Figueres, qui em van proporcionar dades reals de l’Hospital 

Clínic on es relacionaven les setmanes de gestació amb els diferents tipus de seqüeles. 

I, per últim, i no menys important a l’associació SomPrematurs, qui em van proporcionar el 

contacte de la Sandra Gesalí i l’Alicia Martínez, i gràcies a elles, mares de nens prematurs, vaig 

poder finalitzar el meu treball observant casos reals.   
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RESUMEN 
 
Prematuridad: Semanas de gestación relacionado con el desarrollo neurológico es un trabajo del 

ámbito de ciencias de la salud, en el que su principal objetivo es relacionar el parto prematuro, 

un bebé nacido antes de la fecha de parto, con las secuelas neurológicas asociadas y determinar 

sus causas. 

En la parte teórica, uno de los objetivos era poder obtener un amplio conocimiento sobre la 

prematuridad, tanto su definición como las secuelas que puede ocasionar a largo y corto plazo. 

Por otra parte, comprender el concepto de neurodesarrollo, sus complicaciones y sus fases. 

En la parte práctica, uno de los objetivos era poder relacionar ambas variables mediante 

entrevistas a especialistas sobre el tema; Dra. Cobo, ginecóloga, y Dra. Moliner, especialista en 

neonatología. Además, de poder conocer datos reales sobre prematuridad y el porcentaje en el 

que se observan las secuelas en el Hospital Clínic de Barcelona, gracias a la Dra. Arca y al Dr. 

Figueres. Y, para finalizar con el trabajo, poder confirmar mi hipótesis y comprobar la relación 

de ambas variables decidí entrar en la vida de un niño prematuro, gracias a las dos entrevistas 

realizadas a familias de la asociación SomPrematurs. 

Finalmente, gracias a las ayudas proporcionadas, he podido elaborar una conclusión en la que 

se ha cumplido mi hipótesis y he podido comprobar los efectos que tiene la prematuridad en 

relación con las secuelas neurológicas de los recién nacidos. 
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ABSTRACT 

Prematurity: Weeks of gestation related to neurological development is a work in the field of 

health sciences, in which its main objective is to relate preterm delivery, a baby born before 

the due date, to the associated neurological sequelae and to determine their causes. 

In the theoretical part, one of the objectives was to obtain a wide knowledge about 

prematurity: its definition and the sequelae it can cause in a long and short term. In addition, 

to understand the concept of neurodevelopment, its complications and its phases. 

In the practical part, one of the objectives was to be able to relate both variables through 

interviews with specialists on the subject; Dr. Cobo, gynaecologist, and Dr. Molinero, 

neonatologist. In addition, Dr. Arca and Dr. Figueres, provided me with real data on prematurity 

and the percentage of sequelae observed in the Hospital Clínic de Barcelona. And, to finish with 

the work, and confirm my hypothesis, to verify the relationship of both variables, I decided to 

enter myself to the life of a premature child, thanks to the two interviews with families of the 

SomPrematurs association. 

Finally, thanks to the help provided, I have been able to make a conclusion in which my 

hypothesis has been fulfilled and I have been able to verify the effects that prematurity has on 

the neurological sequelae of new-borns. 
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CAPÍTOL I 

1. INTRODUCCIÓ 

Prematuritat: Setmanes de gestació relacionat amb el desenvolupament neurològic, es basa 

en establir una relació entre el fet de néixer abans de la data prevista i els problemes 

relacionats amb el neurodesenvolupament que poden sorgir a llarg termini.  

El terme prematuritat fa referència a un nadó viu nascut abans de les 37 setmanes de 

gestació, segons la seva edat gestacional es poden subdividir en quatre categories: prematur 

extrem, nounat molt prematur, prematur moderat i prematur tardà. Es calcula que cada any 

neixen uns 15 milions de nadons prematurs, és a dir un per cada deu naixements, i any rere 

any, aquesta xifra va augmentant. A nivell mundial, la prematuritat s’ha convertit en la 

primera causa de mort en nens menors de cinc anys. La prematuritat, arrossega amb sí, la 

possibilitat de patir efectes tant a curt com a llarg termini. 

Un dels principals problemes que pot patir un nen prematur són els trastorns relacionats 

amb el desenvolupament neurològic. Aquest concepte d’elevada magnitud, es defineix com 

el conjunt de dificultats cognitives que afecten a la maduració neurològica normal dels nens, 

generant alteracions o retràs en l’aprenentatge i en el creixement d’habilitats del tipus 

motor, comunicatives i socials.  

1.1 MOTIVACIÓ 

Degut al meu interès per a la biologia i la branca de ciències de la salut, tenia força clar quina 

temàtica volia desenvolupar en el meu treball de recerca.  

Tot i així, encara no tenia del tot clar quin tema volia tractar, i vaig decidir fer una recerca  

per internet. Un cop, ja tenia una llarga llista de temes i de què podia parlar en cadascun 

d’ells, vaig decidir escollir aquell que em generés més interès i més ganes de començar. I, 

aquest va ser prematuritat.  

Una vegada ja havia començat el treball i a fer més recerca, em vaig trobar amb que potser 

m’havia decidit per un tema massa general i vaig pensar en especificar-lo a partir d’aquí, va 

sorgir el treball: Prematuritat: Setmanes de gestació relacionat amb el desenvolupament 

neurològic.  
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1.2 OBJECTIUS 

Un cop escollit el tema de treball, vaig necessitar definir una sèrie d’objectius els quals em 

permetessin resumir tot allò que volia aconseguir a partir de la meva recerca. Aquests es 

basen en: 

→ Obtenir un ampli coneixement sobre la prematuritat i els efectes que pot ocasionar tant 

a curt com a llarg termini.  

→ Conèixer les diferents etapes del procés de neurodesenvolupament i els seus 

problemes associats. 

→ Relacionar la prematuritat amb els problemes associats al desenvolupament 

neurològic.  

→ Aprendre a dur a terme una recerca científica.  

1.3 HIPÒTESI 

Un cop definits els objectius sobre els qual orbitaria el meu treball i haver començat a cercar 

informació sobre el tema per tal de tenir un coneixement més ampli, vaig decidir plantejar-

me la hipòtesi. I, aquesta, és la següent: 

Potser, hi ha una evident relació, en la majoria dels casos, entre les setmanes de gestació i 

l’evolució del desenvolupament neurològic. Per tant, un nen prematur serà més probable, 

en la majoria dels casos, que pateixi alteracions en el seu sistema neurològic i aquestes 

seran més greus a mesura que l’edat gestacional sigui menor . 

1.4 RELLEVÀNCIA 

La importància del tema escollit i del treball parteix d’uns resultats clars i contrastats a partir 

de diverses entrevistes, estudis i dades recopilades al llarg d’anys.  

Per tant, gràcies al treball realitzat es pot confirmar la hipòtesi principal, és a dir la relació 

entre les setmanes de gestació i com afecta al desenvolupament neurològic. A més, s’han 

pogut comprovar altres factors, causa de la prematuritat i creixement intrauterí retardat, 

que també afecten en el futur desenvolupament del nadó prematur.  

1.5 METODOLOGIA 

En el moment d’elaborar Prematuritat: Setmanes de gestació relacionat amb el 

desenvolupament neurològic he emprat diverses metodologies. 

En primer lloc, i fent referència a la part teòrica, he fet ús de pàgines web, en les que 

s’aportés informació verificada per professionals en l’àmbit i d’un llibre, anomenat 

Neonatología: Procedimientos diagnósticos y terapéuticos.  



Pàgina | 10  
 

En segon lloc, referent a la part pràctica, he fet servir diverses tècniques per obtenir la 

informació. Alhora que obtenia informació per la part teòrica, vaig trobar estudis i informes 

realitzats per diferents professionals en l’àmbit, i vaig decidir posar-me en contacte per 

poder obtenir més informació i coneixement sobre els estudis. Mitjançant una 

videoconferència, per Microsoft Teams, amb la Dra. Mª Teresa Cobo Cobo, ginecòloga a 

l’Hospital Clínic, em va permetre conèixer les principals causes de la prematuritat i l’estudi 

que està realitzant envers el líquid amniòtic i la informació que ens pot aportar, gràcies a 

una amniocentesi. A més de l’aprenentatge que vaig obtenir, vaig posar-me en contacte 

amb la Dra. Gemma Arca, neonatòloga de neurologia fetal, qui conjuntament amb el Dr. 

Josep Figueres, consultor sènior de neonatologia, en una reunió a l’Hospital Clínic, em van 

proporcionar dades respecte la prematuritat i les seves seqüeles enregistrades a l’Hospital 

Clínic en els últims vint-i-cinc anys. Més tard, vaig fer una videoconferència amb la Dra. 

Elisenda Moliner, neonatòloga especialitzada en infectologia pediàtrica, qui anys enrere 

havia realitzat un estudi sobre el desenvolupament neurosensorial i les disfuncions 

associades a la prematuritat. I, per últim, i com a lligam de les entrevistes i reunions 

realitzades, vaig poder entrevistar a dues famílies, a l’Alícia a través d’una trucada i a la 

Sandra a través de gmail, amb nens prematurs.  

1.6 DISTRIBUCIÓ DEL TREBALL 

Prematuritat: Setmanes de gestació relacionat amb el desenvolupament neurològic, 

s’estructura en quatre capítols. 

El primer capítol és aquest, la introducció, on especifico la motivació per realitzar aquest 

treball, els objectius, la hipòtesi formulada, la rellevància, la metodologia i, per últim, la 

distribució del propi treball. 

El segon capítol fa referència a la part teòrica, però concretament es desenvolupa la 

prematuritat en termes generals: definició, complicacions i seqüeles.  

En el tercer capítol es tracta el desenvolupament neurològic: definició, fases, 

característiques,  processos evolutius normals i tests per avaluar la seva evolució. 

En el quart capítol apareix la part pràctica i es divideix en diversos apartats: videoconferència 

amb la Dra. Cobo, dades de prematuritat en els últims vint-i-cinc anys proporcionades per 

la Dra. Arca i el Dr. Figueres, estudi sobre el desenvolupament neurosensorial i disfuncions 

associades a la prematuritat realitzat per la Dra. Moliner i, per últim entrevistes realitzades 

a famílies de l’associació Som Prematurs, a l’Alicia i la Sandra. 
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En el cinquè capítol es troben les conclusions, on faig un resum del perquè la meva hipòtesi 

és certa. 

En el sisè capítol es troba la bibliografia, el conjunt dels recursos que he utilitzat per dur a 

terme el treball. 

I, en el setè capítol, els annexes, on es troben les entrevistes realitzades a especialistes en 

l’àmbit i mares de nadons prematurs.  
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CAPÍTOL II 

2. PREMATURITAT 

2.1.   DEFINICIÓ 

El terme prematuritat fa referència a un nadó nascut abans de temps. Actualment, la 

definició més especifica, és el nadó que ha nascut abans de les 37 setmanes de gestació1, 

és a dir, com a mínim, tres setmanes abans de la data prevista. 

2.2. PERCENTATGE EN LA SOCIETAT 

A nivell mundial, cada any neixen 15 milions de nadons prematurs. Això suposa que un 

de cada deu naixements s’han produït abans de la data prevista.  

Més del 60% d’aquests naixements es produeixen a Àfrica i Àsia meridional.  

En els països amb menys ingressos, el 12% dels nascuts vius són prematurs. Per altre 

banda, en els països amb més ingressos, el 9% dels nadons neixen abans de les 37 

setmanes de gestació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 L’edat gestacional es defineix com el període de temps que transcorre entre l’última menstruació de la 

mare i el dia del part. 

10 PAÏSOS AMB MAJOR 

NOMBRE DE PREMATURITAT 

1. Índia 

3.519.100 prematurs 

2. Xina 

11.172.300 prematurs 

3. Nigèria 

773.600 prematurs 

4. Pakistan 

748.100 prematurs 

5. Indonesia 

675.700 prematurs 

6. Estats Units d’Amèrica 

517.400 prematurs 

 

10 PAÏSOS AMB LES TAXES MÉS ELEVADES 

DE PREMATURITAT PER CADA 100 

NASCUTS VIUS 

1. Malawi 

18,1 naixement prematurs/100 naixements 

2. Comores 

16,7/100 

3. Congo 

16,7/100 

4. Zimbabwe 

16,6/100 

5. Guinea Equatorial 

16,5/100 

6. Moçambic 

16,4/100 
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A més, dels seixanta-cinc països que disposen de dades fiables sobre les taxes de 

prematuritat, seixanta-dos d’ells, han enregistrat un augment en els registres durant els 

últims vint anys. 

Principalment, aquest increment de les taxes es deu a la millora dels mètodes 

d’avaluació, l’augment de l’edat materna i malalties com la diabetis o la hipertensió.  

2.2.1. Europa 

Referent a Europa, el terme prematuritat afecta entre un 5% i un 7% als nascuts vius. 

2.2.2. Espanya 

Pel què fa Espanya, 1 de cada 13 naixements es produeix de manera prematura. Segons 

l’Institut Nacional d’Estadística (INE) a l’any 2016 es van produir 410.538 naixements, 

dels quals 27.117 van ser prematurs, és a dir el 6,62% dels nadons van néixer abans de 

les 37 setmanes de gestació.  

A més, Espanya es considera un dels països d’Europa on més naixements es produeixen 

de manera prematura. 

Amb el pas del temps, el problema s’ha anat agreujant, de manera que el nombre de 

prematurs tardà, és a dir els que han nascut entre la setmana 35 i 36 d’embaràs, ha 

augmentat un 200% en els últims vint anys. Aquestes dades, han pogut sortir a la llum, 

gràcies a l’Associació de Pares de Nens Prematurs (APREM). 

L’increment de la taxa de prematuritat a Espanya, es deu en gran part als mateixos factors 

els quals condicionen l’increment de prematuritat a nivell mundial: retràs de l’edat 

materna, mals hàbits, problemes de salut de la mare, estrès laboral de la persona gestant, 

factors genètics, malalties renals, cardíaques o malformacions a l’úter i l’increment de 

tècniques de reproducció assistida que fa que cada vegada tinguin lloc més embarassos 

múltiples amb més risc a que els nadons siguin prematurs. 

7. Bangladesh 

424.100 prematurs 

8. Filipines 

348.900 prematurs 

9. República Dominicana del 

Congo 

341.400 prematurs 

10. Brasil 

279.300 prematurs 

7. Gabon 

16,3/100 

8. Pakistan 

15,8/100 

9. Indonesia 

15,5/100 

10. Mauritània 

15,4/100 
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Per altra banda, s’ha aconseguit reduir la mortalitat infantil, ja que encara que la taxa de 

prematuritat ha augmentat al llarg dels anys, gràcies a les cures bàsiques i essencials en 

el moment en que es produeix el part, el nombre de morts s’ha reduït des de l’any 1990, 

passant de 12,6 milions a 6,6 milions de morts enregistrades el 2014. 

2.3. TIPUS DE PREMATUR 

Per diferenciar els tipus de prematurs no existeix una classificació universal, però la 

següent és una de les més acceptades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. FACTORS ASSOCIATS 

Aproximadament, es desconeix la causa de la meitat dels naixements prematurs.  No 

obstant, hi ha una sèrie de factors de risc que augmenten les possibilitats de tenir un part 

prematur. 

Els principals factors de risc, són els següents: 

 Haver tingut un part prematur anteriorment. 

 Els embarassos múltiples solen desenllaçar en parts prematurs. 

 Un interval de menys de sis mesos entre un embaràs i un altre. 

20% DELS 

PREMATURS SÓN 

NASCUTS ABANS DE 

LA SETMANA 32 DE 

GESTACIÓ 

 

20% DELS 

PREMATURS SÓN 

NASCUTS ABANS DE 

LA SETMANA 32 DE 

GESTACIÓ 

80% DELS 

PREMATURS SÓN 

MODERATS  I 

TARDANS 

 

80% DELS 

PREMATURS SÓN 

MODERATS  I 

TARDANS 

Font 1: Tipus de prematur 

 

Font 2: Tipus de prematur 

https://www.clinicbarcelona.org/uploads/media/default/0001/09/976bc361b84a21feb11cf7baf7e876e6ecc44039.png
https://www.clinicbarcelona.org/uploads/media/default/0001/09/976bc361b84a21feb11cf7baf7e876e6ecc44039.png
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 Tècniques de fecundació in vitro. 

 Problemes a l’úter, coll uterí o placenta. 

 Consum de tabac o substàncies il·legals. 

 Infeccions en el líquid amniòtic i en l’aparell genital inferior. 

 Afeccions cròniques; pressió alta o diabetis. 

 Estar vivint successos estressants; divorci, mort d’algun familiar... 

 Haver patit múltiples avortaments; espontanis o voluntaris. 

 Lesions físiques o traumatismes.  

 Tenir poc pes o sobrepès durant l’embaràs. 

El què pot incloure haver patit un trastorn de la conducte alimentària: anorèxia o 

bulímia. 

 Tenir un historial mèdic familiar de naixements prematurs. 

 Exposició a la contaminació ambiental, el plom, la radiació i els químics de les 

pintures, plàstics i fums provinents del tabac. 

 Ser menor de 16 anys i major de 35.  

Per altra banda, també hi ha factors mèdics durant l’embaràs que augmenten el risc de 

tenir un part prematur. Aquests, són els següents: 

 Patir trastorns del teixit conjuntiu, el qual el seu origen és el mesènquima2 

embrionari, el qual té com a finalitat sostenir i envoltar la resta dels teixits de 

l’organisme, l’intercanvi de nutrients i la defensa contra infeccions així com la 

regulació de la calor corporal.  

o Pot estar relacionat amb els síndromes de Ehlers-Danlos, EDS, i el síndrome 

vascular de Ehlers-Danlos, vEDS, un trastorn hereditari caracteritzat per la 

descol·locació i afluixada de la resta dels teixits. De manera que poden 

aparèixer blaus amb facilitat i els vasos són fràgils i petits. Conseqüentment, 

pot afectar el seu úter i intestí.  

 Diabetis, especialment embarassades amb diabetis tipus 1. 

o El risc augmenta paral·lelament a mesura que els nivells de sucre a la sang 

també ho fan. Segons una investigació de l’Institut Karolinska i de l’Academia 

Sahlgrenska de Suecia, en el qual el seu estudi consistia en vincular el Registre 

Mèdic Suec de Naixements amb el Registre Nacional Suec de Diabetis entre els 

                                                             
2 El mesènquima és el teixit de l’organisme embrionari: laxa, amb una abundant matriu extracel·lular, 

compost per fines fibres i poques cèl·lules.  
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anys 2003 a 2014, aproximadament el 22 per cents dels nadons nascuts 

d’embarassades amb diabetis tipus 1 van ser prematurs, fet que es pot 

comparar amb menys del 5 per cents dels nadons nascuts de dones sense 

diabetis.  

 Alta pressió arterial i preeclàmpsia. 

o L’alta pressió arterial, o hipertensió, succeeix quan la força de la sang contra les 

parets dels vasos sanguinis és massa gran. Aquesta pressió pot estressar el seu 

cos i causar problemes al llarg de l’embaràs. La preclàmpsia és un tipus 

d’hipertensió que les dones pateixen durant l’embaràs. En cas que no sigui 

tractada, pot causar greus problemes i fins i tot, en alguns casos, pot arribar a 

causar la mort.  

 Infeccions, incloent les infeccions de transmissió sexual (ITS). 

o En el cas que una ITS amb tractament no sigui tractada correctament, i afecti a 

dones embarassades, les probabilitats de patir un avortament, un part 

prematur i que el nadó neixi amb baix pes, augmenten. 

 Patir colèstasis intrahepàtica (ICP). 

o Trastorns hepàtics que succeeixen durant l’embaràs i es caracteritzen per alts 

nivells d’àcids biliars3  a la sang de la pacient, el què pot provocar un part 

prematur, tinció meconial del líquid amniòtic, problemes respiratoris i la mort 

del fetus.  

 Trombofília. 

o Trastorns de coagulació a la sang.  

 Estar embarassada d’un nadó que pateixi problemes cardíacs o espina bífida4.  

2.5. SÍMPTOMES PART PREMATUR 

Durant l’embaràs poden aparèixer símptomes que alerten d’un possible part prematur. 

En primer lloc, el sagnat durant el segon i el tercer trimestre, el qual excloent una causa 

placentària, de placenta prèvia. Pot ocórrer a causa de la ruptura prematura de 

membranes o de l’amenaça d’un part prematur.  

En segon lloc, l’aparició de contraccions provinents de l’úter acompanyades de dolor 

menstrual, les quals, també, indiquen un possible part prematur. 

                                                             
3Els àcids biliars es sintetitzen al fetge a partir del colesterol, es conjuguen amb els aminoàcids glicina i taurina 

formant sals binaries que emulsionen, és a dir té lloc la dispersió estable d’un líquid en un segon líquid immiscible, 
les grasses i vitamines liposolubles (A, E i D). D’aquesta manera, faciliten la seva absorció intestinal.  

