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1.Introducció
En el moment de decidir el camp per enfocar el meu treball de recerca, vaig tenir clar
que volia que fos en el camp de la salut, ja que estic cursant un batxillerat científic i
m'agradaria dedicar-m'hi professionalment en un futur.
A l'hora d'escollir el tema, vaig pensar en diferents aspectes que envolten a la
maternitat, ja que des de sempre he sentit curiositat per aquest món. Un cop havia
analitzat diferents temes, vaig decidir-me per la prematuritat. Durant els primers mesos,
no tenia ben clar cap a on dirigir la meva investigació, però degut a la constant
informació que vaig rebre sobre les malalties i afeccions respiratòries a través dels
mitjans de comunicació quan informaven sobre la COVID-19, vaig decidir enfocar el
meu treball d'investigació en les malalties respiratòries en les persones prematures.
Durant la investigació inicial, vaig poder tenir accés a moltes publicacions acadèmiques
relacionades amb els problemes respiratoris dels nounats, i vaig descobrir el gran
nombre de malalties respiratòries que comporta la prematuritat.
1. Justificació de l'elecció del tema
A la meva família hi va haver un embaràs d'alt risc. La meva germana petita era bessona
monocorial monozigòtica i, a causa de diverses complicacions associades a aquest tipus
d'embaràs, va néixer al cap de vint-i-nou setmanes de gestació. Tot i que jo només tenia
quatre anys quan va passar, recordaré sempre el patiment dels meus pares. És per això
que vull dedicar el meu treball de recerca a saber més sobre la prematuritat, que es dona
molt més sovint del que ens pensem i que sovint afecta el desenvolupament cognitiu i
físic del nou nat. En aquesta línia centraré el meu treball a investigar les seqüeles
respiratòries derivades del naixement a preterme.

2. Objectiu de la investigació
L'objectiu que m'he proposat és esbrinar, mitjançant la investigació i altres mètodes
pràctics, de quina manera néixer a preterme afecta la incidència d'afeccions respiratòries
en els nounats. La meva hipòtesi és la següent; a causa dels parts prematurs, els nens
preterme poden presentar deficiències en el desenvolupament correcte en el sistema
respiratori i causar-los seqüeles respiratòries diferents, segons el grau de prematuritat.
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3. Distribució i organització del treball
Aquest treball el distribuiré en dues parts principals, la part teòrica i la part pràctica. En
la primera definiré la prematuritat; què és, les seves conseqüències, les causes de la
prematuritat, les malalties respiratòries i la seva incidència en els nascuts a preterme.
Pel que fa a la part pràctica, utilitzaré el treball de camp. Faré una enquesta, a pares de
persones prematures i persones prematures per a poder conèixer diferents casos de
prematuritat i si la incidència a Catalunya és elevada. A través de les dades obtingudes
durant la meva investigació teòrica, podré contestar a la meva pregunta d'investigació
inicial i determinar si la meva hipòtesi és vàlida o no ho és.
2. Marc Teòric.
1. L’embaràs
L'embaràs és l'estat fisiològic d'una dona que compren des de la fecundació de l'òvul per
l'espermatozou, seguit pel desenvolupament del fetus fins al moment del naixement.
Aquest procés acostuma a durar unes quaranta setmanes, des que de l'última menstruació
o trenta-vuit setmanes a partir de la data aproximada de la fecundació. (Opinion, 2014)

L'embaràs es divideix en tres trimestres; el primer trimestre, el segon trimestre i el tercer
trimestre. Els tres trimestres tenen una durada de dotze setmanes cadascun.
•

El primer trimestre s’inicia a la setmana 1 i conclou en la setmana 12.

•

El segon trimestre comença a la setmana 13 i finalitza en la setmana 26.

•

El tercer trimestre té el seu inici a la setmana 27 i dura fins al dia del part. (Mayo
Clinic, 2020)

2. La prematuritat
2.1 Definició de la prematuritat.
La prematuritat és la condició de néixer abans de les trenta-set setmanes de gestació.
Normalment, un embaràs es considera normal quan la seva durada és entre 37 i 42
setmanes.
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En néixer abans de temps, el fetus no es pot desenvolupar completament i, per tant, amb
normalitat. Aquesta falta de setmanes en el desenvolupament fetal, pot causar diferents
patologies, i la malformació d'òrgans. (Medline Plus, 2021)

2.2. Classificació de la prematuritat.
Existeixen quatre tipus de prematuritat, segons les setmanes de gestació en les que es
dona el part:
o Prematur extrem: nounat nascut abans de les 28 setmanes de gestació.

o Nounat molt prematur: nounat nascut entre les 29 i les 31,6 setmanes de
gestació.

o Prematur moderat: nounat nascut entre les 32 i 34,6 setmanes de gestació.

o Prematur tardà: nounat nascut entre les 35 i 36,6 setmanes de gestació.
(Medline Plus, 2021)

2.3. Factors de risc per parts prematurs.
Els parts prematurs es poden donar per diversos motius i la majoria de les vegades no es
pot determinar exactament quin n'és.
Els factors de risc de patir un part prematur, són els següents:

2.4. Factors de risc materns
• Ser fumadora o consumir altres tipus de drogues. Conforme una investigació
publicada al 'American Journal of Obstetrics and Gynecology', les mares que
consumeixen

algun

tipus

de

droga

durant

l'embaràs,

empitjoren

el

desenvolupament del fetus, ja que és exposat a substàncies molt tòxiques. Les
drogues tripliquen el risc del naixement amb el cap petit, i dupliquen les
possibilitats de néixer a preterme. (Ser Padres, 2016)
• Afeccions cròniques. Tenir la pressió arterial alta o ser diabètica, poden
contribuir en avançar la data estimada del part. Durant la gestació la mare pot
desenvolupar afeccions arterials, com per exemple: la hipertensió gestacional (que
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es presenta després de les vint setmanes de gestació i no acostuma a mostrar cap
altra símptoma) o la preeclàmpsia (augment sobtat de la pressió arterial després
de la vintena setmana gestacional que fins i tot pot provocar complicacions al
fetge i els ronyons.
Els danys a aquests òrgans poden comportar símptomes com l'aparició de proteïna
a l'orina i augmentar considerablement la pressió arterial).
Ambdues condicions poden afectar a la durada de l'embaràs. (MedlinePlus, 2020)
• Sobrepès o estar sota pes durant l'embaràs.
• Successos estressants o patir d'estrès constant durant l'embaràs.
•Infeccions del líquid amniòtic i de l'aparell genital inferior. La
corioamnionitis, o infecció intraamniòtica és la infecció del còrion, l'amni, el
líquid amniòtic, la placenta o d'un conjunt de les parts mencionades.
Aquesta malaltia pot provocar dificultats obstètriques, al fetus i al nounat.
Per tractar-la, l'especialista receptarà antibiòtics o la inducció del part. (Antonette
T. Dulay, 2020)
• Lesions físiques o traumatismes. Les dones embarassades que pateixin algun
traumatisme o una lesió durant l'embaràs, poden patir la ruptura de la bossa
amniòtica i pot desenvolupar en un part preterme.
• Múltiples avortaments tant voluntaris com espontanis.
• Ser menor de 15 anys o major de 40 anys. (Medline Plus, 2020)

2.5. Factors de risc fetals:
• Malformacions congènites. Aquestes malformacions són aquelles que es desenvolupen
durant el període en el qual el nadó és a l'úter, és a dir, durant la vida intrauterina.
• Embaràs múltiple.

