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ABSTRACT

Castellà:

Este trabajo es un estudio sobre los diferentes aspectos clínicos y de desarrollo
relacionados con los niños prematuros, es decir, niños nacidos antes de las 37
semanas de gestación.

En la parte teórica se ha realizado una investigación bibliográfica sobre los
distintos motivos por los que estos niños nacen antes de tiempo y se pueden
clasificar en: antecedentes obstétricos, factores sociológicos y factores
relacionados con la gestación actual. Además, al ser expuestos antes al mundo
exterior, se enfrentan a más complicaciones médicas de diferentes tipos, ya que
sus órganos aún no están completamente desarrollados. Se ha podido concluir
que no todos sufren las mismas afectaciones, pero hay un predominio de los
problemas respiratorios, debido a que son los órganos del mismo aparato los
últimos en desarrollarse en el útero materno.

Por otro lado, se describe como es la hospitalización de estos neonatos, así como
los especialistas que intervienen en su cuidado y el equipo médico más utilizado
en las UCIN para poder garantizar el buen desarrollo de los prematuros.
Seguidamente, se habla sobre el método canguro, basado en el contacto piel con
piel de los padres con su hijo que ayuda en la mejoría del estado de salud del
niño y a crear un vínculo familiar más fuerte.

Consta también de una parte práctica, centrada en conocer casos reales de
diferentes familias. Para ello, se ha entrevistado a los padres de unos gemelos
nacidos a las 33 semanas. Por otra parte, se ha realizado una encuesta a 84
padres de prematuros para poder determinar porcentajes de los diferentes puntos
trabajados durante el estudio. Además, estos resultados se pueden contrastar
con la entrevista hecha a una enfermera sobre su experiencia personal en la
Unidad de Neonatología del Hospital Sant Joan de Déu.
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Anglès:

This work is a study of the different clinical and developmental aspects related to
preterm infants, i.e. babies born before 37 weeks of gestation.

In the theoretical part, it has been carried out a bibliographic research of the
reasons why these children are born prematurely and can be classified into:
obstetric antecedents, sociological factors and factors related to the current
gestation. In addition, as a result of being exposed to the outside world earlier,
they have more medical complications, because their organs are not completely
developed yet. It has been concluded that not everyone suffers the same
affectations, but we find a predominance of respiratory problems, because these
are the last developing organs in the maternal womb.

On the other hand, it is described the hospitalization of these newborns, as well as
the specialists involved in their care and the medical equipment most commonly
used in the NICU to guarantee the good development of premature babies. Next,
it explains the kangaroo method, based on skin-to-skin contact between parents
and their child, which helps to improve the child's state of health and to create a
stronger family bond.

It also includes a practical part, focusing on real cases of different families. There
is an interview with the parents of twins born at 33 weeks. Besides, a survey was
carried out with 84 parents of premature babies with the objective to determine the
percentages of the different points worked in that study. Last but not least, these
results can be contrasted with an interview with a nurse about her personal
experience in the Neonatal Unit of the Hospital Sant Joan de Déu.
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INTRODUCCIÓ

1. Justificació de la tria del tema

Segons l’OMS (Organització Mundial de la salut) neixen, aproximadament, 15
milions de prematurs a l’any, una xifra molt elevada i que al llarg dels anys està
augmentant. Per la importància d’aquestes dades i la desinformació que hi ha a la
societat s’ha decidit dirigir el tema del treball de recerca cap a la investigació
d’aquests nadons.

2. Plantejament de la qüestió a treballar

El treball està plantejat en dues parts. La primera consisteix en una recerca
bibliogràfica amb l’objectiu de conèixer les diferents fases de l’embaràs i el
desenvolupament del fetus setmana per setmana durant la gestació. A
continuació, la recerca es centra en els nadons prematurs, en la seva classificació
segons les setmanes de gestació i/o el pes, en quins són els factors de risc i les
causes d'aquests naixements, les afectacions en la seva salut i les seqüeles a
llarg termini que poden patir. Finalment, s’explica el procés d'hospitalització, tant
el tractament que s'utilitza com diferents mètodes que afavoreixen el
desenvolupament d’aquests nadons prematurs.