4 Defecte congènit que succeeix quan la columna vertebral i la medul·la espinal no s’han format adequadament.  
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I, per últim, i en tercer lloc, la pèrdua de líquid amniòtic, la qual un cop descartada la 

pèrdua d’orina involuntària, flux vaginal o semen, la pèrdua de líquid vaginal pot alertar 

de la possibilitat de la ruptura prematura de membranes.  

2.6. SÍMPTOMES NADÓ PREMATUR 

La majoria de nadons prematurs, al néixer, comparteixen una sèrie de característiques: 

 Cap desproporcionadament gran i cos petit. 

 Trets més arrodonits que els d’un nadó nascut a la data prevista, degut a les reserves 

de grassa. 

 Cabell fi, lanugen, a tot el cos. 

 Baixa temperatura corporal, especialment després del naixement a la sala de part, 

degut a la falta de grassa corporal emmagatzemada. 

 Dificultat per respirar. 

 Dificultats per alimentar-se, degut a la falta de reflexos per succionar i empassar.  

 Anèmia: deficiència de glòbuls vermells. 

 Sagnat en el cervell o dany en la substància blanca.  

 Infecció o sèpsies neonatals5.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font 2: Calendari del prematur 

 

                                                             
5 Infecció de la sang que presenta un nadó menor als noranta dies de vida.  

https://www.parcdesalutmar.cat/mar/prematuro_recuperacion.pdf
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2.7. CONTROLS I CURES DURANT LA HOSPITALITZACIÓ 

Al llarg de la hospitalització els prematurs requereixen una sèrie de controls, per tal de 

confirmar que la seva evolució és favorable. 

En primer lloc, cal confirmar els resultats del nivell de TSH, en cas que aquests siguin alts 

pot indicar que l’hormona tiroidea no es produeix correctament, el que pot derivar a 

hipotiroïdisme6. En cas contrari, que els nivells siguin baixos, pot indicar que es produeix 

una quantitat elevada de l’hormona, fet que derivarà a l’hipertiroïdisme7.  

En segon lloc, cal realitzar diverses ecografies cerebrals, per conèixer el cervell, el seu 

funcionament i descartar problemes, tant del present com del futur. 

En tercer lloc, cal realitzar un electroencefalograma per detectar anomalies relacionades 

amb l’activitat elèctrica del cervell. Sobretot serà necessari realitzar la prova en cas 

d’alteració clínica o ecogràfica. 

En quart lloc, s’analitza el fons dels ulls, en cas que el nadó neixi abans de les 31 setmanes 

de gestació i amb un pes inferior a 1500 grams. 

 A més, s’ha de dur a terme un control per prevenir anèmia durant l’hospitalització i en 

la pre-alta, dur a terme una vacunació segons l’edat cronològica, recomanar la vacuna 

antigripal a familiars. També cal descartar nefrocalcinosis, trastorn renal quan hi ha un 

excés de calci als ronyons, en nadons menors a 31 setmanes de gestació i amb un pes 

inferior a 1500 grams. Realitzar ressonàncies magnètiques nuclears en nadons menors a 

28 setmanes de gestació i a 1000 grams. I, per últim, tenir un control auditiu.  

2.8. ALTA DEL PREMATUR 

 El moment de l’alta arriba quan el prematur compleix una sèrie de condicions.  

En primer lloc, ha de guanyar una mitja de 15 a 30 grams/dia i el pes ha de ser superior a 

2000 grams. 

En segon lloc, ha de poder tenir una autonomia alimentaria, és a dir, en principi, no ha 

de tenir necessitat d’alimentar-se per sonda. Per tant, ha de tenir una maduració de 

succió. 

En tercer lloc, hi ha d’haver un control de valors hematològics un cop se li ha donat l’alta 

al prematur. 

En quart lloc, ha de saber regular la temperatura del medi intern del seu cos. Per tant, 

l’ha de saber regular entre uns valors, el que s’anomena homeòstasis calòrica.  

                                                             
6 L’hipotiroïdisme és un trastorn, el qual si no és tractat pot ocasionar problemes de salut, com: obesitat, 

dolor d’articulacions, infertilitat o malalties cardíaques.  
7 L’hipertiroïdisme causa l’efecte contrari i, per tant, accelera el metabolisme del cos produint la pèrdua 

de pes involuntària i batecs ràpids o irregulars.  
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En cinquè lloc, ha de poder fer una profilaxis, prevenció de malalties, davant d’un virus 

respiratori sincicial, VRS.   

En sisè lloc, és necessària una preparació psicosocial amb la finalitat que la família estigui 

preparada per rebre el nounat. 

I, per últim, és necessari fer un informe de com s’haurà de tractar el nadó: suplements, 

identificar les patologies per les necessitats que pugui tenir i visites programades per a la 

seva evolució. 

2.9. EDAT CRONOLÒGICA I EDAT CORRETGIDA 

Un nadó nascut abans de la data prevista té dues edats: edat cronològica i edat corregida. 

La primera, fa referència a l’edat del nadó en el moment del naixement. 

I, la segona, l’edat corregida, fa referència a l’edat del nadó si hagués nascut a la data 

prevista. En el cas dels prematurs, aquesta edat té molta importància, ja que permet als 

professionals identificar com hauria de ser la seva evolució i el seu creixement.  

2.10. COMPLICACIONS PART A CURT TERMINI 

Durant les primeres setmanes de vida d’un nadó prematur apareixen una sèrie de 

complicacions, les quals han de ser tractades d’una manera ràpida i eficaç. Això, es deu a 

que en el moment de néixer els seus òrgans estan menys desenvolupats que els d’un 

nadó nascut en la data prevista de part. 

2.10.1. PROBLEMES RESPIRATORIS 

El sistema respiratori d’un nadó prematur és immadur, això és degut a que quan el nadó 

està en creixement, dins de l’úter, els pulmons són els últims òrgans en desenvolupar-se. 

Conseqüentment, quan neixen poden tenir problemes de salut a curt termini. 

La displàsia broncopulmonar, DBP, és una malaltia pulmonar caracteritzada per una 

respiració agitada, dificultat respiratòria i panteixos i tos per aconseguir més oxigen.  

 

 

 

 

 

 
Font 3: Displàsia broncopulmonar 

https://www.msdmanuals.com/-/media/manual/professional/images/565-bronchopulmonary-dysplasia-letters-removed-s159-springer-high_es.jpg?thn=0&sc_lang=es
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La malaltia perjudica els pulmons dels nadons i provoca inflamació, a causa dels 

respiradors mecànics que necessiten quan no poden respirar per si sols. La DBP pot ser 

una malaltia transitòria, però en alguns nadons els símptomes poden ser presents fins 

l’edat adulta, el què fa que augmenti els risc de desenvolupar malalties pulmonars 

cròniques, com la malaltia pulmonar obstructiva crònica, EPOC.  

El síndrome de la dificultat respiratòria, SDR, és la principal causa de mort dels nadons 

prematurs. La malaltia té lloc en els nadons, els pulmons dels quals no estan 

completament desenvolupats i és provocat, principalment, per una substància 

protectora i lliscosa, anomenada surfactant o tensioactiu pulmonar8. La funció d’aquesta 

substància és el manteniment dels pulmons del nadó plens d’aire, en cas que el nadó 

manqui de la substància és necessari subministrar l’oxigen a través d’un tub i un substitut 

del tensioactiu pulmonar.  El SDR augmenta el risc de desenvolupar DBP i infeccions 

respiratòries greus en els dos primers anys de vida, i de patir asma més endavant.  

El virus respiratori sincicial, VRS, afecta a la majoria de nadons menors als dos anys. 

Pràcticament, tots pateixen símptomes molts semblants als d’un refredat comú, degut a 

que tenen anticossos que han heretat de la mare durant l’embaràs. En el cas dels nadons 

prematurs, no han tingut temps d’heretar aquests anticossos, el què fa que, 

conjuntament amb el fet de tenir els pulmons menys desenvolupats, tinguin més 

possibilitats de patir una infecció greu per VRS. Els símptomes més freqüents són tos, 

sibilàncies persistents i febre alta. 

2.10.2. PROBLEMES SANGUINIS 

Els nadons prematurs corren més risc de patir problemes sanguinis, com l’anèmia i la 

icterícia del recent nascut.  

L’anèmia del recent nascut es defineix com la concentració d’hemoglobina, o glòbuls 

vermells, per sota de la mitjana adequada per a l’edat.  

Els nadons amb anèmia, es caracteritzen principalment per la pal·lidesa de la pell. Tot i 

així, depenent de la velocitat en que apareix l’anèmia i de la causa, es poden observar 

altres símptomes. En el cas de l’anèmia que apareix de forma aguda, els principals 

símptomes són la taquicàrdia, la tensió baixa i el mal estar general. Per altre banda, 

l’anèmia que apareix de forma crònica, pot no presentar cap símptoma, o es poden 

                                                             
8 El surfactant pulmonar és una substància present als pulmons, específicament als alvèols. Aquesta 

substància és essencial per la ventilació efectiva, degut a que disminueix la tensió superficial alveolars 
durant la respiració i estabilitza els alvèols davant del col·lapse inactiu de les pressions transpulmonars 
i augmenta de forma concomitant la distensibilitat pulmonar.  
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observar problemes de retràs de creixement, fatiga a l’alimentació, buf cardíac9 i 

pal·lidesa.  

L’anèmia es pateix per diverses causes, però, majoritàriament, es pot resumir en tres.  

La primera, l’anèmia hemorràgica, produïda per la pèrdua de sang. Aquesta pèrdua es 

pot donar en tres moments diferents; abans, durant o després del part. En el cas d’abans 

del part, és produïda pel traspàs de sang entre el fetus i la mare, entre el fetus i la placenta 

o entre els dos fetus, en cas que es tracti d’un embaràs de 

bessons. Pel què fa durant el part, la pèrdua de sang pot ser 

causada per problemes de placenta (placenta prèvia, 

despreniment de placenta...), problemes en el cordó umbilical 

(ruptura del cordó, hematoma del cordó) o problemes a l’úter 

(ruptura uterina). I, per últim, en relació a després del part, la 

pèrdua de sang pot ser deguda a hemorràgies internes o 

externes del nadó o a pèrdues secundaries d’extraccions 

sanguínies.  

La segona, l’anèmia hemolítica, causada per l’augment de 

destrucció dels glòbuls vermells, la qual pot ser causada 

per malalties congènites, immunològiques o adquirides. En primer lloc, en el cas de les 

malalties congènites dels glòbuls vermells són les que afecten en la seva forma i funció 

impedint que siguin les adequades i, per tant, s’acaben destruint de manera anticipada. 

En segon lloc, les malalties immunològiques, els glòbuls vermells són destruïts pel propi 

sistema immune dels nadons, en resposta a diferents estímuls, els quals poden ser propis, 

materns o tòxics. I, per últim, les malalties adquirides, com ara les infeccions, defecte de 

diferents nutrients i malalties metabòliques.  

La tercera, l’anèmia causada per la disminució en la producció dels glòbuls vermells, la 

qual pot sorgir com a conseqüència de l’anèmia fisiològica del nadó o al fet que no es 

produeixin glòbuls vermells a la medul·la òssia. En primer lloc, en el cas de l’anèmia 

fisiològica del nadó, es defineix com un hematòcrit10 central <45% o hemoglobina <15g/dl 

durant la primera setmana de vida. Fisiològicament, la hemoglobina decau fins assolir el 

seu nivell més baix entre les vuit i les dotze setmanes (9g/dl en nadons nascuts a la data 

prevista de part i 11 g/dl en nadons prematurs). Per tant, la necessitat de tractament no 

                                                             
9 El buf cardiac és un soroll, com xiulets, que es produeixen per sang turbulenta dins o a prop del cor. 
10  La prova de l’hematòcrit és un tipus d’anàlisis de sang. La sang es compon de glòbuls vermells, glòbuls 

blancs i plaquetes. Els glòbuls i les plaquetes es troben en suspensió al plasma, un líquid. Per tant, en 
el que consisteix la prova és en mesurar la quantitat de sang composta per glòbuls vermells.  

Font 4: Hematoma cordó umbilical 
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dependrà tan sol de l’hematòcrit o de l’hemoglobina, sinó també de la simptomatologia 

i de l’edat gestacional. En segon lloc, l’anèmia causada per l’escassa producció de glòbuls 

vermells a la medul·la òssia pot ser causada per un defecte congènit o per altres causes, 

com pot ser el cas de les infeccions.  

Referent al tractament, és diferent depenent del tipus d’anèmia. En cas que es tracti 

d’una anèmia aguda, s’administra una transfusió de sang. Per altre banda, per norma 

general, per intentar prevenir l’anèmia s’intenta minimitzar les extraccions de sang a les 

unitats neonatals i es subministren suplements de ferro, fins l’any d’edat, com a mínim o 

fins que l’alimentació complementaria aporti el ferro necessari i suficient.  

La icterícia del recent nascut és causada per un alt nivell de bilirubina, substància groga 

que produeix el cos quan reemplaça els antics glòbuls vermells, a la sang. El fetge, ajuda 

a descompondre la substància amb l’objectiu que es pugui eliminar per mitjà dels 

excrements. En el cas dels nadons prematurs, és probable que el fetge del recent nascut 

no pugui eliminar la bilirubina a la mateixa velocitat que un nadó nascut a la data prevista. 

A més, un nadó prematur, per norma general acostuma a ingerir menys aliments, 

conseqüentment fa més difícil expulsar els excessos de bilirubina a través dels 

excrements.  

2.10.3. PROBLEMES DEL SISTEMA IMMUNITARI 
La morbimortalitat per infeccions és major als nadons prematurs, degut a les 

complicacions pròpies de la prematuritat, com la displàsia broncopulmonar, 

ventriculomegalia11, hèrnies i apnees. Principalment, degut a que el seu sistema immune 

no està completament desenvolupat i a l’escassa herència d’anticossos provinents de la 

mare.  

El transport d’anticossos es fa mitjançant un mecanisme actiu, el qual depèn de la 

configuració molecular. Per aquesta raó, la immunoglobulina G, IgG12, és el principal 

component de la immunitat hormonal. Els prematurs tenen menys anticossos que els 

nadons nascuts a terme, ja que la transferència normal de IgG comença a les 26 setmanes 

de gestació, per així, poder arribar a una concentració d’anticossos al fetus, semblant a 

la de la mare, a les 34 setmanes. Conseqüentment, es veuen afectats els anticossos 

contra el xarampió, rubèola i poliomielitis, paràlisi infantil.   

                                                             
11 La Ventriculomegalia es defineix com la dilatació d’un o ambdós ventricles laterals del cervell, sol 

aparèixer com a conseqüència de diferents problemes de desenvolupament del sistema nerviós 
central. 

12  La immunoglobulina G és l’anticòs més abundant en el cos, es pot trobar a la sang i altres fluids. La 
seva funció és proporcionar protecció contra les infeccions bacterianes i víriques.  
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Font 5: Conducte arteriós permeable 

Per altra banda, un nadó prematur té més probabilitat de patir infeccions, degut al seu 

dèbil sistema immunitari, el qual afavoreix el desenvolupament d’infeccions respiratòries 

i augmenta les complicacions i hospitalitzacions en nadons amb membrana hialina, 

també coneguda com síndrome de dificultat respiratòria, o displàsia broncopulmonar. 

Això, succeeix, degut a que la via aèria dels prematurs és de menor calibre. A més, els 

nadons prematurs tenen menor reserva energètica, pel què fàcilment poden ser 

diagnosticats amb insuficiència respiratòria i l’alta incidència de displàsia 

broncopulmonar fa augmentar les seves possibilitats de patir infeccions per virus 

respiratori sincicial, VRS, i virus influenza, grip.  

2.10.4. PROBLEMES DEL COR 
En la primera etapa de l’embaràs, quan es forma el cor, a vegades apareixen algunes 

malformacions. En el cas dels nadons prematurs, la incidència d’aquestes cardiopaties 

congènites estructurals és baixa. Tot i així, la complicació cardíaca més comú és el 

conducte arteriós permeable.  

El conducte arteriós permeable és la persistència després del naixement del conducte 

arteriós entre l’aorta i l’arteria pulmonar. Els principals símptomes relacionats són el 

retràs del creixement, taquicàrdia, taquipnea13 i una dolenta actitud alimentaria. És 

freqüent un buf continu al límit esternal superior esquerra i polsos diferents.  Al néixer el 

nadó, l’augment de la pressió parcial de l’oxigen, PaO2, i la davallada de la concentració 

de prostaglandines indueixen el tancament del conducte arteriós, el qual sol començar 

durant les primeres 10-15 hores de vida. En cas que aquest procés no tingui lloc, el 

conducte arteriós roman permeable.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 La taquipnea consisteix en un augment de la freqüència respiratòria per sobre dels valors normals, 

més de 20 inspiracions per minut.  

Es pot observar un augment 

dels fluxos pulmonars sanguinis 

aurícula esquerre, AI, ventricle 

esquerre, VI, i aorta, AO.  

 

https://www.msdmanuals.com/es/professional/multimedia/image/PED_patent_ductus_arteriosus_PE_es
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Les conseqüències fisiològiques dependran de la grandària del conducte. En el cas que el 

conducte sigui petit rarament causarà símptomes. Però, en cas contrari, pot causar un 

curtcircuit esquerre-dreta important, el qual amb el pas del temps pot ocasionar un 

augment de la mida de la part esquerra del cor, hipertensió arterial pulmonar i augment 

de la resistència vascular pulmonar, i, finalment provocar síndrome de Eisenmenger14.  

Els nadons que pateixen de conducte arteriós permeable són tractats amb indometacina, 

una substància que permet que el conducte arteriós es tanqui. Tot i així, si un cop 

subministrada la substància no es tanca, serà necessària una operació per tal de poder 

tancar el conducte.  

2.10.5. PROBLEMES CEREBRALS 
Setmana rere setmana, el nadó va experimentant canvis dins de l’úter de la mare. Aquells 

que neixen al voltant de les trenta-set setmanes, tot i ser prematurs, és probable que no 

experimentin cap efecte associat a la prematuritat. Ara bé, si el nadó no s’ha pogut 

desenvolupar completament dins de l’úter de la mare, és probable que presenti 

problemes cerebrals.  

La hemorràgia interventricular, segons un estudi dut a terme per l’Hospital Infantil Lucille 

Packard de la Universitat de Stanford, es produeix amb major freqüència en nadons amb 

un pes inferior a 1.500 grams o menor a les trenta-set setmanes de gestació. A més, el 

90% de les hemorràgies es produeixen durant els tres primers dies de vida del nadó. 

Aquest efecte de la prematuritat, apareix quan les venes del cervell d’un nadó es 

trenquen. Com a conseqüència, la sang es va acumulant al cervell, i pot acabar 

perjudicant les cèl·lules nervioses. Els principals símptomes associats a la IVH són 

l’anèmia, punts blancs inflats, crits aguts, baixa freqüència cardíaca, apnea, convulsions, 

llepar dèbilment alhora d’alimentar-se,  disminució del to muscular i son excessiva.  

Les hemorràgies interventriculars es classifiquen en funció de la seva gravetat en quatre 

graus; les hemorràgies de grau 1 i 2 són considerades lleus, les de grau 3 i 4 són més greus 

i poden tenir conseqüències a llarg termini com ara un mal funcionament cognitiu, dèficit 

d’atenció o hiperactivitat, TDAH. En el cas d’una hemorràgia de grau 1, el sagnat es limita 

a la matriu germinal, una àrea fràgil a prop dels ventricles que contenen capil·lars petits. 

En el cas del grau 2, el sagnat es troba als ventricles. Però, tot i així, els ventricles no 

augmenten de mida. En una hemorràgia de grau 3, el sagnat es troba als ventricles i acaba 

                                                             
14 Afecció que altera la circulació de la sang és causada per un defecte cardíac.  
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provocant que aquests es 

dilatin o creixin. I, per últim, 

en una hemorràgia 

interventricular de grau 4, o 

hemorràgia intercraneal, la 

sang es troba als ventricles 

que s’han dilatat i en zones 

properes al cervell. 

Malauradament, no hi ha 

forma d’aturar una 

hemorràgia interventricular 

un cop ha començat, però es poden tractar els 

seus símptomes. Gairebé el deu per cent dels nadons, acaben desenvolupant 

hidrocefàlia, una acumulació de líquid cefaloraquidi15 en els ventricles, que fa que el 

cervell del nadó creixi més ràpid per tal de deixar espai al líquid i pot exercir pressió sobre 

el teixit cerebral. La hidrocefàlia, pot acabar desapareixent per si sola o requerint una 

operació quirúrgica. Sovint, els metges acaben inserint una derivació 

ventriculoperitoneal16 per drenar el líquid i reduir la pressió que, aquest, exerceix al 

cervell.  