7

• CIR. El retard del creixement intrauterí o la restricció del creixement intrauterí,
pot ser degut a una falta d'oxigen en el fetus, embarassos múltiples o problemes a
la placenta. (Medline Plus,2021) (Flor de Rosario Flores Robles, 2015)
2.6. Factors de risc del líquid amniòtic:
• Polihidramni: Quantitat superior a l'habitual de líquid amniòtic, per sobre dels
2L. (TERMCAT)
• Oligohidramni: Quantitat molt inferior a l'usual de líquid amniòtic, per sota de
300 ml. (TERMCAT)
• Infeccions intercurrents: Aquelles infeccions preexistents a l'embaràs que
poden dificultar l'embaràs o fins i tot poden ser de risc. (Infermera virtual, 2021)
(Flor de Rosario Flores Robles, 2015)
2.7. Factors de risc de la placenta
• Despreniment prematur de la placenta. En la majoria dels embarassos, la placenta
(òrgan connector de la mare al fetus, que proporciona l'oxigen, nutrients i la sang
necessària per al desenvolupament del fetus a l'úter, i li facilita l'eliminació dels residus
(Medline Plus, 2021)) està unida a la part superior de la paret uterina.
En determinats casos i freqüentment durant el tercer trimestre, es produeix el
despreniment de la placenta que es trobava connectada a la paret uterina.
En aquests casos, com que no hi ha una font directa als elements necessaris per al
creixement correcte, el fetus rep menys oxigen, sang i nutrients.
Aquesta manca en alguns casos pot provocar un creixement intrauterí restringit (el fetus
no creix tant com ho hauria de fer i conseqüentment el seu pes i grandària és inferior,
comparat amb un fetus normal. (Medline Plus,2021)) Perquè no hi ha les condicions
necessàries, es pot donar un part prematur.
• Placenta prèvia. Rep aquest nom l'obstrucció, parcial o completa, del coll uterí de la
mare, cobrint la sortida de l'úter. Aquesta condició pot provocar un sagnat abundant i
preocupant al llarg de l'embaràs. (Mayo Clinic, 2020)
• Placenta circumval·lada. L'alteració morfològica de la placenta que presenta la unió
de les membranes i una conca central, pot ser la causant d'un sagnat al segon trimestre,
del despreniment placentari i de la mort perinatal (mort entre la setmana 22 de gestació

8

fins als 28 dies després del naixement). (Portal Clínic) (Carmen Arnanz) (Flor de Rosario
Flores Robles, 2015).

3. Complicacions mèdiques a causa de la prematuritat
A conseqüència de la immaduresa (en major o menor grau depenent del cas) dels diferents
òrgans del nounat, aquests no són tan eficients com els d'un nadó nascut a terme. Per
aquest motiu les persones prematures, tenen més probabilitats de patir diferents
complicacions mèdiques, com paràlisi cerebral, discapacitats sensorials i motores,
diferents trastorns en l'àmbit de l'aprenentatge i la conducta i en molts casos problemes
pulmonars.
Els principals grups en els quals es classifiquen les principals complicacions mèdiques,
són els següents:

3.1. Patologia respiratòria
La capacitat pulmonar del prematur, es veu condicionada per la immaduresa neurològica
central i la feblesa del teixit muscular dels pulmons. Aquests aspectes s'associen amb un
dèficit de surfactant (substància que permet l'expansió dels pulmons i, per tant, la
respiració correcta i normal).
Aquesta patologia encapçala el nombre de defuncions dels nascuts preterme, representada
per malalties com la síndrome respiratòria (dificultat respiratòria), apnees (pauses
prolongades durant la respiració) i per últim la displàsia broncopulmonar.
Altres malalties respiratòries evolutives que afecten els nascuts preterme són;
pneumotòrax, la hipertensió pulmonar, pneumònies infeccioses o edemes del pulmó. (S.
Rellan Rodríguez, C. Garcia de Ribera i M. Paz Aragón Garcia, 2008)

3.2. Patologia neurològica
Els preterme de grau més gran, és a dir, aquells considerats com a molt prematurs i
prematurs extrems, tenen més possibilitats de patir un sagnat cerebral, coneguda també
com a Hemorràgia Interventricular (HIV), que pot provocar lesions permanents. En la
majoria de nadons preterme aquestes hemorràgies no acostumen a ser greus i els seus
efectes a curt termini, tampoc.(S. Rellan Rodríguez, C. Garcia de Ribera i M. Paz Aragón
Garcia, 2008)
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3.3. Patologia cardiovascular
En els nascuts preterme la hipotensió arterial precoç (tensió arterial molt baixa), és més
freqüent en els nadons de menor pes corporal. La causa d'aquesta patologia pot ser la
immaduresa del sistema nerviós autònom, que no pot establir un to vascular adequat amb
altres factors com la disfunció cardíaca.

Actualment per tractar aquestes patologies, s'utilitzen fàrmacs vasoactius com per
exemple la dopamina o la dobutamina o l'adrenalina o l'adrenalina i solucions com el
sèrum fisiològic (utilitzat com a expansor de volum). (S. Rellan Rodríguez, C. Garcia de
Ribera i M. Paz Aragón Garcia, 2008)

Un dels altres problemes cardíacs més freqüents en nadons prematurs, és el conducte
arteriós persistent. Aquest vas sanguini addicional és present en els nadons abans i després
de néixer, però en la majoria de nadons, aquest s'encongirà i clourà després dels primers
dies de vida. (Kids Health, 2017)
La seva localització, entre l'aorta i l'artèria pulmonar, precisa de la seva clausura, en canvi,
es pot produir un buf cardíac (so aspre que s'escolta durant el batec del cor a causa d'un
flux sanguini desigual). (Medline Plus, 2021)

3.4. Patologia gastrointestinal
La completa adquisició del reflex de succió (indispensable per l'alimentació després del
naixement) i de la seva coordinació amb la ingestió, es finalitza durant el període entre
les 32 i 34 setmanes de gestació.
Existeixen trastorns de reflux gastroesofàgic, trastorns de tolerància d'escassa capacitat
gàstrica i trastorns d'evacuació lenta.
El tub digestiu té més dificultats per absorbir determinades biomolècules com els lípids i
les vitamines liposolubles.
Per tal de proporcionar una alimentació adequada als preterme, és fonamental la
combinació d'una alimentació tròfica (introducció de quantitats molt petites de llet
materna per aconseguir la maduració intestinal), suports nutricionals i la ingestió de llet
materna fortificada (llet materna modificada per aportar tots els components necessaris
per al desenvolupament normal d'un preterme). (S. Rellan Rodríguez, C. Garcia de Ribera
i M. Paz Aragón Garcia, 2008)
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3.4. Patologia oftalmològica
En el moment del naixement preterme, el procés de la vascularització de la retina queda
interromput i posteriorment, el creixement de manera aleatòria dels nevassos (petits vasos
sanguinis que es generen a la zona ocular quan es dona una reducció del flux sanguini),
desencadena en l'origen de la malaltia "retinopatia del preterme".
L'aparició d'aquesta malaltia de manera greu és molt més comú en preterme nascuts abans
de les 28 setmanes i amb pesos inferiors a 1000 g.
La població preterme és de risc des del punt de vista oftalmològic, per culpa de les
possibles lesions a les àrees visuals centrals i per la prevalença de les alteracions de la
refracció.
Per aquesta raó, és convenient realitzar controls periòdics. (S. Rellan Rodríguez, C.
Garcia de Ribera i M. Paz Aragón Garcia, 2008).