A partir de l'aprofundiment sobre el tema d’estudi es planteja una part pràctica
basada en l’estudi de casos reals de naixements prematurs. D’una banda, a partir
d’una entrevista realitzada a uns pares que han tingut bessons prematurs on s’ha
pogut conèixer el seu cas. D’altra banda, s’ha enviat una enquesta a 84 pares de
nens prematurs on es pregunten aspectes concrets de la seva experiència com:
el sexe del prematur, afectacions que van desenvolupar, problemes que han patit
a llarg termini, etc. Posteriorment, els resultats d’aquestes enquestes es
comparen amb l'experiència d’una infermera de l’hospital Sant Joan de Déu que
treballa a la Unitat de Neonatologia, per comprovar si els resultats obtinguts en
aquestes enquestes corresponen a la realitat dels hospitals i els pares enquestats
són una mostra representativa de la societat.

3. Objectius i hipòtesis del treball

El present treball, centrat en l’estudi dels nadons prematurs, té com a principals
objectius de recerca:

1. Entendre el desenvolupament del fetus durant l’embaràs.
2. Conèixer el concepte de nen prematur.
3. Poder diferenciar els diferents tipus de prematuritat que hi ha i els diferents

criteris que existeixen per classificar-la.
4. Aprofundir en les causes d’aquests parts prematurs.
5. Conèixer les diferents afectacions i problemes de salut que poden tenir.
6. Explicar com és la seva hospitalització.
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7. Esbrinar si tenen conseqüències a llarg termini coneixent de primera mà
experiències de famílies, tant des d'un punt de vista mèdic com familiar.

Una vegada establert els objectius principals de la recerca es formulen les
següents hipòtesis:

1. «Potser quan abans neixi el nadó més problemes de salut i afectacions
presenta.»

2. «Potser els nens prematurs tenen alguna dificultat en algun aspecte del
seu desenvolupament futur.»

3. «Potser predominen les afectacions en l’aparell respiratori, ja que els
pulmons són l’últim òrgan en desenvolupar-se durant l'embaràs.»

4. Explicació de la metodologia del treball

Per assolir els diferents objectius i les hipòtesis establertes es plantegen diferents
metodologies. D’una banda, la recerca bibliogràfica per recollir la informació
necessària per la part teòrica. Les pàgines web utilitzades es troben esmentades
a la webgrafia. A més, s’ha extret informació de dos articles facilitats per la
infermera Sílvia Fernández: Cuidados posturales del recién nacido pretérmino en
UCI neonatal de “Hospital de la Santa Creu i Sant Pau” Barcelona escrit per ella, i
Método canguro y lactancia materna en una UCI neonatal escrit per Estrella Valle
Torres i Ma Isabel Amat Giménez, unes companyes seves.

D’altra banda, s’han elaborat i analitzat entrevistes i enquestes a pares de nadons
prematurs amb l’objectiu de veure la realitat mèdica i personal d’alguns casos
reals.
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PART TEÒRICA

1. L'EMBARÀS

L’embaràs és el període de temps que hi ha entre que un òvul es fecundat per un
espermatozoide fins al moment del part. L’òvul i l’espermatozoide són tots dos les
cèl·lules reproductores, femenina i masculina respectivament.

Un embaràs humà favorable dura aproximadament 40 setmanes des de el primer
dia de l'última menstruació dona o 38 setmanes des de el moment en què l’òvul
es fecundat, ja que perquè un òvul pugui ser fecundat la dona ha de trobar-se en
la fase ovulatòria (que es dona aproximadament el dia 14 en el cas d’un cicle
menstrual regular de 28 dies).

Durant aquesta fase es produeix l’alliberament d’un òvul per un dels ovaris i viatja
fins a la trompa de Fal·lopi, on es donarà la fecundació si es troba amb un
espermatozoide. L’òvul té una vida d’unes 24 hores només i si no és fecundant
durant aquest temps morirà i serà  expulsat a través de la menstruació.