La leucomalacia periventricular, PVL, és una lesió del cervell, la substància blanca, leuco, 

que rodeja els ventricles del cervell es veu plena de sang i oxigen, el què acaba provocant 

que s’estovi, malàcia. La substància blanca és la responsable de transmetre la informació 

a les cèl·lules nervioses del cervell. Per tant, la PVL pot causar problemes amb el 

moviment i altres funcions corporals.  

En el moment en que un nadó es desenvolupa a l’úter, el seu cervell també ho fa. Per 

això, necessita un bon subministrament de nutrients, sang i oxigen, si no arriba o es deté, 

pot causar un dany tissular. No se sap què causa aquesta reducció de flux sanguini, però 

el més probable és que es tracti d’una hemorràgia intraventricular. També, es creu que 

pot estar relacionat amb infeccions uterines o una ruptura precoç del sac amniòtic.  

                                                             
15 El líquid cefaloraquidi és un líquid que mulla l’encèfal, part del sistema nerviós central dels vertebrats 

inclòs el crani, i la medul·la espinal.  
16 La derivació ventriculoperitoneal és un procediment que té lloc a quiròfan sota anestesia general, amb 

l’objectiu de drenar l’excés de líquid cefaloraquidi, LCR, des del cap fins a l’abdomen a través d’un 
catèter.  

Font 6: Graus d'hemorràgia interventricular  
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Depenent del grau de PVL, poden aparèixer efectes lleus o discapacitats greus. Tot i així, 

la leucomalacia periventricular no és una malaltia progressiva, és a dir no empitjora amb 

el pas del temps.  

En cas que el nadó, pateixi conseqüències greus no es pot tractar la malaltia, però si els 

símptomes. Per tant, depenent del grau caldran sessions de fisioteràpia per millorar el 

moviment i teràpia ocupacional per tal de poder tenir adaptacions en el dia a dia. A més, 

depenent de la discapacitat visual o si apareixen problemes del parla també caldrà seguir 

exercicis i un seguiment per tal de reduir els efectes.  

2.10.6. PROBLEMES GASTROINTESTINALS 
Els nadons prematurs tenen més risc a desenvolupar problemes gastrointestinals, els més 

comuns són el reflux gastroesofàgic, enterocolitis necrotitzant, Ileo meconial i icterícia.  

El reflux gastroesofàgic afecta a la meitat dels nadons que neixen abans de la data 

prevista. El contingut de l’estómac retorna a l’esòfag degut a la immaduresa del sistema 

digestiu, concretament de la vàlvula que controla el nexe entre l’esòfag i l’estómac. Per 

tant, el nadó ho acaba expulsant en petites quantitats o en forma de vòmit. A més, també 

són freqüents les pauses d’apnea, les quals poden produir descens de la saturació de 

l’oxigen i de la freqüència cardíaca amb canvi de color de la pell i dels llavis. En el cas dels 

nadons prematurs que no necessiten sonda per alimentar-se, pot aparèixer irritabilitat a 

l’hora de menjar, degut al pas del contingut àcid de l’estomac fins l’esòfag.  

Referent al tractament, no és necessària medicació, sinó canvis anomenats mesures 

posturals, com ara; canviar la inclinació de la incubadora, estar més incorporat a l’hora 

de menjar o menjar més lent. A vegades, poden ser necessaris medicaments per tractar 

els símptomes encara que el reflux no desapareixerà.  

L’enterocolitis necrotitzant és una malaltia que sol afectar als prematurs nascuts abans 

de les 28 setmanes de gestació. El què els hi succeeix als nadons que pateixen aquesta 

malaltia és que la membrana que envolta l’intestí es debilita, s’inflama, s’infecta i, en 

alguns casos, es pot arribar a degradar fins el punt en que sigui necessària una intervenció 

quirúrgica per tal d’eliminar aquesta part de l’intestí. 

Hi ha una gran varietat de símptomes, depenent de la mida de les lesions o de si hi ha 

presència de perforacions intestinals, però la majoria dels nadons que pateixen 

d’enterocolitis necrotitzant es troben letàrgics, és a dir amb son profunda, presenten 

problemes per alimentar-se o tolerar els aliments, abdomen estès i els seus excrements 

poden contenir sang.  
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Referent al tractament, és necessari el subministrament d’antibiòtics. A més, de 

considerar opcions com l’alimentació a través d’una sonda nasogàstrica, o en casos més 

greus, per via intravenosa.  

L’Ileo meconial és el retràs o absència de meconi17 després del naixement, degut a una 

obstrucció d’una part de l’intestí que es troba taponada per meconi espès.  

El principal símptoma és l’absència d’aquest meconi, el qual pot anar acompanyat de 

vòmits, distensió de l’abdomen o regurgitacions.  

Pel què fa el tractament, s’intenta extreure el meconi de la zona rectal a través d’una fina 

sonda i amb ènemes18 de diferents compostos. En cas que el tractament no sigui efectiu, 

es fa una operació quirúrgica amb la finalitat d’explorar l’interior de l’abdomen i extreure 

el meconi manualment.  

2.10.7. PROBLEMES METABOLICS  
Els nadons prematurs solen tenir problemes de metabolisme, concretament 

d’hipoglucèmia neonatal, baix nivell de sucre a la sang. El nivell de sucre a la sang és la 

quantitat de glucosa que circula per la sang, la qual és molt important, ja que el cos i el 

cervell necessiten glucosa per obtenir energia i poder créixer.  

 HIPLOGLUCÈMIA 
Nivells: 

Nadó amb 
qualsevol 
simptomatologia:  

Des del naixement 
fins a les 4 hores 
d’edat sense 
símptomes:  

De 4 hores a més 
de 24 hores sense 
símptomes 

Nadó prematur 
nascut entre les 
setmanes 34-37: 

40 mg/dl 40 mg/dl 45 mg/dl 

    

Nadó prematur 
nascut abans de 
la setmana 34: 

Nadó amb una glucèmia entre 40 mg/dl – 50 mg/dl 

Taula 1: Nivells d'hipoglucèmia en nadons prematurs (font pròpia) 

 Durant l’embaràs, el nadó hereta glucosa provinent de la mare. Ara bé, no és fins al final 

de l’embaràs que el nadó emmagatzemarà part de la glucosa per tal de poder-la fer ser 

servir al llarg dels dos dies posteriors a l’embaràs. Per tant, en el cas d’un nadó prematur 

quan neix té menys quantitat de glucosa emmagatzemada, ja que el seu fetge encara no 

té la maduresa adequada, i, a molts d’ells, els costa ingerir aliments al principi. Per tant, 

                                                             
17 El meconi és una substància viscosa i espessa de color verd fosc o negre, composta per cèl·lules mortes 

i secrecions de l’estomac i el fetge. Són els primers excrements.  
18 Un ènema és el procediment d’introduir líquids al recta i al colon per l’anus.  



Pàgina | 28  
 

tenen major risc de patir hipoglucèmia. Un nadó prematur pot patir hipoglucèmia si 

respirar li resulta difícil, no pot mantenir una temperatura corporal sana, hi ha una 

infecció present, l’alimentació de llet materna o la fórmula de nadó es retarda degut a la 

prematuritat, hi ha massa insulina en el cos del nadó com a conseqüència de la diabetis 

de la mare o si el nadó neix amb algun problema de salut que li causa un baix nivell de 

sucre a la sang. 

La hipoglucèmia no sempre va acompanyada amb símptomes, però si n’apareixen, els 

més comuns solen ser debilitat i baixa energia, escàs to muscular, tremolor, color de la 

pell pàl·lid o blavós, baixa temperatura corporal, mala alimentació i un dèbil o escàs plor. 

Tot i així, aquests símptomes solen estar associats amb altres problemes de la 

prematuritat, per tant és difícil de diagnosticar a partir d’ells.  

En la majoria dels casos, la hipoglucèmia és una condició temporal, és a dir pot durar uns 

dies o setmanes. Rarament, pot arribar a ser perillós, però si que existeixen alguns 

problemes hormonals i genètics que poden causar problemes de sucre a la sang a llarg 

termini. En cas que s’arribés a diagnosticar al cap d’un temps, podrien aparèixer danys 

cerebrals, problemes d’aprenentatge, convulsions, problemes de visió i paràlisis cerebral.  

Referent al tractament, hi ha diverses solucions per tractar la hipoglucèmia. En cas que 

el nadó toleri l’alimentació, el tractament seria prendre biberó, lactància materna o 

subministrar-li els aliments a través d’una sonda. Per tant, el sucre de la llet materna o 

de la fórmula per nadons pot ser suficient per elevar els nivells de sucre a la sang. Per 

altra banda, el nadó pot necessitar una via intravenosa per tal de rebre líquids que 

continguin sucre addicional, el qual va directament a la sang. En cas que sigui necessari, 

es poden subministrar medicaments, com esteroides, per tal d’augmentar els nivells de 

sang. Per últim, en els casos més estranys, pot ser necessària una operació quirúrgica al 

pàncrees, òrgan que produeix la insulina i regula els nivells de sucre a la sang. Per tant, si 

hi ha massa insulina, pot ser necessària la extirpació parcial o total del pàncrees.  

2.10.8. PROBLEMES DEL CONTROL DE LA TEMPERATURA 
Els nadons prematurs poden perdre calor ràpidament, degut a que l’edat gestacional 

conjuntament amb la hipertensió materna, ambdues anomalies congènites provoquen 

l’obertura de la pell, dany al sistema nerviós central o sedació, factors que contribueixen 

a l’aparició de la hipotèrmia.  
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Els nadons nascuts abans de les 28 setmanes de gestació presenten un repte important 

en la prevenció de pèrdua de calor i és especialment difícil de prevenir en els nascuts 

abans de les 25 setmanes. Aquests nadons presenten una sèrie de característiques que 

fan necessària la termoregulació, aquestes són: la producció de calor inadequada, 

aïllament limitat, resposta vasomotora insuficient, resposta sudomotora suficient i to 

motor i activitat disminuïda.  

En primer lloc, cal remarcar que l’habilitat per augmentar la taxa metabòlica en resposta 

a l’estrès per fred comença al voltant de les 28-30 setmanes de gestació. En el cas dels 

prematurs, poden augmentar la producció de calor, però la seva defensa és dèbil degut 

a la falta de subministrament de grassa, la seva incapacitat d’aplicar mecanismes de 

MECANISMES DE PÈRDUDA DE CALOR 

Evaporació Radiació Convecció Conducció 

 Exposició de la pell 
humida. 

 Es pot produir una 
caiguda de 2-3ºC en 
els primers 20-60 
minuts si el nadó és 
extremadament 
prematur, o si no es 
segueixen les 
mesures d’assecar 
correctament.  

 Pèrdua de 
calor a 
través de la 
pell és la 
responsable 
de més del 
40% de les 
pèrdues de 
calor 
diàries.  

 Determinada 
pel flux d’aire 
al voltant del 
recent nascut. 

 Pèrdua de calor 
quan el nen és 
col·locat en una 
superfície freda. 

Taula 2: Mecanismes de pèrdua de calor (font pròpia) 

Font 7: Tipus d'hipotèrmia en nadons 

En el cas dels nadons, la 

hipotèrmia es classifica 

depenent de la temperatura, en 

tres graus: hipotèrmia lleu, 

hipotèrmia moderada o 

hipotèrmia greu. 

https://campusvygon.com/wp-content/uploads/2020/05/Severidad-hipotermia.png
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tremolor, un sistema cardiovascular i pulmonar encara per desenvolupar i la immaduresa 

de la pell, la qual incrementa l’evaporació. Per tant, es podria resumir com una producció 

de calor inadequada. 

En segon lloc, pobre desenvolupament muscular i escasses capes de grasses, el que es 

pot descriure com un aïllament limitat. 

En tercer lloc, una resposta vasomotora19 insuficient, degut a la incompleta resposta 

muscular.  

En quart lloc, una resposta sudomotora insuficient, això és degut a que encara que la 

producció de suor comenci a les 29 setmanes de gestació, aquesta resposta segueix sent 

més lenta i menys eficient en comparació amb la dels recent nascuts a la data prevista de 

part. 

En cinquè lloc, el to motor i activitat disminuïda per adoptar la posició amb flexió a les 

extremitats i reduir l’àrea de superfície corporal evitant pèrdues de calor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11. QUINES SEQÜELES POT TENIR UN NEN PREMATUR? 

A la nostra societat, al voltant d’un 10% dels parts es produeixen de manera prematura. 

S’estima que el 90% dels prematurs no patiran seqüeles a llarg termini. Ara bé, s’ha 

observat que el 2,7% dels prematurs patiran seqüeles moderades o severes, i, que el 4,4% 

patiran alteracions lleus. 

2.11.1. PROBLEMES DE VISIÓ  

Els nadons prematurs poden presentar seqüeles relacionades amb la visió, les més 

comuns són la retinopatia del prematur i els errors refractius o l’estrabisme.  

                                                             
19 La resposta vasomotora està relacionada amb la capacitat dels vasos sanguinis per mantenir un to 

muscular en un estret marge. 

Font 8: Símptomes d'alteració a la termoregulació 

https://campusvygon.com/wp-content/uploads/2020/05/S%C3%ADntomas-de-hipotermia.png
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La retinopatia del prematur afecta a prop del 5% dels nadons nascuts abans de la setmana 

32. És una malaltia ocular que provoca el creixement dels vasos sanguinis de manera 

anormal des de la retina fins a la zona posterior de l’ull. La ROP pot arribar a generar 

derrames dins del globus ocular, i que, per tant, la retina iniciï un procés de cicatrització 

que pot acabar provocant un despreniment de retina. En cas que s’acabés produint el 

despreniment es podrien generar grans problemes de visió i, fins i tot, arribar a perdre 

aquest sentit.  

El tractament més comú, és la fotocoagulació, que en limitar el creixement dels vasos a 

través de diversos medicaments. En cas, que no funcioni, és necessària una intervenció 

quirúrgica. Tot i així, hi ha casos en que la ROP no requereix cap tipus de tractament, ja 

que es cura per si sola.  

La miopia del prematur es diferencia clarament de l’habitual, degut a que apareix de 

manera precoç i severa. Es sol detectar durant els primers mesos de vida, i en els casos 

més severs amb més de sis diòptries que augmenten progressivament fins als tres anys, 

com a mínim.  

La incidència general és del 30%, en els prematurs extrems hi ha més probabilitats si hi 

ha hagut un ROP, i apareix en la fase de cicatrització.  

La principal causa de la miopia és el cristal·lí, el qual és massa gruixut. També, pot haver-

hi un augment del llarg axial de l’ull, però és menys freqüent.  

El tractament, varia depenent de l’edat, però el més efectiu sol ser ulleres quan la 

magnitud del problema interfereix en el desenvolupament psicomotor.  

L’anisometropia afecta a un 30% dels prematurs. Aquesta malaltia consisteix en tenir un 

poder refractiu diferent entre ambdós ulls. Aquest problema, és força perillós, degut a 

que l’ull miop tendeix a perdre agudesa visual, ja que durant la infància el cervell tria 

utilitzar l’ull menys miop. Aquesta pèrdua, un cop han passat els nou anys d’edat es torna 

irreversible.  

El principal tractament, són ulleres per prevenir l’ambliopia, el fet que un ull no pugui 

enfocar tant bé com l’altre, en cas que ja s’hagi produït en algun ull, és necessari tapar 

un ull diàriament algunes hores per recuperar la visió.  

L’astigmatisme apareix en un 40% dels prematurs, i és més probable en aquells que van 

tenir ROP. Aquesta malaltia es produeix pel desenfocament de la imatge retinal, per tant, 

també es necessiten ulleres per prevenir l’ambliopia.  
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L’estrabisme es tracta d’una desviació convergent de magnitud variable que tarda més 

en estabilitzar-se en el temps, i es poden observar desviacions.  

Aqueta malaltia acaba provocant l’absència del desenvolupament de la visió binocular al 

no utilitzar simultàniament els dos ulls.  

2.11.2. PROBLEMES D’AUDICIÓ 

Les infeccions, possibles lesions cerebrals o fins i tot medicaments poden augmentar el 

risc de patir problemes d’oïda en el nadó prematur. A més, els nadons amb un pes inferior 

a 1500 grams tenen més risc a patir sordesa.  

L’aparició d’aquesta sordesa es deu a una causa de factors de risc.  

En primer lloc, la pròpia immaduresa, la qual no permet un desenvolupament normal ni 

la pròpia maduració del sistema auditiu i les seves connexions nervioses. 

En segon lloc, les infeccions, com ara la meningitis, i les lesions del cervell, hemorràgies. 

En tercer lloc, alguns medicaments poden perjudicar l’oïda. Però, per altre banda, s’han 

de seguir subministrant al nadó, degut a que són fonamentals per resoldre determinades 

malalties. 

I, per últim, en quart lloc, deformitats de la cara poden facilitar a patir d’otitis.  

Existeixen dues proves 

diferents per detectar 

problemes d’oïda en els 

prematurs.  

La primera, la prova 

d’emissions otoacústica, OAE, 

la qual permet mesurar com 

reacciona la oïda interna als 

sorolls.  

La segona, la prova de resposta 

evocada auditiva del tronc encefàlic, BAER, aquesta prova mesura la reacció dels nervis 

auditius utilitzant una computadora i elèctrodes. Aquests elèctrodes són pegats, els quals 

reprodueixen sorolls i registren les reaccions dels nadons.   

 

 

 

 

 

Font 9: Prova d'emissió otoacústica 

https://th.bing.com/th/id/OIP.LeK8xp5s0lVqCVs8P3kYhgHaE8?pid=ImgDet&rs=1
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2.11.3. SEQÜELES NEUROLÒGIQUES 

Els prematurs també pateixen seqüeles neurològiques, les quatre més comunes són les 

alteracions motores, les seqüeles sensorials, les alteracions cognitives i problemes 

d’aprenentatge i les alteracions emocionals i del comportament. 

Les alteracions motores inclouen debilitat, paràlisis, moviments anormals i reflexos 

anormals. La principal que pateixen els nens prematurs és la paràlisi cerebral, la diplegia 

espàstica, paràlisi a les extremitats superiors o inferiors, la que apareix de manera més 

freqüent. A més, apart d’aparèixer en els nadons prematurs també pot aparèixer en parts 

on el nadó ha tingut una deficiència de subministrament de sang. 

Les seqüeles sensorials són aquelles relacionades amb la pèrdua d’audició i les 

alteracions visuals. 

Les alteracions cognitives i els problemes d’aprenentatge es deuen a una combinació de 

diferents variables. Per controlar el neurodesenvolupament d’aquests nens és necessari 

fer un seguiment de l’infant per poder detectar qualsevol indici d’un rendiment cognitiu 

inferior o qualsevol conducte no adequada. 

Les alteracions emocionals i del comportament, és a dir els nens prematurs tenen més 

probabilitat de patir ansietat, depressió, aïllament, TDAH, conductes oposicionistes que 

els nens nascuts a la data prevista.  

Principalment, totes aquestes causes es deuen a que el desenvolupament psicomotor es 

troba alentit durant els dos primers anys de vida. Fins passats aquests dos any no es pot 

determinar la presència de seqüeles neurològiques.  
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CAPÍTOL III 

3. NEURODESENVOLUPAMENT 

3.1. DEFINICIÓ 

El desenvolupament neurològic és el procés evolutiu de creació i maduració de 

cadascuna de les estructures que conformen el sistema nerviós.  

3.2. FASES, CARACTERÍSTIQUES I DURACIÓ D’UN PROCÉS EVOLUTIU  

NORMAL 

3.2.1. FASES 

El desenvolupament neurològic es divideix en dues fases.  

La primera fase és la creació del tub neural, el qual serà la base del 

cervell, de la medul·la, els nervis i la pell. En aquesta fase, si hi ha 

un error, pot derivar a problemes com l’espina bífida, una afecció 

que afecta la columna vertebral i pot ser evident en el naixement, 

pot aparèixer en qualsevol lloc al llarg de la columna si el tub 

neural no es tanca completament.  

La segona fase és la diferenciació de les àrees del sistema nerviós: 

el cervell, la medul·la i els ganglis.  