3.5. Patologia immunològica
Comparat amb el sistema immunitari d'un nadó nascut a terme, el del prematur és inepte.
La immunitat general o inespecífica del preterme és ineficaç i compta amb una
vulnerabilitat de la barrera mucosa, intestinal i cutània.
Així mateix, la immunitat específica, també coneguda com la immunitat materna o la
immunitat adquirida, es veu afectada, ja que per causes de seguretat i d'estabilitat el nadó
preterme ha d'evitar el contacte amb altres persones per evitar la transmissió de qualsevol
malaltia o infecció.
Durant els moments posteriors al naixement, essencials per l'adquisició de la immunitat
específica, el nadó es troba sota vigilància mèdica i el contacte pell amb pell entre mare i
nadó, és més complicat.
En aquesta línia, durant les múltiples intervencions realitzades pel personal sanitari al
nadó (des d'intubacions, cures o fins i tot operacions) el risc de contraure una infecció és
molt alt a la vegada que la resposta immunitària és molt limitada i insuficient, que pot
influenciar el diagnòstic. (S. Rellan Rodríguez, C. Garcia de Ribera i M. Paz Aragón
Garcia, 2008)

3.6. Patologia del metabolisme
Els nadons regulen la seva temperatura corporal gràcies al metabolisme basal. En el cas
dels nadons nascuts de manera prematura, la termoregulació està condicionada per un
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metabolisme basal baix, que produeix calor corporal insuficient. En la mateixa línia, es
dona una disminució del teixit lipídic de reserva.
A més a més, els nadons prematurs tenen més dificultat per absorbir els metalls com el
potassi i l'aigua filtrada, causada per la insuficiència renal que aquestes pateixen.(S.
Rellan Rodríguez, C. Garcia de Ribera i M. Paz Aragón Garcia, 2008)

4. Equipament hospitalari pels nascuts preterme
Els moments després del naixement dels nadons prematurs són essencials per evitar
conseqüències més greus en el seu desenvolupament posterior. Els aparells emprats a les
unitats de neonatologia, són crucials per garantir la supervivència d'aquells nascuts
preterme. (Tiffany Field, Maria Hernandez-Reif, and Julia Freedman, 2004)
De la mateixa manera que no tots necessiten els mateixos tractaments, no tots els
prematurs faran ús de les mateixes instal·lacions. Tot i això, l'equipament utilitzat de
manera més freqüent en nascuts preterme és la incubadora.
4.1. La incubadora
Tenint en compte que els nens prematurs no estan condicionats per la vida a l'exterior de
l'úter, són, per tant, més sensibles als sorolls, temperatura, llum, malalties i a les
infeccions. Normalment, els acabats de nàixer regulen la seva temperatura corporal de
manera autosuficient i natural mentrestant, els nadons nascuts a preterme són més
propensos a perdre temperatura corporal pel fet que la seva pell és més fina. A més durant
el part, la temperatura corporal es desestabilitza considerablement, disminuint fins a
nivells de risc, per la perduda de calor mitjançant la conducció (entre diferents cossos),
convecció (únicament en materials fluids), radiació (emissió de calor en ones) i
evaporació.
La incubadora és un equip mèdic tancat que s'utilitza per controlar la temperatura corporal
del prematur. Aquest és una càmera d'un material transparent, per facilitar la vigilància
de l'estat del prematur, on es col·loca el nadó i es crea un microclima controlat. L'objectiu
d'aquest aparell és poder recrear les condicions a l'úter, per poder contrarestar les
setmanes de gestació que li falten al nounat gràcies a l'estabilitat de la temperatura.
Les incubadores també consten d'unes obertures que permeten el contacte entre el pacient
i el personal mèdic.
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Els principals elements d'aquests equips mèdics, són: el compartiment destinat al pacient,
la part superior extraïble, un matalàs, una base rodant i un mòdul de control (on es
determinen els diferents paràmetres com la temperatura o l'oxigen).
Tant als nadons nascuts preterme, com aquells que no tenen el pes que correspon amb la
seva edat gestacional (a causa del CIR), se'ls controla la temperatura corporal i ambiental,
la seva alimentació i respiració, per proporcionar-los les condicions necessàries en
proporció a la seva edat gestacional.
Cada nadó té necessitats especials, que depenen d'en quina setmana de la gestació van
néixer, el seu pes i si pateix d'una infecció o malaltia. Per aquest motiu, en els casos dels
nadons que pateixin més risc, ingressaran a l'UCI (Unitat de Cures Intensives), on l'estada
a la incubadora, serà probablement més llarga.
Per tant, l'estada a la incubadora depèn de molts factors, entre aquests; presència de
possibles infeccions, setmanes de gestació, si pateix de malalties congènites i cròniques,
etc. (Xavier Pardell, 2021)
5. Malalties respiratòries.
Les malalties respiratòries són aquelles que afecten els pulmons i altres parts del sistema
respiratori i que es produeixen per infeccions, consumició de tabac o inhalació de fum de
tabac o altres contaminants ambientals.
Aquestes inclouen a l'asma, la fibrosi quística, la pneumònia i el càncer de pulmó, entre
altres afeccions. (Institut Nacional del Càncer d'EUA)
5.1. Malalties respiratòries en els nadons nascuts preterme.
El sistema respiratori és un dels últims en desenvolupar-se, ja que els pulmons es formen
durant les últimes setmanes de gestació i per aquest motiu, és molt comú que els nadons
neixin amb pulmons que no estan desenvolupats completament, això pot causar
conseqüències en la salut tant a curt com a llarg termini.
En molts casos, degut a la poca maduresa dels pulmons, en els moments posteriors al part,
els nadons prematurs tenen dificultat per expandir els pulmons i poder fer-los funcionar
de manera normal.
Per aquest motiu, són molts els nadons nascuts en aquesta condició, els que necessiten
suport extern per obtenir oxigen de manera regular i estable. (European Lung Foundation)
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5.2. Malalties respiratòries a curt termini.
Les malalties respiratòries a curt termini són aquelles que afecten els nadons durant un
període determinat després del part, però no acostumen a romandre de manera
indeterminada.

5.2.1. Síndrome de dificultat respiratòria (SDR)
La síndrome també conegut anteriorment com la malaltia de les membranes hialines,
conforma un quadre respiratori que afecta de manera quasi exclusiva als nounats que han
nascut preterme. Aquest fet es deu a la immaduresa dels pulmons del prematur, que és
tant morfològica, funcional i bioquímica (a causa de la falta del surfactant, indispensable
pel funcionament correcte d'aquest òrgan). A falta del surfactant (substància bioquímica
composta per fosfolípids, carbohidrats i proteïnes), no es pot fer el correcte intercanvi
dels gasos.
Els símptomes d'aquesta malaltia comencen al cap de poques hores de vida. Aquests es
manifesten amb una dificultat respiratòria, que incrementa la seva intensitat amb el pas
de les hores, arribant a la seva màxima gravetat a les 24-48 hores des del seu inici. En els
casos que no són greus, la dificultat respiratòria millorarà a partir de les 72 hores, és a dir,
al tercer dia. (J. López de Heredia Goya, A. Valls i Soler, 2008)
Aquesta afecció és la principal causa de mort perinatal en nadons nascuts preterme, degut
a la falta d'una substància protectora, tensioactiu pulmonar, trobada als pulmons. La
funció del tensioactiu pulmonar és mantenir plens d'aire els pulmons. Com que no la
tenen, els nadons requereix oxigen, el qual és proporcionat mitjançant un tub i un substitut
de la substància pulmonar protectora.
Els nadons que pateixen de SDR són més susceptibles a infeccions greus en el transcurs
dels dos anys posteriors al naixement i a la DBP (Displàsia Broncopulmonar). (European
Lung Foundation)

5.3.2. Bronquiolitis aguda viral
La bronquiolitis aguda viral és la més freqüent en nens i nenes menors d'un any i a més a
més, suposa el 18% dels ingressos hospitalaris pediàtrics.
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Aquesta infecció aguda acostuma a ser causada per un virus, que provoca una
hipersecreció de moc, una inflamació aguda de les cèl·lules epitelials dels bronquis més
petits, juntament amb edemes (inflamació de parts del cos per una retenció excessiva de
líquid). (Medline Plus, 2021)
El VRS (virus respiratori sincicial) és el virus més detectat en nens i nadons amb
bronquiolitis. El membre de la família Paramyxo- viridae i del gènere Pneumovirus és el
causant del voltant d'entre el 70 i el 80% dels casos de bronquiolitis.
Tot i que la seva circulació és estacional en nens i nenes d'edat més avançada, es pot
deduir que quan aquest afecta els nadons preterme no és a causa de les condicions
meteorològiques, sinó per les condicions que es donen a l'hospital i l'ús constant de
respiradors.
Un altre virus que és molt present en els pacients amb bronquiolitis és el Rinovirus.
Aquest és el virus més freqüent en els adults i nens que pateixen d'un refredat comú. Amb
tot, únicament entre el 2 i el 3% dels infectats per aquest virus han de ser ingressats a
l'hospital, per la qual cosa aquesta malaltia infecciosa no causa una patologia greu en la
gran majoria de casos.