Figura 1. Calendari d’ovulació
Extret de: https://www.nestlebabyandme.com.mx/preconcepcion/calculadora-de-ovulacion

A més, s’ha de tenir en compte que els espermatozoides poden arribar a viure
uns 3 o 4 dies en l’úter o les trompes de Fal·lopi, i si arriben abans que es
produeixi l'ovulació s’esperaran fins a trobar-se amb un òvul. Tenint en compte
això, els dies fèrtils d’una dona són els tres anteriors i el següent de l’ovulació,
aproximadament, del dia 11 al 16 del cicle menstrual.

1. 2. Etapes de l’embaràs

L’embaràs es pot dividir en tres etapes: el primer trimestre que dura des de la
setmana 1 a la 12, el segon trimestre que és des de la setmana 13 a la 26 i el
tercer trimestre que dura des de la setmana 27 fins la 40.
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1. 2. 1. Primer trimestre

Setmana 1

Al llarg d’aquesta setmana la dona encara no està embarassada sinó que tindrà
l’última menstruació, on es despendrà la capa més externa de l’endometri, que
havia augmentat el seu gruix per allotjar a un embrió. Durant aquesta setmana els
nivells d’estrògens i de progesterona són baixos. Aquestes dues són les principals
hormones sexuals femenines. Els estrògens pertanyen al grup de les hormones
esteroidees i es produeixen durant tot el cicle menstrual en quantitats diferents,
principalment als ovaris i a les glàndules suprarenals. Són els responsables de
l’augment del gruix de l’endometri durant la primera fase del cicle menstrual i no
només això, sinó que a més té relació amb els caràcters sexuals secundaris de
les dones com: l’acumulació de greix als malucs, aparició de borrissol corporal…
Per altra banda, la progesterona només es produeixen en la fase lútia del cicle, és
a dir, la segona fase del cicle, després de l’ovulació. S’encarrega principalment de
la maduració de l'endometri i a més dels canvis que noten les dones durant les
fases del cicle menstrual com la temperatura corporal, canvis d’humor, augment
del volum de les mames…

Setmana 2

Després de la menstruació, l’organisme produeix les hormones fol·liculostimulant
(FSH) i luteïnitzant (LH). Totes dues s'encarreguen de què un dels fol·licles dels
ovaris comenci a créixer i que l’òvul que es troba dins comenci a madurar. El
fol·licle expulsarà estrògens que provocaran l’augment del gruix de l'endometri pel
possible embaràs. Aproximadament al final de la segona setmana el fol·licle
alliberarà un òvul ja madur que viatjarà per les trompes de Fal·lopi per trobar-se
amb un espermatozoide.

Figura 2. Representació gràfica dels nivells d’estrogens, progesterona, hormona
fol·liculostimulant i luteïtzant.

Extret de: https://es.wikipedia.org/wiki/Menstruaci%C3%B3n

Setmana 3

Un cop els espermatozoides entren a l’interior del cos de la dona, viatgen per
l'úter i les trompes de Fal·lopi fins a trobar-se amb l’òvul. En la majoria dels casos
només un serà capaç de facundar-lo. En el moment que es produeix la
fecundació es crea una cèl·lula amb 23 parells de cromosomes (23 cromosomes
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de l’òvul i 23 de l’espermatoziode) que s'anomena zigot. Aquest passarà els
següents dies viatjant per les trompes de Fal·lopi fins arribar a l’úter.

A les trenta hores de la fecundació el zigot es dividirà en dos cèl·lules més petites
formant l'embrió, aquestes dues també es dividiran i així successivament. En el
període de temps que està compost per 16 i 64 cèl·lules s’anomena mòrula,
aquesta està composta per la zona pel·lúcida i la massa compacta de cèl·lules on
es poden diferenciar la massa cel·lular interna, que formaran els teixits de
l’embrió, i la massa cel·lular externa o trofoblast que es convertirà en la placenta.