3.2.2. CARACTERÍSTIQUES 

 

 

 

 

 

 

Font 11: Lòbul frontal 

 

 

 

Font 10: Espina bífida 

LÒBUL FRONTAL 

És la part del cervell 

encarregada del moviment, 

del llenguatge, raonament i 

procediment abstracte. El mal 

funcionament d’aquesta part 

pot provocar TDAH, dislèxia, o 

trastorn d’aprenentatge.  

https://www.elliberal.com.ar/fotos/cache/notas/2019/09/08/937x553_502828_20190908002801.jpg
https://th.bing.com/th/id/R.2bba5821e9a4000b97c4b42c460e116f?rik=0h%2ffuMpZI7p2zg&riu=http%3a%2f%2fm1.paperblog.com%2fi%2f58%2f582888%2fque-es-espina-bifida-L-Vx5dyb.jpeg&ehk=AxzQt1umURKvgSdStTot3V%2fep7Bt3KJ%2b066ov1qHtGY%3d&risl=&pid=ImgRaw&r=0
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Font 12: Lòbul occipital 

LÒBUL OCCIPITAL 

El lòbul occipital és la part 

encarregada de la visió, qualsevol 

defecte d’aquesta part pot 

ocasionar problemes de visió.  

LÒBUL TEMPORAL 

El lòbul temporal és la part encarregada 

de l’audició i la compressió del 

llenguatge. Per tant, els defectes en 

aquesta part ocasionen problemes com 

la dislèxia, la disgrafia i la discalcúlia.   
Font 13: Lòbul temporal 

Font 14: Lòbul parietal 

LÒBUL PARIETAL 

El lòbul parietal és la part 

encarregada del calor, el tacte i el 

dolor. Els defectes en aquesta part 

són els causants de les alteracions 

sensorials dels nens amb autisme.   

Font 15: Cos callós 

COS CALLÓS 

El cos callós és la zona de comunicació 

entre els dos hemisferis del cervell. En cas 

que hi hagués una alteració en el 

desenvolupament, aquesta acabaria 

provocant l’alteració de la comunicació 

cerebral.    

https://i.pinimg.com/originals/96/ae/0c/96ae0cd5b1f3abb682a2e89a61af0fa2.jpg
https://plustatic.com/508/conversions/lobulo-temporal-perfil-default.jpg
https://lamenteesmaravillosa.com/wp-content/uploads/2018/10/lobulo-parietal.jpeg
https://plustatic.com/660/conversions/cuerpo-calloso-large.jpg
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Font 16: Càpsula interna 

CÀPSULA INTERNA 

La càpsula interna del cervell és el lloc on 

es provoca el creuament de les fibres 

nervioses i on conflueixen. Els defectes en 

aquesta part poden provocar importants 

lesions.     

Font 17: Tàlem 

TÀLEM 

És la part on les fibres nervioses porten la 

informació.     

HIPOTÀLEM 

Part situada a sota del tàlem, on es 

comunica el sistema nerviós amb 

l’endocrí. Els defectes en aquesta part 

poden ocasionar problemes de tiroides.  

GANGLIS BASALS 

És l’estructura encarregada del 

control del moviment, l’aprenentatge 

i la memòria. Aquesta estructura 

pateix alteracions en el cervell de les 

persones que pateixen parkinson.  

Font 18: Hipotàlem 

Font 19: Ganglis basals 

https://thumbor.kenhub.com/W1LUzqfljI4Mupe2NCypmtEM_U0=/fit-in/940x940/filters:fill(FFFFFF,true):watermark(/images/logo_url.png,-10,-10,0):format(jpeg)/images/anatomy_term/capsula-interna/IVRzLOQPLhFMqBRD7sHmA_Capsula_interna_01.png
https://th.bing.com/th/id/R.636983acdb7101d27a9e05f9713c3e51?rik=1O5Q6FgKBcwf5A&pid=ImgRaw&r=0
https://th.bing.com/th/id/R.b1115e972c6e8f8b9936aab465c93558?rik=Bn6u29497MUHVg&pid=ImgRaw&r=0
https://www.lifeder.com/wp-content/uploads/2016/12/ganglios-basales.jpg
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3.2.3. PERÍODE DE NEURODESENVOLUPAMENT 

El període del desenvolupament neurològic comença a l’inici de l’embaràs perdura més 

enllà dels 18 anys. L’alteració del desenvolupament de qualsevol àrea del cervell afecta 

a la funció que aquesta té, qualsevol patologia derivada d’aquest fet és una patologia 

neurològica.  

3.2.4. PROBLEMES RELACIONATS AMB EL DESENVOLUPAMENT NEUROLÒGIC 
Els problemes més comuns relacionats amb el desenvolupament neurològic són el 

trastorn per dèficit d’atenció o hiperactivitat, l’autisme o la dislèxia. 

El trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat és un trastorn del neurodesenvolupament, 

en el que es produeix una alteració en el procés de maduració del lòbul frontal, on es 

localitzen els mecanismes d’autocontrol. Per tant, hi ha dificultat per controlar 

moviments i atenció.  

El TDAH afecta a un 7% dels nens. Les dos principals causes són les genètiques, les quals 

són les causants d’un 70% dels nens diagnosticats, i les gestacionals, un 30%. Les 

principals causes gestacionals són prematuritat, immaduresa i el consum de substàncies 

alcohòliques i tabac durant l’embaràs.  

Els problemes d’atenció repercuteixen principalment en els estudis i relacions socials, ja 

que la persona mateixa es pot sentir inadaptada.   

CEREBEL 

És la part encarregada del control de 

l’equilibri i de la coordinació.  

Font 20: Cerebel 

TRONC DE L’ENCÈFAL 

Porció de l’encèfal que uneix el 

diencèfal i el cerebel, amb la medul·la 

espinal. S’encarrega dels mecanismes 

de supervivència, com ara la 

respiració.   
Font 21: Tronc de l'encèfal 

https://psicologiaymente.com/media/mr/Ga/w2/mrGaw20OYj/cerebelo/social.jpg
https://lamenteesmaravillosa.com/wp-content/uploads/2018/12/tronco-encefalico-cerebro.jpg
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En la majoria dels casos, el millor tractament és la teràpia de conducta, en la qual es vol 

eliminar dels nens els comportaments problemàtics i millorar, en ell, aquells 

comportaments positius. En cas que no s’observin resultats sol ser útil l’ús de fàrmacs 

per tal d’evitar els problemes que es troben els nens amb TDAH, a causa de les seves 

conductes. Hi ha dos tipus de medicaments, els estimulants, els quals provoquen menys 

símptomes i tenen una acció més ràpida, i els no estimulants, els quals no funcionen tan 

ràpid com els estimulants, però poden durar fins a 24 hores.  

L’autisme produeix un retràs del desenvolupament i, per tant, un desenvolupament 

atípic. A més, l’autisme es caracteritza per un dèficit en la interacció social i per 

problemes en el llenguatge comunicatiu verbal i amb el no verbal. Normalment, solen 

tenir interès per un cert tema de manera excessiva.  

Les causes d’aparició són els factors genètics, interrupció del desenvolupament normal 

del cervell en una etapa inicial del desenvolupament fetal a causa dels gens que controlen 

el creixement del cervell i que regulen com les neurones es comuniquen entre elles.  

Fins el 80% dels nens diagnosticats amb autisme presenten retràs mental, i el 35-40% 

sofreixen epilèpsia al llarg dels primers vint anys de vida. Per altre banda, un 5% té el 

síndrome del cromosoma X fràgil, o ha patit infeccions com ara meningitis, o han set 

infectats per rubèola congènita, fenilcetonúria o esclerosis tuberosa. De totes maneres, 

hi ha diferents graus d’autisme, més severs i més subtils.  

La dislèxia és un trastorn del aprenentatge, el qual provoca dificultats en l’àmbit de la 

lectura, per identificar sons i per comprendre la relació entre les lletres i les paraules.  

En la majoria dels casos, els nens diagnosticats amb dislèxia tenen una intel·ligència i una 

visió normal. Per tant, amb un programa adaptat aquests nens poden tenir èxit en l’àmbit 

escolar.  

Les principals causes de la dislèxia són els antecedents familiars o altres dificultats 

d’aprenentatge, el naixement prematur i la immaduresa, el consum de tabac i alcohol per 

part de la mare al llarg de l’embaràs i malformacions en les parts del cervell que permeten 

la lectura.  

3.3. CERVELL PREMATUR 

Al néixer un nen prematur, el seu cervell es troba amb diverses contraindicacions. 

Aquestes, són principalment causades pel canvi de medi, és a dir pel pas del medi uterí a 

les condicions que es donen al exterior, ja que és just en aquest moment quan en nadó 
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troba dificultats per adaptar-se. Per tant, hi ha probabilitat que el neurodesenvolupament 

anatòmic es vegi alterat.  

3.3.1. PRIMER TRIMESTRE 
El cervell es comença a distingir de l’embrió a les quatre setmanes d’embaràs. Al llarg 

d’aquest trimestre, predomina la fabricació de cèl·lules nervioses, de tal manera que, cap 

a la setmana setze de l’embaràs, ja s’han creat les neurones que tot adult té, unes 86.000 

milions.  

A més, és durant aquest trimestre quan les altres cèl·lules formen el teixit nerviós.  

3.3.2. SEGON TRIMESTRE 

´ És al llarg del segon trimestre, quan el volum del cervell va augmentant, com a 

conseqüència de l’increment en el nombre de cèl·lules. Per tant, és necessari que cada 

cèl·lula romangui en el lloc que li pertocarà en l’estructura final del cervell. Aquest procés 

d’organització té lloc entre les setmanes 13 i 28 d’embaràs.  

 A més, és també durant aquest període de l’embaràs, quan els òrgans que formen el 

sistema nerviós central, cervell, cerebel, tronc de l’encèfal i medul·la espinal, es 

distingeixen per les seves principals estructures.  

3.3.3. TERCER TRIMESTRE 

´ Finalment, en el tercer trimestre de l’embaràs les cèl·lules s’uneixen i es comuniquen 

formant circuits especialitzats en les diverses funcions, com ara: analitzar, coordinar, 

moure’s, percebre i sentir.  

 La formació d’aquests circuits es durà a terme en el tercer trimestre, però continuarà en 

formació des del naixement fins a l’edat adulta. 

 Dit això, les complicacions en aquest tercer trimestre poden comportar problemes en 

futurs aprenentatges.  

3.4. FRAGILITAT DEL CERVELL PREMATUR 

El cervell fetal creix a una velocitat superior a la d’un recent nascut. Això, és degut a que 

la seva alta producció neuronal necessita un major risc sanguini que aporti els nutrients 

necessaris i el seu metabolisme produeixi una major quantitat d’energia. L’ambient 

intrauterí és l’encarregat de proporcionar aquestes condicions òptimes per a un 

desenvolupament neurològic correcte.  

El problema sorgeix quan un nadó neix abans de termini, ja que el seu cervell ha de 

desenvolupar-se en unes condicions fisicoquímiques diferents, diferent pressió 

atmosfèrica i disponibilitat d’oxigen. Com a conseqüència, el cervell prematur té un 

desenvolupament diferent al d’un nadó nascut a la data prevista.  
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3.4.1. VASCULARITZACIÓ CEREBRAL  

La zona de màxima producció neuronal del 

cervell prematur és l'interior dels ventricles 

laterals, altament vascularitzats. A mesura que 

creix es desplaça la zona de màxim creixement 

i la zona de vascularització màxima va 

canviant, per això hi ha lesions vasculars 

pròpies del prematur que són molt menys 

freqüents en nens nascuts a termini.  

 

3.4.2. METABOLISME ENERGÈTIC 

Per obtenir energia, el cervell fa ús del seu sistema de metabolisme de la glucosa. El 

problema recau en que el nadó prematur encara és prou immadur i, en cas que 

augmentin les necessitats energètiques del cervell, seria incapaç d’adaptar-se i això causa 

una disminució de l’aportació energètica de les neurones, provocant, en el pitjor dels 

casos, la seva mort.  

3.4.3. MIELINITZACIÓ 

Les neurones que es produeixen augmenten de mida augmentant les seves 

prolongacions i estableixen connexions amb altres neurones. Aquestes connexions no 

són madures i són poc estables, no completaran la seva estabilitat fins que es recobreixin 

de mielina, substància blanca que accelera la velocitat de conducció de les connexions 

neuronals i les fa més resistents. 

3.5. TEST PER AVALUAR EL DESENVOLUPAMENT NEUROLÒGIC 

Per avaluar el desenvolupament neurològic sovint es realitzen tests, dos dels més 

coneguts són el test de Bayley-III i el test ASQ-3. 

3.5.1. TEST DE BAYLEY-III 

El test de Bayley-III, dissenyat per N. Bayley, és una eina, concretament, un conjunt 

d’escales que permeten diagnosticar retràs en el desenvolupament, avaluant el 

desenvolupament mental, psicomotor i comportament, i elaborar plans de prevenció amb 

els que es puguin minimitzar els efectes a llarg termini, ajudant al nen a tenir èxit i 

progressar. Aquesta eina s’aplica en nadons de 15 dies fins als 42 mesos.  

Per tal de fer el diagnòstic, es compta amb tres escales diferents: escala mental, escala 

psicomotriu i escala del llenguatge dels nens que arriba fins als tres anys.  

Font 22: Vascularització cerebral 

https://neuropediatra.org/wp-content/uploads/2014/11/vascularizacic3b3n-cerebral.jpg
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L’escala mental permet mesurar l’agudesa sensorial i perceptiva del nen. A més, de la seva 

capacitat per respondre als estímuls i l’habilitat per resoldre els problemes propis de la 

seva edat. Concretament, es mesura el desenvolupament cognitiu, procés a partir del qual 

l’ésser humà adquireix coneixement a partir de l’aprenentatge i de l’experiència.  

L’escala de la psicomotricitat permet observar els moviments del cos, la seva coordinació 

i si presenta alguna dificultat motora. En aquesta fase, també se la denomina 

desenvolupament motriu, ja que té un gran impacte en el seu pensament i llenguatge.  

I, per últim, l’escala de la conducta que permet descobrir les àrees de més interès per al 

nen, l’expressió dels seus sentiments, la seva actitud i aptitud. És molt important per 

conèixer el desenvolupament de la personalitat del nen.  

3.5.2. TEST ASQ-III 

El test ASQ-III, qüestionari d’edats i etapes, és l’escala amb més estudis de validació i 

recomanada per UNICEF amb la finalitat de verificar el desenvolupament neurològic dels 

nens.  

Concretament, avalua la comunicació, la capacitat motora, la resolució de problemes i les 

capacitats socio-individuals.  

A partir de la anàlisis dels resultats, se n’obté una puntuació que identifica el 

desenvolupament neurològic i en quines àrees es presenten disfuncions.   
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CAPÍTOL IV 

La part pràctica de Prematuritat: Setmanes de gestació relacionat amb el desenvolupament 

neurològic ha estat dividida en quatre parts.  

En primer lloc, l’entrevista amb la Dra. Cobo per ampliar coneixements envers nous estudis 

realitzats. Concretament, estudis en el líquid amniòtic que permeten saber quan és necessari 

subministrar fàrmacs i provocar el part prematur. 

En segon lloc, l’obtenció de dades a l’Hospital Clínic, seu Maternitat, les quals relacionen els 

parts prematurs amb la seva supervivència i les seqüeles que la prematuritat pugui ocasionar.  

En tercer lloc, una altre entrevista, aquest cas amb la Dra. Moliner, on s’explica l’estudi que va 

realitzar sobre el desenvolupament neurosensorial i les disfuncions associades. 

Per últim, vaig realitzar dues entrevistes, gràcies a l’associació SOMPREMATURS, a dues mares 

que havien tingut un part preterme.  
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1. ENTREVISTA Dra. Cobo 

La Dra. Cobo és ginecòloga i una de les metges investigadores sènior en la línia de prematuritat 

a l’Hospital Clínic.   

Actaulment, es troba treballant, principalment, en dues investigacions: si el procediment que 

duen a terme a l’Hospital Clínic davant l’amenaça del part preterme és correcte i si, realment, hi 

ha uns marcadors en el líquid amniòtic on, a partir d’ells, es poden predir les seqüeles sòtils que 

patirà el nen prematur a llarg termini. 

1.1 AMNIOCENTESIS  

Pel que fa la primera línia d’investigació l’estudi, que va començar al 2005, consisteix en 

diferenciar les amenaces de part, ruptura prematura de les membranes, 30 %, i contraccions, 

70%, d’un origen infecciós. Per tal de fer la distinció, entre les dones que tenen amenaça per 

part preterme, l’Hospital Clínic realitza amniocentesis, prova de diagnòstic prenatal que 

consisteix en una punció a la paret abdominal per extreure’n líquid amniòtic, i un cultiu per 

observar gèrmens. En cas, que hi hagi infecció sempre és necessari subministrar i seguir una 

sèrie de controls per millorar el pronòstic del part prematur. En primer lloc, és necessari el 

subministrament de corticoides, ja que provoca una acceleració de la maduresa del sistema 

central nerviós, a nivell pulmonar, del tub digestiu i redueix la mortalitat del nadó prematur. En 

segon lloc, el sulfat de magnesi també té un paper important, ja que actua com a 

neuroprotector, si es proporciona a la mare, com a mínim, quatre dies abans del part es redueix 

la possibilitat de paràlisi cerebral. A més a més, en les dones que han tingut una ruptura 

prematura de membranes és necessari subministrar antibiòtic, ja que així es pot allargar el part 

i es redueix el risc infecciós de la dona. Amb la informació del cultiu es pot saber quin germen hi 

ha i, per tant, començar un tractament intrauterí amb un antibiòtic sensible a aquell germen. El 

part mai es s’ha de frenar, ja que cada dia que passa afavoreix al pronòstic del nadó. Ara bé, el 

problema sorgeix quan la mare fa febre, en aquest cas estem parlant d’una corioamnionitis 

clínica, el què representa un estadi més avançat de la infecció. Per tant, l’Hospital Clínic vol 

demostrar que la amniocentesis és un procés eficaç, ja que permet diferenciar si hi ha infecció 

o si no. I en cas, negatiu descartar el subministrament de corticoides i sulfat de magnesi.  

1.1.1 ASSAIG CLÍNIC 

Actualment, s’està realitzant un assaig clínic. Aquest assaig consisteix, davant de l’amenaça de 

part preterme, en seguir dos camins diferents: el de l’Hospital Clínic i el de la resta d’hospitals. 

Per tant, a unes dones se’ls hi ofereix la possibilitat d’una amniocentesis, s’extreu 2cc de líquid 
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amniòtic extra per avaluar marcadors de disfuncions cardíaques i del neurodesenvolupament, i 

a les altres no, variable independent de l’assaig. A partir d’aquí, es vol determinar si la seva 

actitud davant de la possibilitat de part prematur és la correcta. De totes maneres, la 

amniocentesis es tracta d’una prova que no agrada a la majoria de població ni als metges, ja que 

és un procediment invasiu. Per tant, s’està intentant trobar marcadors en el moc vaginal que 

alertin de la infecció, ja que en la majoria dels casos vindrà de la vagina. I, d’aquesta manera, es 

podrà determinar a quines dones és necessari dur a terme una amniocentesis. Això, haurà estat 

possible de determinar gràcies a una sèrie de marcadors metabòlics, proteïnes i bactèries.  

A les dones que se’ls hi hagi practicat una amniocentesis se’ls hi repetirà una ecocardiografia i 

una neurosonografia fetal en les primeres 72h a l’hospital, es repetirà després de quatre 

setmanes i entre la setmana 32 i 34 d’embaràs. A més, se’ls hi realitzarà una RM cerebral fetal 

entre les 32 i 34 setmanes de gestació en els casos on s’hagi identificat una infecció 

intraamniòtica.  

A les dones que no se’ls hi practiqui una amniocentesis, també, se’ls hi realitzarà una 

ecocardiografia i neurosonografia fetal en l’ingrés hospitalari, entre les 24 i 34 setmanes de 

gestació, es repetirà a les 4 setmanes i a les 32 o 34 setmanes de gestació.  

Pel què fa el nounat, se li realitzarà una ecografia cerebral a les 40 setmanes en edat corregida, 

als dos mesos de vida edat corregida se’ls hi realitzarà el test ASQ-3 , als sis mesos de vida, edat 

corregida, se’ls hi realitzarà una ecocardiografia i es mesurarà la tensió arterial, de la intinamedia 

aòrtica i es realitzarà el qüestionari ASQ-III. Finalment, a l’any de vida es realitzarà el test de 

Bayley-III.   

1.2 PREMATUR EN UN FUTUR 

A més, l’Hospital Clínic vol identificar l’impacte que té la prematuritat a nivell postnatal, a nivell 

fetal. Per tant, a més de realitzar una amniocentesis, també s’estudien marcadors de disfunció 

neurològica, a partir d’una neurosonografia i en casos amb infecció intraamniòtica mitjançant 

una ressonància a nivell prenatal. A nivell postnatal immediat es volen identificar marcadors de 

disfunció cardíaca, a través d’una ecocardiografia. També a nivell postnatal, però a mig termini, 

es volen detectar marcadors de disfunció neurològica, a partir d’una ecografia cerebral.  