Per últim un dels virus que més causa l'aparició de la bronquiolitis, és el
Metapneumovirus humà. De la mateixa manera que el VSR, no s'acostuma a detectar en
infants que no tinguin cap símptoma respiratori previ. Aquest afecta principalment als
lactants més petits de 12 mesos, i per això és molt fàcil que els preterme s'infectin i
desenvolupin una bronquiolitis. (AEPED, M.a Luz García García, Javier Korta Murua,
Alicia Callejón Callejón)

5.3.3. Virus sincicial respiratori (VSR)
En un gran nombre de nadons, la majoria hauran contret el VSR dos anys després de
néixer. La diferència, però es troba en aquells nascuts a terme, que hauran tingut uns
símptomes semblants als del refredat comú, ja que obtenen la immunitat innata a través
de la mare durant l'embaràs, que els ajudaran a combatre el VSR i altres patògens
semblants.
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Així com els nadons nascuts a terme tenen el nombre d'anticossos necessari per fer front
al VSR, els nascuts a preterme no compten amb la quantitat necessària d'anticossos per
poder evitar el desenvolupament de la malaltia greu.
Considerant a més, que els prematurs no tenen els pulmons desenvolupats completament
i el baix nombre d'anticossos, el fet de néixer a una edat gestacional més baixa, converteix
la prematuritat en el factor més gran de risc d'una infecció agreujada per VSR.
Alguns dels símptomes que comporta el virus són: la tos, febre alta i panteixos
sobtats.(European Lung Foundation)

5.4. Malalties respiratòries a llarg termini.
Actualment, no es coneixen amb precisió quines poden ser les conseqüències en un futur
llunyà, per aquelles persones que van néixer abans d'hora des del punt de vista de la
pneumologia, tot i que gràcies a uns estudis realitzats a persones d'edat escolar s'ha
determinat que en comparació amb els nascuts a terme, aquests tenen més possibilitats de
desenvolupar asma al·lèrgica, tenen menor funció pulmonar generalitzada i una major
obstrucció de les vies respiratòries.

Altres estudis realitzats als EUA a persones prematures en condicions on l'oxigen no és
abundant, com en grans altituds, han aportat informació molt valuosa per tal de
comprendre les seves conseqüències. Les persones que no tenen cap mena de malaltia
respiratòria, en estar exposades a nivells baixos d'oxigen en l'aire, augmenten el ritme de
la seva respiració per intentar equilibrar la quantitat d'oxigen.
D'altra banda, dos de cada tretze participants de l'estudi (incloent-hi a adults nascuts a
terme i a persones prematures), van reduir el ritme de respiració, una resposta poc
freqüent.

A conseqüència d'una respiració menys freqüent, aquelles persones tenen més risc de
contraure malalties com l'apnea de la son, trastorn en la que es donen parades respiratòries
d'uns trenta segons. (Serena Gordon, 2014)

5.4.1. Displàsia broncopulmonar (DBP)
Considerada com la malaltia pulmonar que afecta a més prematurs, es caracteritza per
una respiració accelerada, amb dificultat i panteix i tos constant per aconseguir més
oxigen. (European Lung Foundation)
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La Displàsia Broncopulmonar és una malaltia crònica a conseqüència de diversos factors,
com la immaduresa del sistema pulmonar, que afecta considerablement al
desenvolupament dels pulmons, disminuint el seu creixement. Aquesta disminució en el
creixement afecta tant en les vies respiratòries com als vasos pulmonars.

Aquesta afecció és una de les principals seqüeles de néixer preterme, tot i que actualment
hi ha una tendència de disminució, gràcies a les noves cures i tractaments que se'ls fa als
acabats de néixer, entre els quals es troben: l'ús d'una concentració cada vegada inferior
d'oxigen des del naixement, millorar la nutrició del nounat i fer un ús més curós de
l'assistència respiratòria (causant en alguns casos de la malaltia).

La causa més comuna del desenvolupament i aparició de la malaltia, és la ventilació
mecànica del nadó. El ventilador respira pels pulmons del nounat fins que aquest òrgan
és autosuficient i no necessita ajuda externa.

En molts casos de prematuritat, els pulmons necessiten el suport d'un respirador i aquest
n'és essencial per la supervivència, però l'ús d'aquest aparell pot afectar a l'estat dels
pulmons causant una inflamació seguida de la Displàsia broncopulmonar.
Inicialment, la malaltia era considerada pels metges, com la fase final del distrès
respiratori del nadó que havia estat tractat amb una respiració mecànica assistida. En
aquella època, els efectes posteriors de la displàsia broncopulmonar, i, per tant, de la
immaduresa pulmonar, es feien més evidents conforme la concentració d'oxigen
subministrada era més gran.

Des del 1967, quan va ser descrita i definida per Northway, la malaltia ha disminuït la
seva mortalitat entre els prematurs, i fins i tot en alguns casos no és crònica, sinó temporal.
(European Lung Foundation) i (M. Sánchez Luna, J. Moreno Hernando, F. Botet
MussonsJ.R. Fernández Lorenzo , G. Herranz Carrillo, S. Rite Gracia, E. Salguero García,
I. Echaniz Urcelay, Asociación Española de Pediatría, 2013)

5.5 Incidència d'afeccions respiratòries en nadons preterme
La incidència d'afeccions respiratòries en persones nascudes preterme a Espanya, varia i
depèn molt de l'afecció de què es tracti. És per aquest motiu que faré un recull de la
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incidència registrada en diferents afeccions i els resultats que extreuen els especialistes
d'aquestes dades.

5.5.1 Incidència d'afeccions virals de les vies respiratòries en nadons internats en
l'UCI
Entre setembre del 2011 i maig del 2013, es va realitzar un estudi a tots els nounats
nascuts preterme de la Unitat de Cures Intensives a partir de les 32 setmanes de gestació
i aquells nadons als quals el seu diagnòstic comportés un ingrés hospitalari superior a les
dues setmanes, per part de l'Associació Espanyola de Pediatria.

L'estudi consistia en una part experimental senzilla: cada dia es recollien els aspiradors
nasofaringes des del seu primer dia, un cop per setmana fins a l'alta del pacient.
Seguidament, amb un estudi viròleg que utilitza la reacció en cadena polimerasa, es van
obtenir les següents conclusions:
Les infeccions respiratòries víriques són freqüents en l'UCI i els nounats preterme són
propensos a presentar infeccions de rellevància clínica. (E. Gonzalez-Carrasco, C. Calvo,
M.L. García-García, M. Beato, C. Muñoz-Archidona, F. Pozo, I. Casas,
Infecciones virales de las vías respiratorias en la Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatales Anuales de Pediatría, Volume 82, Issue 4, 2015)

5.5.2 Incidència de la síndrome de dificultat respiratòria en nascuts preterme
En els darrers anys la incidència dels prematurs que pateixen del SDR, ha disminuït
considerablement, de manera semblant a altres malalties respiratòries per la solució de
complicacions que havien sorgit tècniques implementades als hospitals.
Tot i això, i gràcies a les dades que han proporcionat l'estudi realitzat per J. López de
Heredia Goya, A. Valls i Soler, a l'Hospital 'Cruces a Barakaldo', la incidència de la
dificultat respiratòria i la gravetat d'aquesta síndrome tenen una correlació positiva amb
una edat gestacional curta, és a dir, en els nounats preterme que tinguin menys edat
gestacional, la incidència és més alta.
Especialment en els nadons que tenen una edat gestacional inferior a 32 setmanes, la
incidència és elevada, ja que és del 50% en els nadons d'entre 26 i 28 setmanes de
gestació. Aquesta també es dona més en un determinat sexe: el masculí i en acabats de
néixer per cesària i en els segons bessons. En alguns casos, també s'ha manifestat en
nadons els quals les seves mares patien de diabetis amb un control poc estricte,
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metabòlicament parlant, i en aquells que han patit d'asfíxia perinatal (agressió produïda
al nadó en el moment del naixement a causa d'una falta d'oxigen.) (A. García-Alix Pérez,
2005)
5.5.3. Incidència de Displàsia Broncopulmonar en nascuts preterme
Com ha succeït en la síndrome de la Dificultat Respiratòria, en els hospitals s'ha notat la
disminució de la incidència de la mortalitat a causa de la Displàsia Broncopulmonar
gràcies a les millores en els protocols i tractaments, com ho són: la millora en l'assistència
perinatal a la mare i tractaments previs al naixement del nadó, que inclouen als corticoides
prenatals i uteroinhibidors, per evitar les contraccions de l'úter que poden desembocar en
un part preterme.
Tot i les millores, els casos de prematuritat a Espanya i de naixements de nadons amb poc
pes, han incrementat en els últims anys per l'augment de la natalitat.
Aquests dos factors han afectat també a la supervivència dels preterme pel que cada
vegada més, sobreviuen més nadons que són grans prematurs. Aquests, però seran més
susceptibles a patir d'una malaltia respiratòria, i més concretament de desenvolupar
Displàsia Broncopulmonar.
Tabla II. Incidencia de Displasia Broncopulmonar (DBP) en PR < ó = 32 semanas de
EG. En el H.U. La Fe (2000 - 2005)
Edad

Nacido

Mortalidad

Vivo

Gestacional

Vivo

Neonatal (%)

> 28 dias (n)

DBP %

23

12

10

83,3

2

2

100,0

24

48

28

58,3

20

20

100,0

25

54

18

33,3

36

18

50,0

26

64

20

31,3

44

18

40,9

27

90

7

7,8

83

32

38,6

28

118

10

8,5

108

14

13,0

29

132

7

5,3

125

12

9,6

30

189

9

4,8

180

4

2,2

31

234

6

2,6

228

1

0,4

32

350

6

1,7

344

1

0,3

Muerte Neonatal

DBP Tasa

Figura 1: Taula de la incidència de la Displàsia Broncopulmonar en pacients de 32 a 23.setmanes de
gestació.(Ma Isabel Izquierdo Macián, Juan Alonso López Andreu, Francisco Morcillo Sopena,
AEPED, 2008)
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Com s'observa en les dades proporcionades pels autors de la publicació a l'Associació
Espanyola de Pediatria; Ma Isabel Izquierdo Macián, Juan Alonso López Andreu,
Francisco Morcillo Sopena, en els casos dels preterme nascuts al cap de 23 setmanes de
gestació, la incidència de Displàsia Broncopulmonar és del 100%, així com en els nascuts
al cap de 24 setmanes de gestació.
A partir dels nascuts al cap de 25 setmanes de gestació, la incidència disminueix fins al
50% i no deixa de disminuir a mesura que augmenta el nombre de setmanes de gestació,
per tant, la incidència de la displàsia broncopulmonar és molt alta en les setmanes de
gestació entre les 23 i les 26 setmanes de gestació, que es deu al fet que en la setmana 23
per exemple, la mortalitat neonatal (mortalitat després del naixement) és del 83% i
únicament han sobreviscut dos nadons, i per això és molt elevada.

3. Marc Pràctic.
1.Enquesta
Realitzaré una enquesta mitjançant una plataforma anomenada "Google Forms", a mares,
pares de persones prematures i persones prematures.
Per redactar les preguntes de la meva enquesta m'he basat tant en la hipòtesi inicial, com
en els objectius de l'enquesta.
Per difondre-la, m'he posat en contacte amb l'associació "Som Prematurs" de Catalunya,
fundada el 2015 per acompanyar i donar suport a aquelles famílies amb nadons prematurs.
Gràcies a la seva iniciativa per donar a conèixer la prematuritat mitjançant la recerca,
l'associació l'ha compartit amb els pares i mares que formen part d'aquest projecte.

2.Objectius de la investigació.
Abans de redactar les preguntes, m'he proposat uns objectius per guiar-me i poder fer una
enquesta concisa, que em permeti obtenir dades significatives.
Aquests són els següents:
• Establir la relació entre naixement prematur i les malalties respiratòries
• Saber quina és la complicació respiratòria més comuna en persones prematures.
• Determinar si la prematuritat és efectivament, una de les principals causes del
desenvolupament de les complicacions respiratòries en aquest perfil mèdic.
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3. Resultats de l'enquesta.
Gràcies a l'ajuda de l'associació "Som Prematurs" de Catalunya, 61 persones han
participat en la meva enquesta.

Les preguntes i els seus resultats són els següents:

1) Vas néixer abans de les 37 setmanes de gestació? (per tant, ets una persona
considerada prematura)
Les respostes predeterminades per mi
són: Sí i No.
• El 77% dels participants (incloent-hi a
la persona que ha contestat de manera
separada), han contestat que són el pare o
mare d'una persona prematura.
• El 23% ha contestat que són persones
prematures.
Figura 2: Gràfica generada pel programa que he utilitzat per fer l'enquesta, amb les respostes dels
participants a la pregunta 1.

Aquesta pregunta introductòria és necessària per assegurar-me que únicament participen
persones relacionades, de manera molt propera, amb la prematuritat.

2) Tu o el teu fill o filla pateix d'una malaltia crònica?
Les possibles respostes a aquesta
pregunta, són les mateixes que a
l'anterior: Sí i No.


El 72.1% dels participants han
marcat la resposta "No".



L'altre 27.9% han contestat "Sí".

Figura 3: Gràfica generada pel programa que he utilitzat per fer l'enquesta, amb les respostes dels
participants a la pregunta 2.

Aquesta pregunta l'he inclòs per poder determinar si en la majoria de casos, el
desenvolupament de malalties respiratòries, està afectat per l'existència de malalties
cròniques.
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3)Durant la gestació, el personal sanitari va indicar alguna complicació en el sistema
respiratori del fetus?
En aquest cas, les possibles respostes també han
estat Sí i No.
• El 90% ha contestat que, durant la gestació el
personal sanitari no va indicar cap anomalia o
complicació en el sistema respiratori del fetus.
• D'altra banda, un 10% ha marcat la casella del
Sí, és a dir que el personal mèdic va indicar una
complicació en el sistema respiratori.
Figura 4: Gràfica generada pel programa que he utilitzat per fer l'enquesta, amb les respostes
dels participants a la pregunta 3.
4) Després del part, tu o el teu fill o filla va patir alguna complicació respiratòria?

• Un 68.3% dels enquestats han marcat la casella
del sí, per tant, o els seus fills han patit d'alguna
complicació respiratòria, o ells l'han patit.
• Altrament, un 31.7% ha contestat que ni els seus
fills ni ells han patit cap malaltia respiratòria.