1.2.1 CRITERIS D’EXCLUSIÓ 

De l’estudi se’n va excloure les dones menors de 18 anys, els parts prematurs que no tinguessin 

lloc entre les 24 i les 34 setmanes de gestació, les gestacions múltiples, dones que presentessin 

signes de corioamnionitis clínica, malformacions estructurals cromosòmiques o complicacions 
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fetals prèvies que puguin tenir un efecte en el desenvolupament neurològic i la disfunció 

cardíaca. A més, de la impossibilitat de realitzar amniocentesis o primera exploració ecogràfica.  

1.2.2 VARIABLES 

VARIABLES DEMOGRÀFIQUES 
VARIABLES DE L’INGRÈS  

(dones a les que se’ls hi practiqui una amniocentesis) 

Id, data de naixement, ètnia, paritat, 
història del part prematur, índex de 
massa corporal, estudis acadèmics i 

data de la última menstruació. 

Data d’ingrés, longitud cervical, sang materna, data 
de la amniocentesis, líquid amniòtic, administració 

prèvia de corticoides, antibiòtics i sulfat de magnesi.  

 

1.2.3 BIOMARCADORS 

Tant per avaluar els danys cerebrals com els canvis cardiovasculars, en l’estudi s’estan tenint en 

compte una sèrie de marcadors. 

MARCADORS D’IMATGE DE DANY CEREBRAL  
(neurosonografia i RM) 

Diàmetre biparietal i perímetre cranial, 
hipercogenicitats de la substància blanca, cos 

callós, IP-ACM, maduració cortical, 
hemorràgies intraventriculars, diàmetre del 

cervell, diàmetre i àrea dels tàlems, presència 
de ventriculomegàlia. 

BIOMARCADORS DE DANY NEUROLÒGIC  
(Amniocentesis, líquid amniòtic) 

 
Marcador d’alteració del 

desenvolupament neurològic IL-G, 
marcador de dany de substància grisa, 

marcador del dany de substància 
blanca. 

MARCADORS ECOCARDIOGRÀFICS DE 
DISFUNCIÓ CARDÍACA  

(ecografia fetal) 
Freqüència cardíaca fetal, àrea auricular, 

gruix de la paret ventricular i septal, 
diàmetre diastòlic de VD i VI, temps de 

relaxació isovolumètrica, estimació de la 
fracció d’escurçament, ejecció i de la 

despesa cardíaca de VD i VI, pic de velocitat 
sistòlic a l’aorta ascendent i artèria 

pulmonar, grandària de les artèries aortes i 
pulmonar a nivell dels anells valvulars en 

sístole, funció de les vàlvules 
auriculoventriculars, deformació miocàrdia.  

MARCADORS 
HEMODINÀMICS 
DE CIRCULACIÓ 

PERIFÈRICA 
(ecocardiografia 

fetal) 
Arteria i vena 

umbilical, arteria 
cerebral mitjana, 

ductus venós, 
artèria esplènica 
i vena esplènica. 

BIOMARCADORS DE 
DANY CEREBRAL EN EL 

LÍQUID AMNIÒTIC 
Marcador de 

sobrecàrrega cardíaca, 
marcador de dany 

miocardis 

 

1.2.4 MARCADORS A NIVELL POSTNATAL 

MARCADORS D’IMATGE DE 
DANY CEREBRAL  

(ecografia cerebral) 

MARCADORS DE L’EVOLUCIÓ DEL 
NEURODESENVOLUPAMENT 

(Test ASQ-3 i Bayley-III) 

MARCADORS CLÍNIC I ECOGRÀFICS D’ALTERACIÓ DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR  
(tensió arterial mitja) 

 
 



Pàgina | 46  
 

1.2.5 RESULTATS 

Actualment, l’estudi no ha finalitzat, per tant, no hi ha resultats. Però, s’està observant que a 

nivell cardíac aquell cor segueix en adaptació un cop s’ha produït el part. I, que aquelles dones 

que van ingressar amb amenaça de part preterme, ja tenien marcadors de disfunció cardíaca i 

cerebral. Pel què fa les disfuncions en el desenvolupament neurològic, tal i com avança la 

investigació, s’està observant que es tracta de complicacions subtils, com ara dificultats en 

l’aprenentatge, dèficit d’atenció, hiperactivitat o dislèxia. A més, s’ha vist que a nivell cardíac els 

nadons prematurs tenen més probabilitat a ser hipertensos d’adults i tenen més risc 

cardiovascular. A més, es realitza una evolució del desenvolupament neurològic entre els 2 i els 

6 mesos de vida, mitjançant un test, ASQ-3, i a l’any de vida, mitjançant el test de Baley-III. Pel 

què fa l’evolució cardiovascular, es realitza als sis mesos de vida mitjançant ecocardiografia, 

mesura de la intima mitja aòrtica i de la tensió arterial.  

1.3 CONCLUSIONS 

L’estudi vol intentar preveure quines malalties tindrà un nadó prematur. I, de moment, s’ha 

observat que hi ha una programació fetal en els marcadors, i això s’està observant quan hi ha 

causes infeccioses. Per tant, s’està observant que aquests nens que tindran problemes en el 

neurodesenvolupament, ja tenien alterat dany en la substància blanca del líquid amniòtic quan 

estaven de 25 setmanes. I, en un futur, quan s’obtinguin els resultats, si es compleix la hipòtesis, 

serà possible actuar sobre els biomarcadors per evitar danys.  
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2. DADES PREMATURITAT, Hospital Clínic - Maternitat 

El dia 24 de novembre de 2021 vaig tenir l’oportunitat d’anar a l’Hospital Clínic, a la seu de 

maternitat, i parlar amb la Dra. Arca i amb el Dr. Figueres. Dies abans, ja m’havia posat en 

contacte amb la doctora i li vaig explicar com s’havia desenvolupat el meu treball i em va 

proposar l’oportunitat de proporcionar-me dades reals envers la prematuritat i les seqüeles que 

presenta en els casos que han tingut lloc a l’Hospital Clínic durant els últims 25 anys. 

2.1 ESTUDI DE LES DADES 

 

 

 

 

 

 

Taula 23: Supervivència nadons prematurs menors de 32  setmanes de gestació (1995-2020) (font pròpia, 
dades Clínic) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FONT 23: En aquesta primera taula s’observa el nombre i percentatge de supervivència de 

nadons nascuts a les diferents setmanes de gestació en els últims 25 anys. Tal i com es pot 

veure, la supervivència augmenta a mesura que ho fan les setmanes de gestació. De manera 

que, a les 25 setmanes, el 69% dels nadons sobreviuen, i a partir d’aquesta setmana 

s’incrementa sobtadament el nombre de supervivència. Però, en els menors o iguals a 23, el 

percentatge de supervivència és molt baix, del 12%.  

Aquesta taula és molt útil, ja que permet veure la supervivència del nadó a mesura que va 

avançant l’embaràs. Per tant, es pot saber si aquella mare que té una amenaça per part 

preterme com serà el percentatge de supervivència del nadó a mesura que avancen les 

setmanes.  
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Font 24: Mortalitat hospitalària en nadons menors a 32 setmanes d'edat gestacional i segons el CIR fetal 
(taula i gràfic) (font pròpia, dades Clínic) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FONT 24: En aquesta taula i gràfic es pot observar com disminueix, de manera força sobtada, 

la mortalitat o seqüeles majors, aquestes es poden considerar moderades o greus, en funció 

de les setmanes de gestació i del CIR fetal, creixement intrauterí restringit, és a dir un nadó 

més petit del que hauria de ser durant l’embaràs, entre el 2005 i el 2019. Les seqüeles majors 

moderades incapaciten al pacient i poden afectar en diversos àmbits.  

Pel què fa les alteracions motores es troba la diplegia espàstica, forma de paràlisis cerebral 

infantil; hemiplegia, la meitat del cos es troba paralitzat; i convulsions no febrils, símptomes 

d’un problema cerebral. Pel què fa el retràs psíquic, aquests nadons poden tenir problemes 

de conducta i/o un coeficient intel·lectual entre 50 i 70. Pel què fa les alteracions visuals 

podran ser nadons amb dificultats visuals moderades. I, per últim, pel què fa les alteracions 

auditives, podran presentar hipoacúsia, incapacitat d’escoltar sorolls en un o en ambdós 

orelles, lleu o moderada.  

Pel què fa les seqüeles majors greus, referent a les alteracions motores, poden ser nens que 

presentin quadriplegia espàstica, forma més greu de paràlisis cerebral tant de braços com 

de cames i coll dèbil; coreoatetosis, síndrome que es caracteritza per la presència de 

moviments incontrolats o involuntaris en varies zones del cos; i atàxia, falta de control 

muscular o de coordinació dels moviments voluntaris, com caminar o recollir objectes. Pel 

què fa el retràs psíquic poden ser nens amb un coeficient menor a 50. Referent a l’alteració 

visual poden presentar ceguera. I, per últim, en relació a l’alteració auditiva poden presentar 

hipoacúsia greu.  
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Font 25: Mortalitat hospitalària o seqüeles majors en nadons menors a 32 setmanes d'edat gestacional, segons 
el CIR fetal i el sexe (2005-2019) (font pròpia, dades Clínic) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tant, es pot observar com en els nadons NO-CIR, és a dir que tenen un creixement 

intrauterí no restringit, la mortalitat sempre és menor que en els nadons CIR. A l’inici, un 

nadó CIR nascut a les 24 setmanes de gestació té un 90,9% de probabilitats de patir seqüeles 

greus o de morir. En canvi, un nadó NO-CIR a les 24 setmanes té un 71%. Mentre que al final 

de l’embaràs, la probabilitat de mortalitat hospitalària i de seqüeles majors és el doble en 

els nadons CIR, 6,3%, que en els NO-CIR, 3,1%. També es pot observar com a mesura que 

l’edat gestacional del nadó augmenta les possibilitats de patir seqüeles greus, o la mort, 

disminueixen. Per tant, serà més probable la mort hospitalària o la possibilitat de patir 

seqüeles greus en els nadons CIR i amb menor edat gestacional.  

 FONT 25: Aquesta font de dades ens permet veure la mortalitat hospitalària o seqüeles 

majors en funció de l’edat gestacional, menors a 32 setmanes, el CIR fetal i el sexe entre els 

anys 2005 i 2019. Per tant, ens permet comparar la diferència entre nens i nenes. Tal i com 

s’ha pogut observar en la font anterior, la mortalitat i les seqüeles greus sempre seran 

menors a mesura que augmenti l’edat gestacional i que es tracti de nadons NO-CIR. En 

aquest gràfic, es pot veure com la tendència és que els nens pateixin conseqüències de la 

prematuritat majors a les que pateixen les nenes.  
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Font 26: Pronòstic satisfactori en nadons menors a 32 setmanes de gestació (font pròpia, dades Clínic) 

 

 

 

 

Però, en el cas dels nadons NO-CIR, es pot veure una petita excepció en els nadons amb edat 

gestacional de 24 i 25 setmanes. En el cas dels nens NO-CIR les conseqüències més greus de 

prematuritat es donen en el 65,7% i el 41,2%. Mentre que en les nenes NO-CIR es donen en  

el 76,5% i el 47,6%. A partir de la setmana 26 d’edat gestacional les nenes pateixen, gairebé, 

la meitat de conseqüències greus dels nens. La diferència entre el sexe masculí i femení es 

tracta d’aspectes genètics, ja que tot i ser molt semblant en diferents àmbits, tant homes 

com dones tenim diferents hormones, òrgans i això pot provocar diferències en la salut.  

 FONT 26: Aquest gràfic permet fer una comparativa dels nadons nascuts abans de les 27 

setmanes i dels prematurs nascuts entre les 28 i les 31 setmanes de gestació en diferents 

períodes de quatre anys, des del 1995 fins al 2019. De cada període de temps i tipus de 

prematur es classifica segons si ha nascut sense seqüeles o amb seqüeles menors, no 

incapaciten la vida del nadó. En primer lloc, es poden trobar les alteracions motores com 

poden ser les alteracions del to muscular i una mala coordinació motora. Pel què fa el retràs 

psíquic, seran nadons amb un coeficient intel·lectual entre 71 i 84 i poden presentar 

trastorns de conducta moderats.  
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A més, poden presentar dificultats visuals lleus. I, per últim, aquells nadons prematurs que 

neixin amb seqüeles menors no presentaran dificultats ni problemes auditius.  

Analitzant el gràfic, es pot observar com augmenta la probabilitat de tenir un pronòstic 

satisfactori tant en els nadons nascuts abans de les 27 setmanes de gestació com en els 

prematurs nascuts entre les 28 i les 31 setmanes, entre el 2005-2009 en comparació amb 

l’anterior. En el 2010-2014 en comparació amb les dades recopilades en el període anterior 

es pot observar com el pronòstic satisfactori en ambdós tipus de prematurs ha disminuït.  

Aquesta reducció, majoritàriament, es deu a la crisi que va tenir lloc al 2008, la qual va 

afectar a tot al país i als hospitals, material i personal. En el següent període es pot observar 

com la probabilitat d’obtenir un pronòstic satisfactori augmenta en els nadons nascuts entre 

les 28 i les 31 setmanes de gestació, arribant al 96,2%. Però, pel què fa els nadons nascuts 

abans de les 27 setmanes de gestació el seu pronòstic segueix disminuint, això es deu al fet 

que els nadons de 23 setmanes es comencen a considerar prematurs i passen a formar part 

d’aquestes dades.  

Per tant, com a conclusió del gràfic, es pot veure com, excepte en casos determinats, la 

prematuritat millora. I com les seqüeles menors són menys d’una tercera part dels casos en 

comparació amb el percentatge on el nadó no presenta cap seqüela.  
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3. ENTREVISTA Dra. Moliner 

La Dra. Moliner és coordinadora de neonatologia a l’Hospital de Sant Pau, Barcelona.  

Fa uns anys va realitzar un estudi de revisió20 sobre el desenvolupament neurosensorial i les 

disfuncions associades a la prematuritat. Concretament, sobre com es desenvolupen els 

diferents òrgans del sentit i com s’estableixen les diferents connexions neuronals a través dels 

sentits.  

3.1 ESTUDI DESENVOLUPAMENT NEUROSENSORIAL I DISFUNCIONS ASSOCIADES A 

LA PREMATURITAT 

Principalment, en l’estudi es vol determinar el desenvolupament dels diferents òrgans del sentit 

i les connexions neuronals que s’estableixen a través dels sentits. A més, també es vol evitar 

prevenir estímuls que puguin causar dany neuronal en el prematur, a causa de la seva 

immaduresa en el cervell.  

Els principals estímuls que poden ocasionar danys són els visuals i els tàctils. Pel què fa els tàctils 

s’ha d’anar molt en compte, ja que un moviment brusc pot causar estrès en el nounat. Aquest 

estrès, també provocat per la llum i els sorolls, pot ser perjudicial pel seu desenvolupament 

neurològic en un futur (seqüeles motores, intel·lectuals, problemes per relacionar-se, 

hiperactivitat, dislèxia, dèficit d’atenció), problemes cardíacs (taquicàrdia, pressió arterial i 

sagnat dels vasos sanguinis), sordesa, problemes per tolerar l’alimentació i problemes 

respiratoris. Pel què fa els visuals, la retina del nounat prematur no està preparada per suportar 

llum intensa les 24 hores del dia, per tant, calen unes reguladors de llum i una espècie de mantes. 

A més, també s’ha d’anar en compte amb el soroll. Per tal d’evitar sorolls molt alts en les unitats 

de neonatologia es disposa d’unes orelles que indiquen quan el so és massa alt.  

Tot i així, els estímuls que més estrès provoquen als nounats són els tàctils. Anys enrere, es creia 

que els nadons no sentien dolor, però, actualment, s’ha demostrat que és totalment fals. Per tal 

de disminuir aquest dolor i l’estrès, se’ls dóna sacarosa que provoca una estimulació per la 

secreció de mòrfics endògens que es produeixen en el cos humà. També se’ls proporciona 

analgèsia, substància reductora del dolor. A més, el mètode cangur, consisteix en que la mare i 

el nadó es trobin pell amb pell, també és un mètode per disminuir l’estrès del recent nascut, ja 

que ell reconeix l’olor de la mare i el so del seu cor, d’aquesta manera les constants vitals es 

normalitzen i té lloc una disminució de la freqüència cardíaca, la tensió arterial i un augment de 

l’oxigen a la sang. Un altre mètode, és proporcionar-li al nadó llet de la seva mare per sonda, ja 

                                                             
20 És un tipus d’estudi on se’n revisa el tema en diferents articles i el què ha publicat la literatura.  
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que és molt immadur per poder mamar, d’aquesta manera es relaxa i, a més, la llet actua com 

a antibactericida i serveix com a esterilitzador de patògens que puguin ocasionar infeccions. Per 

últim, quan un nadó es troba molt estressat i nerviós, és necessari col·locar-lo correctament, 

cames i braços a la línia mitja del cos i intentar que es calmi. En cas negatiu, se l’ha de deixar 

tranquil fins que aconsegueixi relaxar-se per si sol.  

En funció de les setmanes de gestació, l’estrès que els hi poden causar els estímuls i les 

complicacions futures són semblants, la diferència es troba en la magnitud de les seqüeles i 

problemes a llarg termini. En nens prematurs per sota de les 28 setmanes de gestació, serà més 

probable que les seqüeles vagin més enllà. Per exemple, si hi ha problemes per mantenir la 

tensió arterial, en nens nascuts abans de les 28 setmanes de gestació, serà més probable que 

tinguin alteracions cerebrals en forma d’hipòxia, zones del cervell poc oxigenades per la sang. 

Com més petit és el nadó, més probable és que faci alteracions aerodinàmiques.  

Pel què fa la prematuritat relacionada amb la seva causa, cal destacar que normalment és 

causada per una infecció a causa d’un germen. Normalment, aquestes malalties poden arribar a 

colonitzar la bossa amniòtica del fetus i provocar lesions en els diferents òrgans i cervell. Per 

tant, seran nens que tindran més probabilitats de patir de lesions cerebrals; problemes 

respiratoris tant a curt com a llarg termini, un exemple n’és la displàsia broncopulmonar, per 

tant, necessitaran tractaments de broncodilatadors i oxigen per el seu desenvolupament; a 

nivell intestinal, ja que poden presentar problemes per digerir els aliments i les infeccions poden 

aparèixer en el tracte gastrointestinal; i problemes en un futur, encara que siguin subtils.  

Totes les disfuncions esmentades amb anterioritat estan relacionades amb una elevada 

morbiditat neurològica, és a dir nens que hagin patit displàsies broncopulmonars, hemorràgies 

pulmonars, infeccions importants i enterocolitis necrotitzant, infecció en els budells, aquests 

nens tindran més probabilitat de patir seqüeles importants en un futur.  

Els principals problemes relacionats amb el desenvolupament neurològic són la hiperactivitat, 

dislèxia, dèficit d’atenció... tot i així, també es poden donar problemes neurològics majors, es 

solen detectar abans del primer any de vida, com poden ser les paràlisis, coeficients intel·lectuals 

menors, defectes auditius i visuals. Per altra banda, les seqüeles menors són aquelles que no es 

detecten fins al dos anys de vida i que el seu diagnòstic té lloc un cop començada l’etapa escolar 

(dificultats lecto-escriptura, dèficit d’atenció, hiperactivitat). Per altra banda, pel què fa les 

alteracions conductuals i de relació es solen detectar a partir de l’any i mig de vida. És a dir, un 

nen amb trastorn de l’espectre autista es pot diagnosticar a partir dels 18 mesos. Però, pots 

començar a sospitar-lo als 15 mesos.  
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Els òrgans del sentit i les estructures neurològiques que tenen un desenvolupament embrió-

fetal varien en funció de l’òrgan i de les setmanes de gestació. A les 23 setmanes el cervell d’un 

nadó és pràcticament llis, el que es tradueix a una absència de connexions cerebrals, estímuls 

que creïn respostes i el desenvolupament d’aquest cervell. En canvi, a les 40 setmanes el cervell 

posseeix relleu, tot el què un cervell de 23 setmanes no té. Per tant, un nadó prematur al néixer 

no té les connexions necessàries, ni la protecció de l’úter de la mare. D’aquesta manera, haurà 

de fer el procés en un medi estrany per ell i amb estímuls negatius, el què li ocasionarà estrès 

que es traduirà en problemes i seqüeles futures.  
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4. ENTREVISTA CASOS REALS, SOMPREMATURS  

4.1 ALICIA 

L’Alicia Martínez és delegada de l’associació Som Prematurs i mare de l’Ian, un nen de quatre 

anys nascut a les 28+1, considerat prematur extrem, pesant 1,340 kilograms. La causa del seu 

part va ser la listèria, una infecció causada per la bactèria Listeria monocytogenes.  

Al néixer el seu fill va estar ingressat dos mesos mentre que ella va estar ingressada, també, 

durant una setmana.  