Figura 5: Gràfica generada pel programa que he utilitzat per fer l'enquesta, amb les respostes
dels participants a la pregunta.

He inclòs aquesta pregunta per visualitzar quin percentatge de la mostra ha patit d'una
malaltia respiratòria i si aquestes són molt comuns en persones d'aquesta condició.
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5) Si la resposta anterior ha estat afirmativa, de quina de les següents es tracta?

Figura 6: Gràfica generada pel programa que he utilitzat per fer l'enquesta, amb les respostes dels
participants a la pregunta 5.

Aquesta pregunta permet una resposta oberta i, per tant:
• 22 persones han contestat que la malaltia respiratòria que ells o els seus fills van patir,
és la Displàsia Broncopulmonar.
• 16 persones han contestat que la malaltia respiratòria que ells o els seus fills van patir,
és la Bronquiolitis.
• 11 persones han contestat que la malaltia respiratòria que ells o els seus fills van patir
és la Síndrome de la Dificultat Respiratòria.
• 4 persones han contestat que la malaltia respiratòria que ells o els seus fills van patir, és
la Pneumònia.
• 2 persones han contestat que la malaltia respiratòria que ells o els seus fills van patir, és
l'Asma.
• 1 persona ha contestat que la malaltia respiratòria que ella o els seus fills van patir, són
les Al·lèrgies respiratòries.
• 1 persona ha contestat que la malaltia respiratòria que ella o els seus fills van patir, són
les Apnees.
• 1 persona ha contestat que la malaltia respiratòria que ella o els seus fills van patir, és
la dificultat per respirar per la immaduresa.
• 1 persona ha contestat que la malaltia respiratòria que ella o els seus fills van patir, és
la Tetralogia de Fallot (cardiopatia congènita cianòtica (diferents defectes cardíacs que
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provoquen que els nivells d'oxigen en la sang siguin molt baixos)). (MedlinePlus, 2021)
i (Hospital Vall d'Hebron).
• 1 persona ha contestat que la malaltia respiratòria que ella o els seus fills van patir, és
la Bronquitis.
• 1 persona ha contestat que la malaltia respiratòria que ella o els seus fills van patir, són
les Apnees.
• 1 persona ha contestat que la malaltia respiratòria que ella o els seus fills van patir, és
la malaltia del Pulmó Hali (quadre de dificultat respiratòria greu). (Fundació
enciclopèdia, 1999)
• 1 persona ha contestat en la pregunta següent que ell/ella o el seu fill/a ha patit d'un
Pneumotòrax (col·lapse dels pulmons en néixer). (Mayo Clinic, 2021)

6) En cas que tu o el teu fill o filla pateixi, o hagi patit d'un problema respiratori,
necessita o ha tat tractament mèdic?

•Un 62% ha contestat que ells o els seus fills han
necessitat tractament durant un període determinat.
• Un 26% ha contestat que ells o els seus fills no
van necessitar tractament en cap moment.
• Un 10% ha contestat que ells o els seus fills
necessiten tractament de manera indefinida.

Figura 7: Gràfica generada pel programa que he utilitzat per fer l’enquesta, amb les respostes dels
participants a la pregunta 6.

Un participant es va confondre amb la pregunta i ha indicat una resposta diferent de la
pregunta, per tant, no la considero en aquesta pregunta, però sí en l'anterior.
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7) Si la resposta anterior ha estat afirmativa, de quina classe és aquest tractament?

Figura 8: Gràfica generada pel programa que he utilitzat per fer l'enquesta, amb les dades de
les respostes dels participants a la pregunta.

• 22 persones han contestat que el tractament que ells o els seus fills han necessitat en
algun moment, és l'ús d'un inhalador.
• 16 persones han contestat que el tractament que ells o els seus fills han necessitat en
algun moment, són fàrmacs.
• 8 persones han contestat que el tractament que ells o els seus fills han necessitat en
algun moment, és el subministrament d'oxigen durant la seva estança a l'hospital.
• 3 persones han contestat que el tractament que ells o els seus fills han necessitat en
algun moment, és el subministrament d'oxigen a casa.
• 1 persona ha contestat que el tractament que ella o el seu fill ha necessitat en
algun moment, és una traqueotomia.
2% 6%
16%
44%

32%
Traqueotomia

Oxigen a casa

Oxigen a l'hospital

Fàrmacs

Inhalador

Figura 9: Gràfica generada per un programa aliè a l'utilitzat per realitzar l'enquesta, amb les dades de
les respostes dels participants a la pregunta 7, que mostra els percentatges correctes a cada resposta.
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8) En cas que tu o el teu fill o filla pateixi, o hagi patit d'un problema respiratori, amb
quina periodicitat fa un seguiment mèdic?

Figura 9: Gràfica generada pel programa que he utilitzat per fer l'enquesta, amb les dades de les
respostes dels participants a la pregunta.

En aquesta pregunta han participat 55 persones.
• 15 persones han contestat que a elles o els seus fills, se'ls fa un seguiment mèdic anual.
• 11 persones han contestat que a elles o els seus fills, se'ls fa un seguiment cada sis mesos.
• 6 persones han contestat que a elles o als seus fills no se'ls fa cap seguiment perquè no
han patit cap problema respiratori.
• 5 persones han contestat que a elles o als seus fills se'ls fa un seguiment mensual.
• 4 persones han contestat que a elles o als seus fills no se'ls ha fet cap seguiment mèdic.
• 1 persona ha contestat que a ella o al seu fill se'ls ha fet un seguiment cada 3 mesos.
• 1 persona ha contestat que a ella o al seu fill se'ls ha fet un seguiment mensualment
anteriorment, però ara és cada 6 mesos.
• 1 persona ha contestat que quan ella o el seu fill pateix una bronquiolitis, se li fa un
seguiment cada 3 mesos.

Figura 10: Gràfica que he utilitzat per poder incloure les dades de la mateixa categoria, que estaven
contestades de manera separada i d’aquesta manera poder obtenir els percentatges correctes de les respostes
dels participants, per a la pregunta 8.
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4. Anàlisi dels resultats de l’enquesta.
Seguidament, faré una anàlisi dels resultats de l'enquesta per extreure les conclusions
pertinents.

Pregunta número 1.
Tots els participants han contestat d'una manera o altra, que són part de la comunitat dels
nascuts preterme. Els resultats són els que m'esperava, ja que aquesta enquesta està
únicament dirigida a aquesta població.

Pregunta número 2.
Aquesta pregunta forma part d'un dels meus objectius de l'enquesta, ja que vull saber si
la majoria dels participants han patit una malaltia crònica per poder determinar si en les
persones preterme és més comú patir-ne una.
Els resultats han determinat que la gran majoria dels participants, més concretament un
72.1%, no pateixen una malaltia crònica mentrestant únicament un 27.9% sí.
Per tant, basant-me en aquesta mostra, puc dir que la majoria de persones prematures no
acostumen a patir de malalties cròniques.

Pregunta número 3.
El meu objectiu amb aquesta pregunta és fer-me una idea de si, en les persones
prematures, és comú desenvolupar complicacions en els òrgans de l'aparell respiratori
durant la gestació, que poden desencadenar malalties respiratòries després del part.
Els resultats de l'enquesta indiquen que en la majoria dels caos, concretament un 90%
dels participants, els especialistes mèdics no han detectat cap problema en el sistema
respiratori durant la gestació.

D'altra banda, únicament un 10% dels participants ha contestat que, el personal mèdic sí
que va detectar una complicació en el sistema respiratori durant la gestació.
Amb aquestes dades he observat que majoritàriament les persones prematures no tenen
complicacions en el sistema respiratori durant l'embaràs i, per tant, probablement les
complicacions respiratòries es donen després del naixement.
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Pregunta número 4
Aquesta pregunta és una de les principals de l'enquesta, on puc conèixer si els problemes
respiratoris són freqüents en les persones prematures.
Afortunadament, per motius de la hipòtesi inicial, els resultats indiquen que un 68.3%
dels participants, han contestat que ells o els seus fills han patit una malaltia respiratòria
després del naixement, mentrestant un 31.7% dels enquestats afirmen que ni ells ni els
seus fills han patit cap problema respiratori després del naixement.
Gràcies als resultats d'aquesta pregunta i l'anterior, puc determinar que la majoria de
complicacions respiratòries en persones prematures (basant-me en la mostra) es donen
després del naixement i en una part considerable de la població preterme.

Pregunta número 5
Aquesta pregunta oberta m'ha proporcionat diferents opcions de les quals jo havia
proposat i d'aquesta manera ha donat visibilitat a altres complicacions menys freqüents o
no gaire conegudes.
La complicació més comuna (un 52.5%) és la Displàsia broncopulmonar. Aquest resultat
no és sorprenent, és a dir me l'esperava, ja que segons les dades de les fonts que he
consultat prèviament per realitzar el marc teòric, la Displàsia broncopulmonar és de les
complicacions respiratòries més comunes en les persones nascudes preterme.
D'entre les complicacions respiratòries més freqüents entre els participants, la
bronquiolitis m'ha sorprès. Tot i que havia investigat sobre la incidència d'aquesta
malaltia en la població prematura i la coneixia, m'esperava que altres complicacions
respiratòries, com la síndrome de la dificultat respiratòria, que en aquest cas ha afectat un
27.5% dels enquestats, afectessin a més persones.

De les respostes predeterminades per mi (Displàsia broncopulmonar, bronquiolitis,
síndrome de dificultat respiratòria, pneumònia i l'asma), les que tenen menys incidència
en la població preterme, basant-me en els resultats de l'enquesta, són la pneumònia (amb
un 10% d'incidència) i l'asma (amb un 5% d'incidència).
D'altra banda, considerant les respostes proposades pels participants, els resultats de les
complicacions respiratòries que han afectat les persones enquestades, o als seus fills, han
quedat igualats.
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Tant les al·lèrgies respiratòries com les apnees i la dificultat respiratòria (no considerada
en aquest cas com a síndrome per la persona enquestada), han afectat un 2.5% dels
participants, i conjuntament a un 7.5% dels enquestats en aquesta pregunta.
En conclusió, l'afecció respiratòria amb més incidència ha estat la displàsia
broncopulmonar i la que menys, de manera igual, les apnees, les al·lèrgies respiratòries i
la dificultat respiratòria (no considerada com a síndrome).

Pregunta número 6
La gran majoria (62%) han contestat que ells o els seus fills han necessitat un tractament
mèdic durant un període determinat.
Aquests resultats eren els que m'esperava, ja que en un gran nombre de casos dels nadons
prematurs que han patit malalties respiratòries, els efectes o la malaltia en si, afecta els
nadons durant un període determinat, per tant, el tractament mèdic no acostuma a ser
indefinit.

Un 26% dels participants en aquesta pregunta han indicat que, ni ells ni els seus fills han
patit cap problema respiratori i que, per tant, no han necessitat cap tractament per
contrarestar els efectes de la malaltia. Aquest nombre de persones és lògic, ja que
anteriorment, un 31% ha indicat que ni ells ni els seus fills han patit cap problema
respiratori.

Altrament, un 10% dels enquestats han indicat que ells o els seus fills sí que han necessitat
un tractament mèdic durant un període indefinit per tractar la malaltia respiratòria.
Aquest resultat indica que en una part reduïda de la població preterme, les malalties
respiratòries deixen seqüeles en aquestes persones o la malaltia és persistent durant un
període més enllà del període neonatal o fins i tot crònica i, per tant, és necessari el
tractament mèdic.

Pregunta número 7
L'objectiu d'aquesta pregunta és conèixer quin acostuma a ser el tractament més freqüent
en les persones nascudes preterme que han patit o pateixen d'una malaltia respiratòria.
Les respostes proposades per mi, han estat poques i molt generals, ja que vaig creure
convenient que els participants indiquessin més concretament el tractament o tractaments
que han necessitat, considerant que aquest camp és bastant extens. Aquestes han estat:
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• Fàrmacs
• L'ús d'inhalador
La resposta més popular ha estat "L'ús d'un inhalador", concretament escollida per un
58.3% dels participants.
Aquesta resposta i el gran nombre de persones que l'han escollit, tot i ser esperat, m'ha
sobtat.
Els inhaladors són uns dispositius petits que tenen un orifici al centre, per on s'introdueix
la boca i que dispensen petites gotes del medicament, segons la necessitat del pacient.
Aquesta manera de dispensació de medicaments, permet que el medicament arribi de
manera ràpida a les vies respiratòries, i aquest tingui un efecte ràpid. (Doctora Alicia
López de Ocáriz, 2020)
Pel motiu d'efectivitat i rapidesa, crec que és el tractament més popular entre les persones
que han patit de malalties respiratòries, però m'ha sobtat el fet que ho sigui també entre
la població dels nascuts preterme.

El segon tractament mèdic més comú entre la mostra de l'enquesta, han estat els fàrmacs.
Existeixen fàrmacs de moltes classes i és per aquest motiu pel qual he decidit incloure
únicament una categoria general. El meu interès no es basa en la classe exacta del
tractament mèdic, sinó en la categoria.

De les respostes proposades pels participants, la més comuna ha estat la respiració o l'ús
d'oxigen. Aquesta categoria l'he dividit en dues més petites; el subministrament d'oxigen
durant l'estança a l'hospital, i el subministrament d'oxigen fora de l'hospital, és a dir al
domicili.

8 persones han contestat que a ells o als seus fills, se'ls va subministrar oxigen durant el
període que van estar a l'hospital, mentrestant 3 persones han escollit la segona opció;
subministrament d'oxigen a casa.

Segons els resultats de les subcategories, puc dir que és molt més freqüent que se
subministri oxigen durant l'ingrés hospitalari que al domicili.
Els resultats no tan alts, indiquen que les persones nascudes preterme i que pateixin de
malalties respiratòries en algun moment després del naixement, normalment no
necessitaran oxigen extern.
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Per últim, un dels participants ha indicat que ell o el seu fill va haver de ser intervingut
quirúrgicament per realitzar-li una traqueotomia, un procediment realitzat en casos
determinats.

Pregunta número 8.
En aquesta pregunta hi ha un gran nombre de diferents opcions, i per això és més
complicat establir conclusions fermes.
L'opció més escollida ha estat; el seguiment mèdic anual. Aquest seguiment cada 12
mesos, pot indicar que els efectes de la malaltia que van patir o segueixen patint
actualment, no són gaire preocupants o urgents.
Un 25% dels enquestats han escollit l'opció del seguiment mèdic cada sis mesos i la
tercera opció més escollida ha estat la que indica que ni ells ni els seus fills han patit cap
problema respiratori i que, per tant, no han necessitat cap seguiment mèdic.

Altres opcions menys escollides han estat: seguiment mensual, cap seguiment tot i haver
patit d'una complicació respiratòria, seguiment trimestral, etc. En els dos casos, les
respostes han estat més diferents, com: un seguiment mensual anteriorment i actualment,
cada sis mesos i l'altra opció; un seguiment mèdic trimestral quan el seu fill pateix
bronquiolitis.

Les meves conclusions sobre aquesta pregunta són les següents: el seguiment mèdic més
freqüent acostuma a ser anual i el menys freqüent d'entre les respostes amb més nombres,
és trimestral.