L’Ian en el moment de néixer va patir un vessament cerebral, on li donaven quaranta-vuit hores 

de vida. A la tercera setmana, va parar de sagnar. A més, també va presentar icterícia neonatal, 

sèpsia i va necessitar oxigen per respirar.  

A llarg termini, a causa del vessament cerebral que va tenir a la part dreta, no podia moure la 

part esquerra del cos. També, a causa del vessament, presenta una taca a l’ull, però que no li 

perjudica a l’hora de la visió. Pel què fa el parla, no va tenir problemes, però si que en va tenir 

pel què fa la comprensió. És a dir, utilitzava vocabulari sense concordança.  

Actualment, pot moure la part esquerra del cos. Tot i que, presenta rigidesa en un múscul de la 

pròpia cama. En sentit pràctic, camina més de puntetes amb un peu que l’altre. Ara bé, no li 

perjudica. Als tres anys, li van diagnosticar trastorn de l’espectre autista, però no està confirmat 

que sigui a causa de la seva prematuritat. 

En l’àmbit escolar, no ha presentat cap problema. Tot i que és cert, que l’any anterior, degut a 

que no estava acostumat a la disciplina de l’escola i a la seva dificultat per la comprensió de les 

paraules tenia un comportament un tant violent. Amb el nou inici de curs, no ha presentat cap 

dificultat, excepte dificultats per l’aprenentatge, i és un nen molt estimat a nivell social a l’escola.  

Fins al moment, ha estat anant a controls, a causa de la seva prematuritat. Aquests controls 

consistien en anar un dia a la setmana al psicòleg, allà se li realitzava un control físic i neurològic.  
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4.1 SANDRA 

La Sandra Gesalí és delegada de l’associació Som Prematurs i mare de l’Ethan, un nen de quatre 

anys nascut a les 24 setmanes de gestació, considerat prematur extrem, amb un pes de 700 

grams, una longitud de 32 centímetres i amb un perímetre cefàlic de 23 centímetres. La causa 

del seu part va ser la incompetència cervical, el que es produeix quan el cèrvix, coll de l’úter, 

està dilatat i provoca dificultats perquè el nadó es mantingui a l’úter. 

Pel què fa el part, se li va subministrar corticoides, accelerador de la maduresa del sistema 

central nerviós, pulmonar, tub digestiu, reduint la mortalitat del prematur. I, neuroprotecció 

amb sulfat de magnesi, per reduir el risc de paràlisi cerebral.  

Al néixer el seu fill va estar ingressat dos mesos i mig a la UCI neonatal, però la hospitalització 

va tenir una llargada de gairebé 4 mesos, concretament de 118 dies. Durant l’hospitalització els 

pares podien entrar les 24 hores del dia, pel què fa la família les visites estaven restringides en 

un torn de matí i un de tarda.  

4.1.1 COMPLICACIONS RESPIRATÒRIES 

→ Membrana hialina21.  

→ Baixa motorització cardiorespiratoria continua i de 

saturació d’hemoglobina.  

→ Disminució progressiva dels paràmetres del 

respirador, estubar del CPAP22 als 5 dies de vida.   

→ A les poques hores requereix tornar a entubar per 

l’augment de la dificultat respiratòria.  

→ Es manté amb ventilació mecànica convencional i als 11 dies de vida, s’inicia la pauta 

de dexametasona23 davant de l’empitjorament progressiu respiratori i l’augment de 

la necessitat d’oxigen.  

→ Als 12 dies de vida, s’estuba del P, però amb cànules nasals d’alt flux, CNAF24.  

→ Als 80 dies de vida es retiren les CNAF.  

4.1.2 COMPLICACIONS HEMATOLÒGIQUES 

→ ANEMIA DEL PREMATUR: transfusió de concentrat d’hematies en quatre ocasions.  

→ COAGULOPATIA25: no requereix transfusió de plasma.  

                                                             
21 Malaltia que provoca una dificultat progressiva i greu que es produeix, sobretot, en els nadons 

prematurs. 
22 Via aèria utilitzada per tractar la dificultat respiratòria.  
23 Corticosteroide similar a una hormona natural produïda per les glàndules suprarenals.  
24 Suport nasal no invasiu que proporciona fluxos entre 30-60L/min.  
25 Nivells de coagulació son deficients o inexistents.  

Font 27: CPAP nasal en nadons 

https://i2.wp.com/relaped.com/wp-content/uploads/2016/11/cpap-nasal-1-638.jpg?fit=638%2C479&ssl=1
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4.1.3 COMPLICACIONS NEUROLÒGIQUES 

→ Ecografia cerebral als cinc dies de vida: marcadors signes de prematuritat amb 

hemorràgia de matriu germinal esquerra i ocupació hemorràgia intraventricular 

homolateral. Afectació periventricular i gangliobasal esquerra.  

→ 11 dies de vida: hemorràgia matriu germinal grau 126 esquerra amb marca 

hiperecogenicitat de la substància blanca periventricular.  

→ 20 dies de vida: estabilitat radiològics de l’hemorràgia de la matriu germinal grau 1 

esquerra. 

→ 64 dies de vida: lesió ecogènica  

→ Data de l’alta: hemorràgia controlada.  

→ POTENCIALS AUDITIUS: Correctes, es descarta hipoacúsia.  

4.1.4 COMPLICACIONS OFTALMOLÒGIQUES: 

→ RETINOPATIA DEL PREMATUR: grau 2. 

4.1.5 COMPLICACIONS GASTROINTESTINALS 

→ ALIMENTACIÓ ENTERAL, SONDA: Alimentació enteral amb llet materna de banc 

fortificat amb FM, tolerada, passa posteriorment a llet artificial per prematurs 

(Alprem). 

→ RECTORRÀGIA NEONATAL:  

o Als 91 dies de vida presenta rectorràgies aïllades amb escasses mostres de sang 

macroscòpiques.  

o Es canvia Alprem per Alfaré, llet semihidrolitzada.  

→ REFLUX GASTROESOFÀGIC 

→ NUTRICIÓ PARENTERAL: Fins als 10 dies de vida.  

4.1.6 COMPLICACIONS METABÒLIQUES 

→ ICTERICIA DEL PREMATUR: Rep un tractament amb fototeràpia, presenta icterícia 

no isoimmune27.  

4.1.7 INFECCIONS 

→ SEPSIS PRECOÇ PER ESTAFILOCOCO EPIDERMIDIS PC: Positiu en estafilococo 

epidermidis, es realitza tractament amb vancomicina.  

→ HIPOGAMMAGLOBULINEMIA28: 2670 leucòcits, 700 limfòcits i 1700 neutròfils. El 

dia de l’alta el nadó es troba amb una xifra de leucòcits de 6000L/dia. 

                                                             
26 Normalment, quan es tracta d’una hemorràgia grau 1 fa referència a una quantitat de sagnat reduïda 

i no sol tenir conseqüències a llarg termini.  
27 Resposta immune als antígens no propis dels membres de la mateixa espècie.  
28 Disfunció del sistema immune, consisteix en una baixa concentració d’immoglobulina (anticossos) a la 

sang, provoca immunodeficiència.  
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→ GASTROENTERITIS CAUSADA PER ROTAVIRUS: disminució de la saturació 

d’hemoglobina i rebuig a l’aliment.  

→ COLONITZACIÓ PER BACTERIA MULTIRESISTENT: colonització rectal per Morganella 

morganii amb hiperproducció de la seva AmpC cromosòmica.  

En el moment de l’alta tenia un pes de 3,230 kilograms, una longitud de 50,5 centímetres i un 

perímetre cefàlic de 35 centímetres.  

Pel què fa el seu desenvolupament, va començar a gatejar tard i va començar a donar els 

primers passos amb 18 mesos cronològics, 14 edat corregida. Referent a caminar, no va 

començar a fer-ho tot sol fins als 22 mesos d’edat cronològics, el què en són 18 d’edat 

corregida. Finalment, pel què fa parlar, no va començar a dir paraules clares fins als 3 anys, 

edat cronològica. A dia d’avui, quatre anys cronològics, esmenta paraules però no frases. 

Segons asseguren els metges, és degut a causa del trastorn de l’espectre autista i per la seva 

immaduresa prematura.  

Referent al desenvolupament neurològic, segueix una sèrie de controls: un cop a l’any a la seu 

de neurologia de la Vall d’Hebron, a l’Hospital de Tarragona cada sis mesos i visites al CDIAP, 

centres de desenvolupament infantil i atenció precoç, cada quinze dies amb el seu terapeuta.  

Va ser diagnosticat amb trastorn de l’espectre autista, ja que no interaccionava, ni parlava. 

Però, actualment, observada la seva evolució, no se sap si només es tracta d’un tema 

d’immaduresa o si es tracta d’un grau d’autisme subtil. Per tant, fins al 2025 li han donat la 

discapacitat, ja que no és fins als 7 anys quan es pot avaluar amb certesa. A més, presenta 

sensibilitat sensorial, que li afecta al tacte i a les textures. També, a causa de la sensibilitat 

sensorial, presenta dificultats pel tema esfínters. 

A l’actualitat, es troba fent P3, ja que a causa de la seva prematuritat extrema van decidir 

retardar un any l’inici a l’escola i es tracta d’un nen sociable.  
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CAPÍTOL V 

CONCLUSIONS 

L’objectiu principal de Prematuritat: setmanes de gestació relacionat amb el desenvolupament 

neurològic ha estat associar el nombre de seqüeles en el desenvolupament neurològic amb les 

setmanes de gestació. Per aconseguir trobar la certesa de la hipòtesi ha estat necessari adoptar 

nous coneixements sobre la prematuritat i el desenvolupament neurològic.  

A mesura que s’ha anat realitzant el treball, part teòrica i pràctica, s’ha confirmat que la hipòtesi 

és certa. És a dir, el percentatge de seqüeles augmenta a mesura que disminueixen les setmanes 

de gestació. A més, aquestes seqüeles poden provenir de l’estrès que provoquen els estímuls, 

tàctils, auditius o lluminosos. Aquest estrès augmenta quan l’edat corregida del nadó és menor, 

per tant, serà més probables que desenvolupin seqüeles en el neurodesenvolupament, com ara 

autisme, hiperactivitat, dislèxia, retràs en l’aprenentatge o dèficit d’atenció. Per tant, són àrees 

que es veuen perjudicades per l’àrea del lòbul frontal. I, en el cas de l’autisme, lòbul parietal.  

A més, he pogut conèixer les causes principals de la prematuritat, embaràs múltiple, 

fecundacions in vitro i infeccions. En aquest últim cas, he pogut conèixer un estudi on troben les 

infeccions, gràcies a una amniocentesi i d’aquesta manera reconeixen el procés que es durà a 

terme a continuació. A partir d’aquesta amniocentesi, amb l’extracció del líquid amniòtic, 

gràcies a determinats biomarcadors es podrà determinar com serà el futur del nadó prematur, 

a nivell cariològic i neurològic.  

La meva hipòtesis s’ha acabat de confirmar quan he tingut l’oportunitat de conèixer dades reals 

a l’Hospital Clínic on es relacionava el nombre de seqüeles, greus i lleus, mortalitat i absència de 

seqüeles amb les setmanes de gestació.  

Finalment, en les entrevistes he pogut conèixer el cas real de dos nens prematur extrems i la 

seva evolució. A partir de la primera entrevista he pogut observar un nen nascut a  28+1, qui ha 

patit un vessament cerebral, en un principi, no podia moure la part esquera del cos. Però, 

actualment, només té un múscul més rígid que l’altre i li han identificat un principi d’autisme, 

encara que no se sap si és a causa de la seva prematuritat. A la segona entrevista he pogut 

contactar amb la mare d’un nen nascut a les 24 setmanes de gestació, on he pogut observar les 

complicacions que va tenir durant l’hospitalització, respiratòries, hemodinàmiques, 

neurològiques, gastrointestinals, infeccioses, metabòliques, hematològiques i oftalmològiques. 

En l’actualitat, es tracta d’un nen sense greus complicacions, amb indicis del trastorn de 
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l’espectre autista, tot i que no està confirmat si es tracta d’un grau d’autisme subtil o 

immaduresa a causa de la seva prematuritat. Ambdós nens són sociables i alegres.  

Per tant, gràcies a la part pràctica i els coneixements obtinguts a la part teòrica he pogut 

confirmar la meva hipòtesi. Tot i així, he observat com aquesta seqüela de la prematuritat es 

veia afectada per altres motius el creixement retardat intrauterí, el sexe i la causa de la 

prematuritat.  
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A més he consultat un estudi detallat encara no publicat i una alta mèdica d'un nadó 
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ÀNNEXES 

ENTREVISTA Dra. Cobo  

1. Des del seu grup d’investigació, Medicina fetal i perinatal, de què tracta la recerca que 

esteu fent?  

Com més precoç és la prematuritat, sobretot per sota de les 28 setmanes d’embaràs, si un bebè 

neix abans de les 28 setmanes la causa coneguda més freqüent amb diferència és la infecció 

amb el líquid amniòtic. Però, això és una infecció que tu no pots predir perquè la mare el tindrà 

sense febre perquè no trobaràs una analítica asèptica. L’únic signe que et farà alerta és l’inici 

de contraccions abans de temps, lo què es coneix com amenaça de part prematur. O, un altre 

signe seria la ruptura prematura de les membranes que es trenquin les membranes 

amniòtiques abans de temps són com les dues situacions on has de destacar la possibilitat que 

hi pugui haver una infecció en el líquid amniòtic. Llavors, què passa arreu de la majoria de 

centres en el món? Que aquestes dues complicacions les tracten de la mateixa manera, quan 

les dones tenen un risc de fer un part preterme a nivell antenatal, abans del naixement, hi ha 

dos estratègies que han demostrat millorar el pronòstic del nounat. Una és l’administració de 

corticoides, o sigui si a la mare li donem corticoides això provoca una acceleració en la 

maduresa tant en nivell del sistema nerviós central, com a nivell pulmonar, com a nivell del tub 

digestiu i redueix el risc de mortalitat també. O sigui, és una de les medicacions que una dona 

amb risc de part prematur ha de portar sempre, corticoides. I, la segona medicació, que també 

ha demostrat que millora el pronòstic del nounat és el sulfat de magnesi perquè el sulfat de 

magnesi fa de neuroprotector. Si nosaltres donem sulfat de magnesi, com a mínim, quatre dies 

abans del naixement això redueix el risc de paràlisis cerebral. Llavors, són dues de les 

medicacions que una dona amb risc de part prematur ha de portar si o si. A més a més, les 

dones que tenen la ruptura prematura de membranes se’ls hi afegeix l’antibiòtic perquè el què 

s’ha vist és que aquestes dones, si donem antibiòtic aconseguim allargar una mica el part, no 

molt, però una miqueta, i també s’ha vist que redueix el risc infecciós en la dona. Per tant, és 

una medicació que li hem de donar per protegir a la mere, sobretot. Això serien com els dos 

tractaments que es fan sevir. Sempre corticoides i sulfat de magnesi si pensem que el part ha 

de ser, i antibiòtics en el cas de la ruptura prematura de membranes. En el nostre centre, 

l’Hospital Clínic i en altres centres també, però és una pràctica que no està estandarditzada a 

tot arreu, sinó que es fa a pocs centres. Nosaltres anem un pas endavant perquè volem veure 

perquè s’ha produït aquesta ruptura de membranes o perquè aquesta dona està tenint 

contraccions abans de temps. I, llavors, com sempre sospitem que l’origen pot ser infecciós, la 
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única manera de poder determinar-ho és fent una amniocentesis perquè com hem dit aquestes 

dones ni tenen febre, ni tenen una analítica perceptible. Llavors, la única manera de detectar-

ho és fent una amniocentesis que és una prova invasiva, Bueno tu ja saps el què és una 

amniocentesis. S’analitza el líquid amniòtic i en el líquid amniòtics, ja hi ha una sèrie de 

marcadors que ens donen informació i que podem obtenir en poques hores perquè en el líquid 

amniòtic podem mesurar la glucosa. Si la glucosa està baixa vol dir que algú l’està consumint, 

és igual que amb la meningitis. Doncs, amb el líquid amniòtic és el mateix concepte, quan tenim 

una glucosa baixa, que això ho podem saber amb poques hores, hi ha un risc que hi hagi una 

infecció bacteriana darrere. I, a més a més, en els hospitals doncs el metge microbiòleg de 

guàrdia pot fer una tinció de gram i pot mirar si en el líquid amniòtic veu gèrmens o no. Llavors, 

amb aquestes dues probes, ja tenim tota la informació bastant ràpida amb poques hores del 

que pot estar passant. I, el diagnòstic de comprovació, igual que amb la meningitis, serà el 

cultiu. Però, això triga una mica més, això pot trigar entre dos o tres dies. Llavors, si al final 

tenim la identificació de que hi ha una infecció en el líquid amniòtic i la dona encara no s’ha 

posat de part perquè potser que mentre estem esperant la dona es posi de forma espontània 

de part. Si tenim aquesta informació de la infecció nosaltres el què podem fer és intentar fer 

un tractament intrauterí si sabem que hi ha un germen en concret podem donar un antibiòtic 

sensible per aquell germen i és el procés que nosaltres fem a l’hospital, quan confirmem una 

infecció però la mare encara no té febre intentem fer un tractament intrauterí i, Bueno, 

observem. Mai frenem el part, però si que és cert que estem donant medicació que sabem que 

arriba a bé a una placenta i que li està arribant al líquid amniòtic. Perquè? Perquè per nosaltres 

és molt important la prematuritat, llavors, tots els dies que puguem anar enrederint, 

regressant, el pronòstic del bebè serà millor perquè li haurà donat temps de la dosis de 

corticoides i haurà anat sumant dies. I tu, ja saps que no és igual un prematur de 28 que un 

prematur de 30 setmanes. Llavors, mentre la dona no tingui febre, el marcador que realment 

marca el pronòstic és l’edat gestacional, vale? Per això, nosaltres fem antibiòtics i esperem a 

que la dona es posi de part, vale? El problema ve quan la mare fa febre, si la mare fa febre és 

el què es coneix com a corioamnionitis clínica i aquí ja hem arribat tard, ja que representa un 

estadi molt més avançat de la infecció. Llavors, si la mare ha fet febre el tractament és la 

finalització de l’embaràs. Perquè una corioamnionitis augmenta el risc de que la mare pugui 

fer una complicació greu: acabar amb una UCI, una sèpsia, acabar amb una histerectomia... i 

estàs empitjorant el resultat matern i, també, el resultat neonatal. Si una mare fa febre el nen 

té més risc de néixer molt deprimit o de tenir una sepsis, o inclús de tenir paràlisis cerebral, 

alteració del neurodesenvolupament. Jo sempre poso l’exemple, Aina, de que una infecció de 

l’úter és com un iceberg. Si estem a la punta d’un iceberg és que hem arribat tard perquè ja és 
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quan hi ha clínica, llavors, ja tenim febre, ja hi ha una leucocitosis, la pacient està malament. 

Llavors, hem de finalitzar. Però, en canvi hi ha una part important que és la infecció subclínica 

però la única manera que tenim d’identificar-la és fent la amniocentesis. Llavors, on va la 

recerca? La recerca va primer a que la amniocentesis ens permeti identificar dos pronòstics 

diferents de dones. Nosaltres, t’acabo de dir, si tens una infecció és molt probable que en pocs 

dies et posis de part. És super important planificar bé el part: corticoides, sulfat de magnesi, 

antibiòtics. Ara bé, si tu no tens infecció ni tens inflamació el que nosaltres hem observat en la 

nostre recerca és que potser aquesta dóna no necessita algun sobretractament: corticoides, 

sulfat, ingrés... perquè el seu pronòstic és molt millor, ja que ha tingut una amenaça però no 

quedarà en un part prematur. Llavors, pensem que la amniocentesis és un traje a mesura. 

2. Per tant, a partir de la amniocentesis es pot determinar el procés que s’haurà de dur a terme? 

Això és, el què passa és que avui en dia, Aina, aquestes dos complicacions a totes les dones es 

tracten de la mateixa manera. Hi ha pocs centres que fan una amniocentesis.  