5. Conclusions finals de l'enquesta
Despès d'haver observat les gràfiques del programa d'enquesta, amb totes les respostes, i
d'analitzar els resultats de cada pregunta de manera individual, puc dir que:

1. La majoria de persones de la mostra que ha participat, ha patit una malaltia
respiratòria.
2. Les malalties cròniques són comuns entre el perfil de persones prematures amb
afeccions respiratòries.
3. La gran majoria de complicacions respiratòries tenen com a origen, els moments
posteriors al naixement.
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4. La complicació més comuna és la displàsia broncopulmonar i la menys comuna
d'entre les més escollides, ha estat l'asma.
5. En la gran majoria de casos, els tractaments mèdics són durant un període
determinat, és a dir, en un gran nombre de casos, els efectes de les afeccions no
requereixen un tractament indefinit.
6. El tractament més comú és l'ús de l'inhalador i el menys, d'entre els més populars,
l'oxigen domiciliari.
7. La periodicitat més freqüent en la que es fa un seguiment mèdic en les persones
nascudes preterme, és anualment i la menys comuna, d'entre les respostes més
escollides, és mensualment.

6. Anàlisis de resultats finals
Una vegada extretes les conclusions finals de l'enquesta, la meva conclusió final del marc
pràctic és la següent:
La prematuritat és una condició que afecta a més persones de les que ens pensem. Dins
de la població prematura, les complicacions respiratòries tenen un pes important, per
diversos factors com per exemple; els tractaments i cures que reben els nadons preterme
en néixer i les condicions de l'hospital.

Les malalties respiratòries acostumen a donar-se després del part, en el moment en el qual
el nounat ha d'utilitzar el sistema respiratori per respirar per primera vegada. En molts
casos, la respiració no la pot fer per si mateix i és per aquest motiu per què el personal
mèdic decideix proporcionar-li oxigen extern, per mitjà d'un respirador. L'ús del
respirador pot desencadenar en molts casos, l'afecció "Displàsia Broncopulmonar".

Aquesta en ser la més comuna d'entre els participants, indica que és freqüent que els
nounats que han hagut de respirar de manera dependent durant un determinat període,
desenvolupin una malaltia crònica.
Per tant, en molts casos les malalties acostumen a ser cròniques, però els seus efectes o
seqüeles permeten que no es facin seguiments mèdics massa sovint i que, per tant, la seva
vida diària no es vegi gaire afectada.
Això també m'indica que tot i que les tècniques de respiració assistida han millorat, com
així ho demostren les dades de la incidència de la mortalitat dels nadons preterme amb
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Displàsia Broncopulmonar o la síndrome de Dificultat Respiratòria, són una de les
principals causants en persones prematures de les seqüeles que presenten aquelles
persones que pateixen de DBP en el seu dia a dia o l'han patit en algun moment.

És per aquest motiu pel qual crec que hi ha una correlació positiva entre el tractament
més comú entre els enquestats; l'ús de ventiladors o respiració assistida i la malaltia més
comuna entre els participants de l'enquesta; la Displàsia Broncopulmonar.
4. Conclusions i discussió
Una vegada realitzada tant la part pràctica com la teòrica del treball d'investigació i
basant-me en l'anàlisi dels resultats de l'enquesta i les dades d'incidència tractades, puc
afirmar que els resultats de la part experimental d'aquest treball d'investigació, concorden
amb les dades d'incidència d'afeccions respiratòries en nascuts preterme.
Els resultats no són excepcionals, és a dir, segueixen la línia de les investigacions
realitzades fins ara, i per això no suposa una excepció.

Segons l'estudi realitzat per l'Associació Espanyola Pediàtrica en nadons nascuts preterme
que pateixen de la malaltia crònica Displàsia Broncopulmonar, aquesta és una de les més
freqüents entre els preterme, i per això concorda amb les dades que he obtingut a
l'enquesta pertanyent al marc pràctic. A més a més, d'aquest estudi s'ha de ressaltar que
no es consideren als nadons nascuts a partir de les 32 setmanes de gestació, ja que no és
una malaltia que acostuma a afectar a les persones prematures de grau més baix.

Respecte a la trajectòria i objectiu de la investigació, he investigat basant-me en les dades
existents, si aquesta incidència és comú en l'àmbit nacional. Tot i haver complert el meu
objectiu, he obert mentre redactava el treball diverses vies d'investigació futures.
Un exemple d'aquestes és: determinar si modificant el tractament de respiració assistida
(sigui la seva durada o concentració) utilitzada en nadons preterme condiciona la
incidència de les afeccions respiratòries en pacients amb aquesta condició.

A més, també he sentit curiositat per investigar si el tractament més comú entre les dades
obtingudes al marc pràctic, és vertaderament el causant de les afeccions respiratòries en
alguns casos, per tant aquesta seria una altra possible línia d’investigació.
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Com he mencionat prèviament, he pogut determinar si la meva hipòtesi és errònia o
correcta.
Tot i que no considero que la pregunta d’investigació, que inclou els dos objectius
principals, hagi estat formulada de manera errònia, sí que a hores d’ara m’hagués agradat
ser més concisa, especificant l’edat de les persones prematures sobre les que faig l’estudi;
les persones prematures nounades.
A més per millorar i perfeccionar el treball, hagués tractat més dades sobre la incidència
en les persones prematures nounades.

Gràcies al conjunt de les dades existents sobre les afeccions respiratòries en nascuts
preterme i les dades experimentals, he pogut contestar a la meva pregunta d'investigació
inicial: De quina manera néixer preterme afecta la incidència d'afeccions respiratòries en
els nounats i la tipologia?
Les afeccions respiratòries es donen molt més freqüentment en les persones nascudes
preterme que en les persones que han nascut en un terme considerat com normal. Per tant,
es pot dir que néixer preterme afecta positivament a la incidència d'afeccions
respiratòries, ja que la incidència incrementa considerablement en persones amb aquesta
condició.

Tot seguit, respecte a quina afecció respiratòria és més comuna entre les persones
prematures, segons les dades obtingudes al marc pràctic i contrastades amb les del marc
teòric, la Displàsia Broncopulmonar sembla ser la més comuna.
A més, aquestes complicacions mèdiques tenen una incidència més elevada quan l’edat
gestacional és menor. Per tant, puc establir que no és únicament la prematuritat la causa
d’afectar positivament en el desenvolupament d’aquestes afeccions, l’edat gestacional
també és un dels factors que afecta positivament en la incidència d’aquestes. Els factors
pels que penso que es deu, són l’alta taxa de mortalitat en les persones d’aquest perfil i
clarament un sistema respiratori insuficientment desenvolupat per funcionar de manera
correcta.

D'altra banda, puc determinar que fins on he investigat, la meva hipòtesi és correcta.
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A causa de la deficiència en el correcte desenvolupament del sistema respiratori, aquest
no té la maduresa adequada, i a l'estar exposat a dispositius invasius com els respiradors,
o condicions artificials com la incubadora, els nadons poden desenvolupar afeccions que
afecten el correcte funcionament d'aquest sistema, desenvolupant en un quadre respiratori
lleuger o fins i tot un agut.
Tot i això, no només es tracta de la prematuritat, sinó de l'ambient que envolta al nounat.
Segons l'estudi realitzat per l'Associació Espanyola Pediàtrica en l'àmbit de pneumologia
i prematuritat l'any 2013 als pacients preterme nounats de l'UCI, es va concloure que els
nounats preterme que es troben a l’UCI són molt més susceptible a infectar-se d'una
malaltia infecciosa causada per un virus. D'aquesta manera es pot veure un clar exemple
del fet mencionat prèviament.

El grau de complicació i de severitat depèn de molts factors, com poden ser: l'edat
gestacional, malalties cròniques, dificultats en el desenvolupament normal dels òrgans o
complicacions durant el naixement.
En termes generals, però, la prematuritat és la principal complicació que influencia la
incidència de les afeccions respiratòries en prematurs.
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