3.  I aquí és on surten els problemes i complicacions? 

Això és, el què a nosaltres ens ha permès fer la amniocentesis és identificar i el pronòstic i 

consell que li donem a la dona, ja que si hi ha una infecció sabem que el pronòstic va dirigit a 

que tindrem un bebè prematur que hem de preparar. I, si no hi ha una infecció el nostre consell 

és més ‘Bueno, doncs sembla que no quedi en res, haurem de fer més seguiment. Però, a lo 

millor podem arribar més enllà.’ I, a això ens ha ajudat el fet de fer una amniocentesis. Però, 

què passa? Que com que és una prova invasiva això fa que encara no estigui estandarditzat a 

nivell mundial. A nivell de la recerca, ara estem fent un assaig clínic, Aina, en el què nosaltres 

davant de la dona i l’amenaça del part preterme, a un grup li estem oferint la amniocentesis i 

estem manegant l’embaràs en funció dels resultats i en l’altre grup no estem fent 

amniocentesis, que és el que fan la majoria dels hospitals. I, volem veure si la nostra actitud és 

correcte o no. Però, això és recerca que es veurà en uns anys. Llavors, què passa com que 

sabem que el procediment invasiu és una cosa que a la majoria de metges i pacients els hi 

costa, la recerca està en intentar identificar marcadors no invasius i a nivell del Clínic ara hi ha 

una recerca important d’identificar marcadors en el moc vaginal. Perquè estem parlant 

d’infecció i la infecció sempre és ascendent, ve de la vagina. Pot venir de la sang, però és més 

raro. El més freqüent amb diferència és que una infecció de l’úter vingui de la vagina, si 

aconseguim tenir millor informació del que està passant a nivell vaginal pensem que podrem 

seleccionar aquelles dones que si que els hi hem de fer una amniocentesis que potser a totes 

no els hi hem de fer una, només en un grup que detectem que hi ha més problemes a nivell 
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vaginal. I, d’això s’està fent recerca. I, s’ha vist que hi ha una sèrie de marcadors, de proteïnes, 

de metabòlics, de bactèries, que si tu les identifiques en la vagina estàs predint el què esta 

passant en el líquid amniòtic sense necessitat d’haver de fer una amniocentesis. Llavors, a nivell 

del nen, nosaltres quan neix un nadó prematur, tu ja ho has llegit i ho has après, que depèn de 

l’edat gestacional el pronòstic serà diferent. Si neix a les 26 setmanes té un pronòstic, si neix a 

les 32 té un pronòstic molt diferent. Llavors, tenim molt clar quines són les conseqüències del 

fet d’haver nascut preterme, prematur. Quin és el problema? Que això ho sabem ja en la vida 

postnatal, sabem com aniran aquests nens. Però, lo interessant a nivell de la recerca seria veure 

si nosaltres en el fetus ja podem predir els nens que aniran pitjor. Llavors, com estem en el 

tema aquest de les amnios i tenim controlat aquesta població. Nosaltres a nivell de la recerca, 

quan ve una dona amb amenaça de part preterme o amb ruptura de membranes, a més de fer-

li la amniocentesis estudiem el seu cor i el seu cervell, li fem una neurosorografia i aquestes 

exploracions es repeteixen quan el nadó a nascut, als sis mesos de vida i a l’any de vida.  Perquè 

volem valorar si aquest impacte que té la prematuritat a nivell postnatal som capaços 

d’identificar-lo a nivell fetal.  

4.  Per tant, es vol a partir del fetus poder predir quines complicacions tindrà el nadó al llarg 

de la seva vida? 

Aquest és el tema que té l’hospital que creiem que hi ha una programació fetal. O sigui, que 

els problemes ja veuen abans de néixer. Tu els veus quan el nadó ja ha nascut, però ja hi eren 

en el fetus. Per tant, la investigació que estem fent nosaltres és veure si som capaços 

d’identificar aquests problemes en vida fetal. Aquesta és la recerca que estem fent també a 

nivell dels nadons prematurs. 

5. I, de moment aquesta recerca està complint amb la seva hipòtesis? 

El que estem observant és que si. Els bebès que neixen prematurs, o sigui aquestes dones amb 

amenaça de part preterme no totes pareixen preterme. Llavors, el grup que neix preterme, ja 

hem observat que a nivell cardiovascular el seu cor és com si s’estigués adaptant. I, a més, a 

nivell del cervell, si nosaltres mirem el líquid amniòtic i mirem marcadors de dany cerebral, ja 

ho observem en aquests marcadors. Es pot veure tant a nivell ecogràfic com a nivell del líquid 

amniòtic, tu pots buscar marcadors del cor, de disfunció cardíaca, i marcadors de disfunció 

neurològica en el líquid amniòtic. I, el que estem veient a nivell de la recerca és que aquelles 

dones que faran un part preterme, quan van ingressar amb l’amenaça de part preterme i li vam 

fer una amniocentesis, ja hi havia alteracions a nivells dels marcadors, ja estaven, però no ho 

sabíem. És interessant perquè tu ja pots predir un malt resultat en el líquid amniòtic d’aquestes 
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dones que han fet una amenaça de part preterme, i si aquell nen acabarà fent una amenaça de 

disfunció cardíaca o acabarà fent una disfunció del sistema nerviós central perquè aquelles 

dones que tinguin més risc probablement nosaltres les podrem encarrilar a que tinguin una 

vida més saludable, insistir més en la lactància materna, no? En una dieta mediterrània. O sigui, 

si tu ja ets capaç de predir les que faran un mal resultat, doncs, aquestes dones hi ha temps 

com per poder predir i poder intervenir. Però, tot això, Aina, és recerca encara. 

6.  D’acord. Per tant, encara no hi ha resultats segurs? 

Sembla que hi ha, el què diem, una finestra d’oportunitats, el Dr. Gratacós. Moltes de les 

malalties que es veuen en el naixement tenen un origen fetal i el tema és que no som capaços 

de predir-ho. Però, que hi ha un origen fetal. 

7.  I la majoria d’aquestes malalties que s’estan identificant totes són relacionades amb el 

desenvolupament neurològic i les disfuncions cardíaques? 

El què passa és que són coses molt sotils, Aina. O sigui, el què se sap, Aina, és que els nens 

prematurs són més hipertensos d’adults i tenen un risc cardiovascular. O sigui, una persona 

que ha nascut a les 32 setmanes quan sigui gran tindrà més problemes de malalties 

cardiovasculars i de fer hipertensió. I un bebè, un nen que ha nascut prematur té més risc de 

poder ser el nen no més llest de la classe, que tingui més dificultats en l’aprenentatge i en un 

grau molt sever, paràlisis cerebral. Però, potser, encara que no arribi a tenir paràlisis cerebral 

pot ser un nen que a nivell cognitiu hi ha un retràs respecte un nen que ha nascut a les 32 

setmanes. Llavors, el què està fent la investigació és veure si això s’observa quan ja ha nascut i 

si ho podies haver predit abans. Una paràlisis cerebral, a nivell prenatal i ventricular, potser 

pots veure quistes, o un ventricle augmentat. Hi ha una malaltia que es diu leucomalacia 

periventricular que tu ja a nivell prenatal veus com quistes de substància blanca. Però, això és 

una forma molt greu. Jo t’estic parlant més de problemes en l’aprenentatge, en el 

neurodesenvolupament. Però, no problemes de retràs molt sever. Avui en dia, això ha millorat 

molt Aina i si el pronòstic és molt dolent, es fan altres tractaments, ja no es veuen tants nens 

amb paràlisis cerebral. 

8. Per tant, els principals problemes que es podrien identificar a nivell dels marcadors 

vindrien a ser la hiperactivitat, dèficit d’atenció, dislèxia...? 

Això és, si. El tema de recerca és veure si som capaços de predir-ho en el fetus, és el què s’està 

fent. La recerca que faig és amb el líquid amniòtic.   
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9.  I quan temps fa que es realitza la recerca? 

Doncs, mira, la del líquid amniòtic des de que jo vaig fer la tesis en el 2009. Però, realment, des 

del 2005. Tot això, que t’he dit de la amniocentesis ho tenim super estudiat que és així, el què 

passa és que ho diem en el fòrum científic i la gent molt bé. Però, hem de demostrar que aquest 

mètode és millor que el que fan altres hospitals i, per això, és necessari seguir estudiant. I, el 

què acabem de començar per demostra-ho són els marcadors, d’això no et puc dir resultats 

perquè no en tenim. Dels marcadors invasius, això que comentàvem del flux sanguinal, d’això 

també tenim molts anys d’experiència. I, ara ja estem en el punt de patentar, de patentar 

l’algoritme del moc vaginal que prediu la infecció intraamniòtica per seleccionar les dones que 

haurien de fer una amniocentesis i les que no. I, del tema cardiovascular, això és una tesi 

doctoral d’una companya meva, que jo superviso, i ara ja està amb l’escriptura de l’article. 

Probablement, amb un any tot això ja estarà a nivell de les publicacions. Per tant, que la vagina 

ens pot donar informació del líquid amniòtic és segur.  
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ENTREVISTA Dr. MOLINER 

1. Quins són els principals estímuls que ocasionen danys i que han de seguir un control per 

no causar perjudicis? 

Sobretot són estímuls sonors, estímuls visuals i estímuls tàctils. És a dir, s’ha d’anar molt 

en compte en com t’ho manipules al nen alhora d’explorar-lo, de ficar-li una via 

intravenosa, de fer-li una analítica o, únicament, alhora de com canvies el bolquer o els 

llençols. Has de tenir molta cura en que els moviments siguin molts suaus i que ell gairebé 

no els percebi, ja que moviments bruscos ells ho interpreten com un estímul agressiu i els 

hi provoca molt d’estrès. Aquest estrès pot ser perjudicial no només a nivell de com es 

desenvoluparà neurològicament en un futur sinó perquè també pot ocasionar problemes 

amb el seu cor, que es posi taquicàrdic, que li pugi la tensió arterial, que li sagni els vasos 

sanguinis com a conseqüència d’aquest augment de la pressió. També, es important que 

tinguin un sons molt baixets: que no parlem en veu alta al costat d’ells, que la nostre veu 

si nosaltres estem parlant al costat del nen o mentre l’estem explorant, que estan les 

portes de la incubadora obertes, doncs aquest so sigui lo suficientment al com per 

ocasionar-li un estrès auditiu, és a dir un estrès sonor. Aleshores, tenim orelles a les unitats 

neonatals que actuen com un semàfor i, aleshores, es posen vermelles si el so és massa alt, 

grogues si el so és moderadament alt o verdes si el so és correcte. Aleshores, amb aquests 

estímuls lluminosos nosaltres també ens donem conta si estem parlant massa alt, si hi ha 

massa soroll a la unitat, hem de baixar el to i fer sortir a gent, que no són els pares sinó que 

són altres professionals que estan allà dintre. Després, un altre són els estímuls visuals, la 

retina d’un nen prematur no està preparada per suportar una llum massa intensa ni per 

suportar la llum les 24 hores del dia com pot ser en una unitat d’hospitalització que les 

llums sempre estan obertes. Doncs, això, també, el què fem és tenir reguladors de la llum, 

làmpades que s’utilitzen allà, i llavors el què fem és anar reduint la intensitat de la llum i 

cobrim les incubadores amb mantes, una espècie de mantetes, de capotes, dissenyades 

per cobrir aquestes incubadores i, el que fan es esmorteir amb soroll i disminuir la 

intensitat de la llum perquè ells estiguin amb un ambient tranquil i quiet.  

2. I a llarg termini, si aquests estímuls es veiessin afectats, quines conseqüències tindria? 

Doncs, mira, aquestes conseqüències poden ser agudes, en els pocs moments després, o 

inclús, en les hores després, els poden condicionar de que aquests estímuls que ells reben 

com a agressius, doncs, els hi produeixin un augment de l’estimulació nerviosa, de 

l’activitat simpàtica i els hi produeixin taquicàrdies, augment de la pressió arterial, 

respiració molt de pressa... Tots aquestes alteracions que nosaltres veiem en les constants 
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vitals del nen, això provoca respostes d’estrès, i aquestes respostes d’estrès poden 

provocar, inclús, en aquests nadons que són molt fràgils hemorràgies intracraneals que, 

després, els hi produeixin un dany neuronal en el cervell i que produeixin diferents 

seqüeles, tant motores, com intel·lectuals, com sordesa... però, també, a part, els hi pot 

provocar altres problemes, que no tolerin bé l’alimentació perquè estan estressats, de que 

tinguin més necessitats d’oxigen, i els hi hagis de pujar la quantitat d’oxigen que els hi estàs 

administrant perquè l’estrès els hi ocasiona un augment del treball respiratori. Tenen 

diferents problemes, inclús, encara que no presentin problemes neurològics a curt termini, 

com pot ser una hemorràgia cerebral, aquells nens que han estat sotmesos a molt estrès 

durant el període neonatal, de més grans també poden tenir problemes a nivell psicològic, 

de relacionar-se amb altres persones, a nivell de la conducte, hiperactivitat, dificultat per 

centrar-se amb una tasca, problemes de dislèxia... Problemes, que a lo millor no són tan 

importants com si fos una paràlisi motora o un dèficit intel·lectual, però que també els hi 

pot condicionar a la seva vida futura.  

3. I, en el cas dels estímuls visuals, també, provoquen el mateix estrès? 

Si, la llum també els hi pot provocar un augment d’estrès. Els estímuls que més els hi poden 

provocar problemes, així, com més aguts i més greus són sobretot els estímuls tàctils i que 

són dolorosos per ells. Per això, és important. Abans, fa molts anys, es creia que els nadons 

no sentien dolor, mentida. Senten dolor i senten molt dolor. Per tant, se’ls hi ha d’evitar 

aquest dolor alleujant-los amb mesures de contenció, o amb administració de sacarosa que 

també provoca una estimulació per la secreció de mòrfics endògens que nosaltres produïm 

en el nostre cos. O, bé dóna’ls-hi l’analgèsia quan es necessari perquè tenen dolor per 

qualsevol malaltia que estan patint. 

4. Quins altres principals tractaments per intentar evitar l’estrès en els nadons? 

Hi ha diferents mesures que nosaltres diem de confort per intentar evitar l’estrès en 

aquests nadons. Algunes d’elles, són les mencionades anteriorment, poder disminuir tots 

els estímuls externs dolorosos i adversos per ells: tàctils, o visuals, o auditius de l’entorn 

del nadó. Una altre cosa és poder que els pares puguin estar contínuament amb ells, que 

la mare pugui estar amb el seu nadó per petit que sigui amb mètode cangur, està pell amb 

pell i donar-li-hi doncs el seu calor. Ell, reconeix la olor de la mare i reconeix també el so 

del seu cor. Aleshores, és molt curiós com un nen que està molt estressat reconeix a la seva 

mare, quan ella es tranquil·litza perquè a vegades les mares també es posen nervioses al 

veure aquest nen tan petit, pensant que li poden fer mal, i quan la mare s’ha tranquil·litzat 

i el nen també, veus com que totes les seves constants vitals es van normalitzant: li va 

baixant la freqüència cardíaca, li va baixant la tensió arterial, li augmenta l’oxigen a la sang, 
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i ell es queda més tranquil i millor. Una altre cosa, també és dóna’ls-hi la llet de la mare, 

ells són immadurs encara per poder prendre la llet de succió, la prenen a través de la sonda. 

Però, si que li podem donar unes gotetes d’aquesta llet directament a la boca perquè notin 

el regust i també es tranquil·litzen. A més, aquestes gotetes de llet els serveix, si tenen 

gèrmens a la boca, per neteja’ls-hi perquè la llet de la mare actua com antibactericida, és 

un esterilitzador dels patògens que li poden provocar infeccions. Després, evidentment, 

també hi ha la contenció per quan no està en el moment la mare, podent-lo contenir 

calmant, agafant-lo, posant-li les cametes i els braços en la línia mitja del cos, agafant-li el 

capet i intentant-lo que es quedi calmat i si veiem que està començant a plorar molt, 

deixar-lo, esperar-nos, deixar-lo que es tranquil·litzi, quan estigui més tranquil donar-li 

unes gotetes de sacarosa i llavors, tornar-li a intentar ficar-li la via o fer-li la analítica i anar-

li donant el seu temps. Si l’atabalem molt, al final aquest nen es descontrolarà molt. Si tu 

estàs molt nerviós i t’estan agafant i intentant que et quedis quiet, però t’estan fent mal i 

tu encara estàs, doncs, entres amb un cercle que quan més t’agafen més nerviós i histèric. 

Llavors, t’han de deixar respirar, que tu t’acomodis una altre estona i, llavors, tornarem a 

fer allò que necessites per posar-te una medicació determinada. Doncs, una miqueta, s’ha 

d’anar actuant d’aquesta forma, donant-li temps al nen perquè es vagi recuperant de tot 

allò que en un moment determinat li causa dolor i li causa estrès.  

5. Tot això, relacionat amb les setmanes de gestació, quines són les principals 

complicacions en funció d’aquestes? 

Mira, els problemes que poden fer són similars, el què passa és que són més freqüents 

quan menor és l’edat gestacional. Per exemple, un nen pot fer problemes a nivell cerebral, 

pot fer hemorràgies cerebrals. Però, aquesta hemorràgia cerebral serà molt infreqüent, 

menys d’un 10% dels nens entre 32 i 36 setmanes faran hemorràgies cerebrals. Però, per 

exemple, els nens de menys de 28 setmanes, l’hemorràgia cerebral, a lo millor es presenta 

en el 50% d’aquests nens. Aleshores, depèn una mica de l’edat gestacional, una és aquesta. 

Llavors, si hi ha problemes a nivell de poder mantenir la tensió arterial també poden haver-

hi alteracions cerebrals en forma d’hipòxia, zones d’aquell servei que han estat poc 

oxigenades per sang. I, aleshores, també poden provocar alteracions motores, alteracions 

sensitives... això, passa amb nens que han tingut problemes a nivell cardíac o infeccions, 

quan més petit és el nen més possibilitat hi ha que faci alteracions aerodinàmiques, en 

mantenir la tensió arterial per causes cardíaques o infeccioses, i, menys probabilitat té de 

que tinguin aquestes lesions cerebrals. Això és més freqüent per sota de les 28 setmanes 

que no per sobre de les 32 setmanes de gestació. Problemes respiratoris, és el principal 

problema que fan els nadons prematurs i, també, és així, un problema respiratori serà més 
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freqüent i més greu en nens per sota de les trenta-dues setmanes de gestació que no pas 

per sobre de les 32 setmanes de gestació. I, la possibilitat de que necessitin suport 

respiratori com intubar-los, posar-los un tub que baixi directament a la tràquea amb un 

dispositiu que ventili directament els seus pulmons serà molt més freqüent per sota de les 

28 setmanes que no per sobre de les 32 setmanes que serà molt poc necessari. Llavors, 

alhora de tolerar el menjar també és més freqüent que tolerin pitjor el menjar i que s’hagi 

d’anar molt més lent en nens més petits, menors a 28 setmanes, que amb nens nascuts a 

les 32.  

6. Aquestes complicacions mantenen relació amb la causa de la prematuritat? 

Una de les principals causa de la prematuritat són les infeccions. Les infeccions que es 

produeixen en l’aparell genital femení i, per gèrmens que colonitzen, a lo millor no hi ha ni 

infecció a la vagina de la mare, sinó que són gèrmens que estan colonitzant la vagina com 

tenim totes les dones i, els homes, doncs tenen en el seu penis o en el seu perenne, també 

tenen gèrmens que conviuen amb nosaltres. A vegades, aquests gèrmens poden arribar i 

colonitzar la bossa amniòtica amb la que esta envoltada el fetus i provocar una infecció, 

passar al líquid amniòtic, d’aquí al fetus i provocar una infecció. També pot ser una infecció 

que passi la mare i que arribi a través de la sang de la mare i de la placenta al fetus. La 

principal causa de la prematuritat és la infecció, llavors hi ha altres malalties maternes que 

fan que el nen s’hagi de treure abans perquè sinó la mare pot empitjorar molt, com és la 

preeclàmpsia, una alteració arterial que es produeix durant la gestació i que pot provocar 

problemes molt importants a la mare. Una altre causa de la prematuritat són les gestacions 

múltiples, com a conseqüència de les fertilitzacions in-vitro i de les tècniques de 

reproducció assistida. Ara, això està més controlat, ja que només deixen com a molt ficar 

dos embrions i  en la majoria dels llocs es posa un únic embrió. Sempre, els problemes que 

pot presentar el nadó prematur són molt més importants quan l’origen de la prematuritat 

és la infecció, ja que la pròpia infecció pot provocar lesió de diferents òrgans i també del 

cervell. Per tant, seran nens que tindran més probabilitats, de que encara que no hi hagi 

sagnat cerebral tinguin lesions cerebrals i que de més grans tinguin problemes encara que 

no siguin molt aparatosos. Però, tenen majors probabilitats de tenir lesions cerebrals i 

menors coeficients intel·lectuals. Després, també, són nens que tenen majors probabilitats 

de fer problemes respiratoris, no només a curt termini sinó també a llarg termini, 

alteracions que es diuen displàsia broncopulmonar. I, aquesta displàsia broncopulmonar, 

és com quan nosaltres tenim un avi que ha fumat molt i que té una malaltia pulmonar 

crònica, que s’ofega i que es cansa molt, i que a vegades necessita oxigen a casa seva o 

inhaladors. Com si fos una mena d’asmàtic, però de l’avi gran. Doncs, aquests nens durant 
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els primers anys de vida, els primers dos o tres anys de vida, tenen problemes, qualsevol 

infecció els hi pot provocar una crisis asmàtica i necessiten durant temps tractaments amb 

broncodilatadors i, en ocasions, oxigen per poder anar desenvolupant-se. I, també, a nivell 

intestinal són nens que poden presentar més problemes alhora de digerir els aliments, 

aquests nens que han tingut infeccions inclús aquestes mateixes infeccions poden 

aparèixer a nivell del tracte gastrointestinal.  

7. I, en el cas de les gastrointestinals a llarg termini quines complicacions tindrien? 

Tots tres tipus d’alteracions que t’he dit s’ha vist que els nens quan són més grans estan 

relacionats amb una elevada morbiditat neurològica, és a dir que tenen una major 

probabilitat de tenir seqüeles importants: nens que tenen displàsies broncopulmonars 

greus, nens que han tingut hemorràgies pulmonars, nens que han tingut infeccions 

importants i nens que han tingut enterocolitis necrotitzant que és aquest problema que et 

dic en els budells, com una mena d’infecció que provoca que es perforin els budells i que 

el nen faci una peritonitis i una infecció generalitzada amb molts problemes posteriors.  

8. I, els principals problemes del desenvolupament neurològic serien la hiperactivitat, 

dislèxia, trastorn autista...? 

Si, podrien ser, podrien ser. També hi ha altres problemes neurològics majors, alteracions 

motores, és a dir, paraplegies, que et costi caminar, que arrosseguis la cama o que no 

puguis moure la cama que són plegies. Poden ser paraplegia, diplegia, niplegies, que et 

costi moure més un cantó del cos que un altre. Poden ser alteracions intel·lectuals que 

anomenem els metges que és que tinguis uns coeficients intel·lectuals menors que lo què 

està considerat com a normal. Pots tenir defectes visuals i defectes auditius. I, això, 

s’engloba dintre de les seqüeles neurològiques majors. I, després, hi ha altres tipus de 

seqüeles que són les seqüeles neurològiques menors que als dos anys tu tècnicament no 

els hi veus absolutament res, són nens que caminen, que senten i que aparentment no 

sembla que tingui cap dèficit intel·lectual cognitiu. Però, que quan comencen 

l’escolarització comencen a tenir problemes. Problemes en l’aprenentatge, que poden ser 

alteracions en el càlcul mental, alteracions en la lecto-escriptura, sovint poden presentar 

dislèxia, són nens que a lo millor tenen dèficits d’atenció, inclús alguns són hiperactius i, 

també n’hi ha alguns que tenen alteracions conductuals, alteracions psiquiàtriques és més 

freqüent que siguin nens amb depressió i poden haver-hi defectes conductuals, que això 

ho veiem abans, a partir dels dos, tres anys. En aquest cas, ja veiem nens que es relacionen 

de forma diferent, que no volen relacionar-se entre els seus iguals, que a lo millor volen 

relacionar-se amb gent més gran, són una sèrie d’alteracions de la conducta que estan 

englobades dintre dels trastorns de l’aspecte autista. Amb aquests dèficits en 
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l’aprenentatge sobretot se’ls hi diu dèficits en l’aprenentatge menors. Menors, ja que el 

nen no condicionen en que el nen es desplaci i porti una vida, més o menys autònoma. 

Però, si que li condicionen d’alguna manera la vida: els estudis, les seves relacions amb els 

companys.  

9. I, a quina etapa del desenvolupament neurològic s’associen? 

Mira, els problemes neurològics majors tu ho vas veient durant el primer any de vida a 

partir dels tres o quatre mesos es comença a observar si els moviments són normals, o bé 

si presenta algun dèficit en la seva mobilitat. I, d’alguna forma, pots predir d’alguna forma 

que aquell  nen pot patir algun dèficit motor que li condicionarà a una paràlisis cerebral. 

Durant el primer any de vida aquests defectes majors es solen veure, entre el primer i el 

segon els has diagnosticat, pràcticament, tots. Els altres defectes sovint tenen que 

començar l’escolarització i entre els cinc i els set anys pots trobar aquests defectes: en 

l’aprenentatge, en el càlcul mental, en la dislèxia... tots aquests, sobretot, quan comença 

l’escolarització. I, defectes i alteracions en les relacions, alteracions en la conducta pots 

començar a sospitar-lo a partir de l’any i mig de vida, i sobretot ho pots diagnosticar a partir 

dels dos anys amb molta possibilitat. O sigui, que un nen amb un trastorn de l’espectre 

autista pots sospitar-lo en els 15 mesos i el pots diagnosticar entre els 18 mesos i un any. 

10. En quin moment de la gestació es dur a terme la part més important del 

desenvolupament neurològic que n’evita les futures seqüeles?  

Hi ha tota una sèrie dels òrgans dels sentits i les estructures neurològiques que tenen un 

desenvolupament embrió-fetal que varia en funció de l’òrgan i les setmanes de gestació. 

Però, realment si tu mires un cervell d’un nadó, d’un fetus, a les 23 setmanes és un cervell 

pràcticament llis. I el cervell d’un fetus de quaranta setmanes de la gestació a terme que 

arriba fins al final de la gestació i neix quan li toca és un cervell que està molt circumval·lat, 

tenen molts sons cerebrals, molt relleu. I, en canvi, el d’un nen prematur és un cervell molt 

llis. Tot aquest relleu són diferents connexions cerebrals que s’han anat establint i que 

s’han anat creant i que encara s’han d’ampliar, i que encara falta que tots els estímuls de 

fora creïn respostes i es vagi desenvolupant aquest cervell. Doncs, clar, totes aquestes 

circumval·lacions que es creen dintre de l’úter i que aquest cervell està protegit per l’úter 

de la mare, resulta que això ho ha de fer fora i no protegit amb res, únicament amb la 

incubadora, amb la seva mare que el tindrà a fora. Però, clar, tota una sèrie d’estímuls que 

el tocaran quan ningú l’hauria de tocar. O, sigui, tota una sèrie de coses que ell no està per 

res acostumat ni preparat per rebre totes aquestes manipulacions. Per lo tant, és un mitjà 

advers en el qual es desenvolupa i, com per explicar-t’ho d’alguna manera, el seu cervell, 
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únicament, està rebent estímuls negatius. Per tant, li hem d’afavorir moltes coses que 

siguin negatives fora. 

11. Tota aquesta informació de l’estudi ha estat extreta d’altres estudis, i alguns d’ells 

experimentant amb animals. Com s’ha arribat a extreure’n conclusions? 

L’article que tu vas llegir, desenvolupament sensorial amb el nadó prematur, doncs, més 

que res del què parlava era a quines setmanes de gestació es comença a desenvolupar cada 

òrgan dels sentits i quan està preparat per sortir a fora. Aleshores, hi havia diferents estudis 

i diferents tipus d’animals, per exemple els del so hi havia estudis amb peixos que 

comentaven això. Hi havia estudis fets amb porquets, amb ratolins. Els principals estudis 

que es fan per extrapolar-los als humans, sobretot són amb ratolins i amb porcs perquè 

ens assemblem més a aquests dos tipus d’animals els humans. I, aleshores, els estudis solen 

ser a partir d’aquests animals.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pàgina | 80  
 

ENTREVISTA ALICIA – SOM PREMATURS  

1.1 PREGUNTES GENERALS 

1. A quina setmana de gestació es va produir el part? 

28 i 1 setmana. 

2. Quan va pesar? 

1,340kg 

3. Se sap quina o quines van ser les causes del part prematur? 

Degut a la listeria.  

4. Va estar ingressat a la unitat de neonatologia?  

Si.  

5. Quan va durar l’hospitalització? 

El meu fill va néixer al tres de maig... dos mesos, va néixer al maig i vam sortir a principis 

de juliol.  

6. Com va ser l’hospitalització (visites, cures, prevenció dels estímuls que pugin ocasionar 

danys...?) 

Bueno, en aquella època com que no hi havia coronavirus podia entrar sempre. La primera 

setmana vaig estar ingressada i durant l’ingrés em treien la llet i el podia anar a veure quan 

jo volgués, tenia amplitud. Al cap d’una setmana em van donar l’alta i podia estar des de 

les vuit del matí fins a les deu de les nit, que és quan estava. Però, a mi m’hagués agradat 

estar fins i tot a la nit, però tenia que descansar i les infermeres em demanaven que 

reposés. 

1.2 COMPLICACIONS A CURT TERMINI: 

7. Com va ser l’evolució durant l’hospitalització? 

Quan va néixer al principi li donaven quaranta-vuit hores de vida perquè va tenir un 

derrame cerebral i fins que no es va predir si la sang s’anava a coagular o no... però, podia 

haver-se quedat vegetal. A les tercera setmana o així, em van dir que la sang havia parat 

se sagnar i havia de fer crosta. En principi, no s’anava a expandir més. Sempre amb por 

perquè no saps quines conseqüències neuronals pot tenir el nen. Sobretot, no poden dir 

exactament que és el què li pot passar perquè les neurones pot ser que vagi tot bé o que 

no... però, amb el temps he hagut d’acceptar la situació i anar tirant i observant quina 

evolució feia el nen. 

8. Va presentar complicacions a curt termini? 

Quan va néixer va tenir allò que té la pell groga i li van tenir que ficar el focus aquell de 

llum per canviar el to de la pell. llavors, ell també infecció a la sang, va tenir sèpsia al néixer. 
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I, res més així com important. La respiració anava amb l’oxigen, li van ficar poquets dies, ja 

que de seguida va poder respirar sense oxigen.  

1.3 SEQÜELES: 

9. Va presentar seqüeles a causa de la prematuritat? 

En principi, de moment, hem treballat molt seguim anant al CDIAP. Però, des de que va 

néixer que no podia moure la part esquerre, degut al derrame que va tenir a la part dreta. 

Actualment, el nen mou el braç igual que l’altre. Però, la cama hi ha un múscul que se li 

queda molt rígid i no li ajuda a poder fer el joc alhora de caminar. Llavors, potser camina 

més de puntetes amb un peu que amb l’altre, però es veu molt poquet. Els professionals si 

que es donen conta, però a mi com a mare potser m’hi fixo però una altre persona externa 

no ho nota. En principi, no té moltes, el què passa és que ara li han diagnosticat un principi 

d’autisme, però no ser si és degut a la prematuritat o a que el nen neix així, ja que hi ha 

nens nascuts a terme que també ho tenen.  

De visió, li van fer unes proves des de ben petit a la incubadora i si que és veritat que té 

una taca, degut també al derrame. Però, no li perjudica a l’hora de la visió, tot i que en el 

seu moment va ser alarmant. Seguim anant a visions a l’oftalmòleg, però tot això és degut 

al derrame i a la immaduresa. 

Va molt atraçat amb tot, altres nens potser van més evolucionats en tot. 

1.4 DESENVOLUPAMENT 

10. Va presentar dificultats alhora de parlar? 

No, amb això no. Alhora de parlar no, ha sigut més dificultat alhora de comprensió del què 

deia. Parlar molt bé, però molt vocabulari sense sentit, molta còpia. Ara, amb quatre anys 

és quan comença a saber ben bé què és el què esta dient, a comprendre-ho. Però, no ha 

tingut problemes alhora de parlar, no.  

1.5 DESENVOLUPAMENT NEUROLÒGIC  

11. Segueix algun control? 

Si, fins ara, ja que ara als quatre anys ja li donen d’alta, anàvem a la setmana amb un 

psicòleg. Té control físic i neurològic la psicòloga.  

12. El trastorn autista a quina edat es va identificar? 

Als 3 anys. 

13. Com va ser identificat? 

A partir d’un test. 

14. Pel què fa l’escola ha tingut problemes?  
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El primer any si, aquest any de moment no hem tingut cap problema. Però, com que no 

havia anat a guarderia, doncs entre que no hi havia anat i no estava acostumat a una 

disciplina de cole i no entenia bastantes coses, era bastant violent. Aquest any, de moment, 

no m’estan dient res així de que el nen al no saber-se expressar, pega. Però, l’any passat si, 

cada dos per tres em deien que el nen aixecava la mà. Té un petit retard, alhora de 

l’aprenentatge. Però, jo tinc fe que quan el nen vagi creixent arribarà a l’altura de tots 

perquè tonto no és, el què passa és que li costa més aprendre. Potser un nen ja sap ficar el 

seu nom, però en Lian posa la i així, la a del revés i la n, doncs com vol. 

15. I a nivell social, amb els companys de classe? 

És molt alegre, i els nens se l’estimen molt. Fins i tot, més d’un nen l’entén i sap que quan 

amb una rotllana s’ha de posar més endavant, ho entenen, perquè si no s’enfada. 
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ENTREVISTA SANDRA – SOM PREMATURS  

1.1 PREGUNTAS GENERALES 

1. ¿En qué semana de gestación se produjo el parto? 

24 semanas. 

2. ¿Cuánto peso? 

     700 gramos 

3. ¿Se sabe cuáles fueron las causas del parto prematuro? 

Incompetencia cervical 

4. ¿Estuvo ingresado en la UCI neonatal? 

2 meses y medio 

5. ¿Cuánto tiempo duró la hospitalización? 

Casi 4 meses, 118 días. Desde el 7 de diciembre de 2017 hasta el 4 de abril de 2018. 

6. ¿Cómo fue la hospitalización (visitas, curas, prevención de estímulos que puedan 

ocasionar daños…)? 

Los padres podían entrar las 24 horas del día. Las visitas a familiares estaban restringidas a 

dos horarios, uno por la mañana y otro por la tarde. 

Curas: radiografías, ecografías, fondo de ojos, potenciales auditivos, fisioterapia, Reiki 

(voluntario a petición de los papás), transfusión de sangre, medicación, sonda, vías para 

medicación…. 

Prevención de estímulos: las incubadoras estaban tapadas, la luz de la UCIN era tenue, 

intentaban hablar flojo, aunque en la UCIN ya solo con los pitidos de las máquinas hay ruido 

ambiental. Las pruebas se las hacían en la misma UCIN exceptuando los potenciales 

auditivos, mucho canguro con los papás, el bebé estaba en contención en la incubadora, e 

intentaban que, si lo sacaban para hacer canguro, fuera un mínimo de 2-3 horas para no 

andar metiendo y sacando al bebé. Cada 3 horas le cambiaban el pañal y lo cambiaban de 

postura hacia el lado contrario. 

1.2 COMPLICACIONES A CORTO PLAZO 

7. ¿Cómo fue la evolución durante la hospitalización? 

Ethan tuvo mucha suerte, me decían que era un privilegiado. Tuvo de todo, pero nada 

grave. 11 días entubado y 48 días con CPAP. Todo fue lento, Tanto en lo respiratorio como 

en la alimentación, ya que tenía mucho reflujo y se le iba subiendo la cantidad muy poco a 

poco. 
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8. ¿Presento complicaciones a corto plazo? 

Ejemplos:  

a. Problemas respiratorios (SDR...) 

b. Problemas sanguíneos (anemia, ictericia...) 

c.  Problemas del sistema inmunitario (displasia broncopulmonar, ventriculomegalia...) 

d. Problemas del corazón 

e. Problemas cerebrales (hemorragia ventricular, hemorragia interventricular, PVL...) 

f. Problemas gastrointestinales (reflujo gastroesofágico…) 

g. Problemas metabólicos (hipoglucemia…) 

h. Problemas en el control de la temperatura (hipotermia…) 

Estuvo 80 días con soporte respiratorio (11 días ventilación mecánica, 48 días CPAP, y 21 días 

con cánulas). 

Ductus arterioso persistente (medicación Ibuprofeno, no se acaba de cerrar, deciden esperar 

y al final se cerró solo). 

Hemorragia matriz germinal izquierda y ocupación hemorrágica intraventricular 

homolateral, afectación periventricular y gangliobasal izquierda. Hemorragia matriz germinal 

grado 1. A fecha de alta todo estaba normal. 

Potenciales auditivos: bien 

Reflujo gastroesofágico, el cual le daba mucha problemática en sus saturaciones, me 

enviaron a casa con Omeprazol. 

Infecciones: Estafilococo epidermis, Rotavirus, colonización rectal por Morganella morganii 

Ictericia del prematuro (fitoterapia) 

Anemia de la prematuridad: requiere transfusión de concentrado de hematíes en 4 ocasiones 

Coagulopatía, con afectación de la vía intrínseca (no transfusión, controles) 

Retinopatía prematuro grado 2 (corregido después del alta) 

1.3 SECUELAS 

9. ¿Presentó secuelas visuales o auditivas a causa de la prematuridad? 

Durante su ingreso si tuvo retinopatía grado dos, a día de hoy no tiene ningún problema 

tanto visual como auditivas. 

1.4  DESARROLLO 
10. ¿Gateo? 

Gateo tarde. 
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11. ¿Presentó dificultades para andar? ¿A qué edad empezó? 

Ando tarde, empezó a dar sus primeros pasos a los 18 meses cronológicos (14 corregidos) 

y empezó a andar sobre los 22 meses cronológicos (18 corregidos). Es un niño muy 

prudente, y hasta que no vio su estabilidad no nos soltó de la mano. 

12. ¿Y para hablar? ¿A qué edad empezó? 

Empezó a balbucear como cualquier otro bebé. Pero no empezó a decir palabras como 

mamá o papá hasta los 3 años y poco (cronológicos) de hecho a día de hoy que acaba de 

hacer 4 (cronológicos) está hablando muchas más palabras, pero todavía no hace frases. 

Es una de las cosas por el cual entra dentro de los rasgos TEA, pero también entra por su 

inmadurez prematura. 

1.5 DESARROLLO NEUROLÓGICO  

13. ¿Sigue algún control? ¿De qué tipo? ¿Con qué frecuencia? 

Neurología en Vall d’Hebron lo llevan una vez al año, me derivaron a Tarragona para no 

dar tanto viaje y vamos cada 6 meses, así que un total de 3 visitas al año.  

CDIAP, visita cada 15 días con su terapeuta. 

14. ¿Presenta algún trastorno relacionado con el desarrollo neurológico (TDAH, dislexia, 

autismo…)? ¿Cuándo y cómo fue diagnosticado? 

A los dos años, no señalaba, no hablaba, no le llamaba la atención nada por la calle, ni una 

sirena del coche de policía, ni un petardo… así que entró dentro del espectro Autista. 

Conforme pasan los meses, Ethan cómo que se conecta más y señala y ve a la policía y les 

dice hola. Ahora hay la “diferencia de pensar” entre neurología que cree poder ser solo un 

tema de inmadurez dado si avance y su terapeuta de CDIAP que dice que hay grados de 

autismo. Tenemos la discapacidad hasta 2025, que es donde se podrá evaluar bien con la 

edad de 7 años y pico. 

Tiene sensibilidad sensorial, que le afecta al tacto y a las texturas. El mayor problema para 

nosotros ha sido las texturas a la hora de la alimentación, a día de hoy, aunque ya hemos 

avanzado mucho, tengo que seguir triturando según qué comida. De pequeño no quería 

tocar ni plastilina, ni arena, ni nada pegajoso, ni césped, ni pinturas, ni comida, ha sido un 

trabajo largo, exponer, pero no forzar, y bueno, hemos mejorado mucho mucho, me queda 

el problema de las comidas… pero poco a poco. 

15. ¿Al empezar la escuela ha presentado problemas relacionados con su desarrollo? 

Dada su prematuridad extrema y el nacimiento en el año anterior, hicimos una retención. 

Con 3 años hizo guardería P2, y ha entrado al colegio este año, haciendo este año los 4 



Pàgina | 86  
 

años. Se ha relacionado muy bien, los trabajos los hace al igual que sus compañeros y no 

necesita de ayuda, la profesora está muy contenta con él ya que es un niño muy risueño y 

cariñoso, aparte de hacer sus tareas con mucho esmero. Ha creído oportuno, no darle 

ningún tipo de ayuda externa porque cree que no lo necesita. Tema esfínteres lo llevamos 

mal, aunque ya entiende no quiere hacer en el váter, y el colegio ha tenido que aceptar las 

necesidades de Ethan, así que cuando pide el pañal se lo ponen y se lo quitan, aunque 

hacen lo mismo que con los otros y lo sientan en el baño, aunque no haga nada. Tiene 

sensibilidad sensorial, así que también es algo difícil en algunos momentos, pero la 

profesora está informada y tienen terapeutas en el colegio que le asesoran.  

16. ¿Y a nivel social? 

Muy bien, es un niño muy sociable que le encanta estar con niños y con mayores, ningún 

problema en ese aspecto 

 ¿Te gustaría añadir alguna cosa que no haya preguntado en la entrevista? 

Muchas gracias por tu interés en la prematuridad, por darle voz y representarnos de alguna 

manera. Quedo a tu disposición por si quieres complementar algo o tienes alguna duda. 

 

 