Quan la mòrula arriba a l’úter comença a introduir-se líquid per la zona pel·lúcida
al espais intracel·lulars de la massa cel·lular interna formant una única cavitat
anomenada blastocel i l’embrió passa a anomenar-se blastòcit. La massa cel·lular
interna o embrioblast es situarà a un pol y la massa cel·lular externa o trofoblast
s’aplana i forma la paret epitelial del blastòcit. Al final d'aquesta setmana comença
la implantació, és a dir, el blastòcit s'adhereix a l’endometri.

Figura 3. Fotografía microscòpica d’una
mórula, on es diferencien les seves parts.

Extret de:
https://www.reproduccionasistida.org/clasifica
cion-embriones-calidad/estructura-de-una-mo

rula-compacta/

Figura 4. Fotografía microscòpica de una
mórula, on es diferencien les seves parts.

Extret de:
https://www.reproduccionasistida.org/blastocis

to/

Setmana 4

Els primers dies d’aquesta setmana continua el procés d’implantació que dura
aproximadament 4 dies. Quan ho aconsegueix l'embrió ja està connectat
completament els vasos sanguinis de la mare i podrà rebre els aliments que
necessita. Un dels nutrient més important serà l’àcid fòlic. La manca d’aquest pot
produir defectes en el tub neural, llavi leporí o cardiopaties congènites.

Durant aquesta setmana l’embrió adopta forma de disc aplanat i es poden
diferenciar tres capes:

● ECTODERMA: a partir d’aquestes cèl·lules es formarà el sistema nerviós
central, la pell, el ulls, el nas i les orelles.

● MESODERM: formaran l'esquelet, els ronyons, el sistema circulatori i
limfàtic, els òrgans sexuals i els músculs.

● ENDODERM: crearan l'aparell digestiu, el pàncrees, el fetge i els  pulmons.
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Figura 5: Representació de les tres capes (ectoderm, mesoderm, endoderm) de l'embrió
formades durant la setmana 4 de gestació.

Extret de:
https://www.reproduccionasistida.org/gastrulacion/capas-embrionarias-y-organogenesis/

A més també es formarà el tap mucós al coll uterí, aquest impedeix res penetri a
la cavitat uterina i pugui perjudicar a l’embrió. També surgirà el còrion, una
membrana que posteriorment es convertirà en la placenta, el amnios que es la
membrana més interna del embrió plena de líquid amniótic que el protegirà, i el
sac vitel·lí que produirà sang i ajudarà a alimentar a l’embrió.

Setmana 5

A la setmana 5 les cèl·lules de l’embrió comencen a desenvolupar-se i
assumeixen funcions específiques, procès conegut com diferenciació. Es poden
trobar cèl·lules sanguínies, neurones i nefrones. També es comença a diferenciar
i desenvolupar el cor, que no estarà completament format fins als dos mesos de
gestació i el tub neural que es troba de dalt a baix de l’embrió, i en un futur
formarà la medul·la espinal i el cervell.

Setmana 6 i 7

El cor de l’embrió comença a bategar i es
trobarà a una bossa fora del pit. El tub neural
s’ha acabat de formar i de tancar. Aquesta
setmana serà crucial, ja que es poden
diferenciar alguns trets facials com els ull, la
boca o l'oïda i el cap i les futures cames. En
aquest moment l’embrió mesura de 2 a 7 mm i
té forma de C.

Al centre començaran a formar-se els aparells
respiratori i digestiu, encara que els intestins
creixen en una bossa fora de l’embrió per falta
d’espai.

Figura 6. Embrió a la setmana 5 de
gestació. Extret de:

https://www.etapainfantil.com/imagene
s-reales-increibles-concepcion-bebe-cr

eciendo-embarazo
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Al final d’aquesta setmana l’embrió es troba flotant a la cavitat amniótica que s’ha
anat omplint de líquid. Aquest té una funcions de gran importància, com per
exemple, manetir la temperatura constant, permet els moviments de l’embrió i el
protegeix de possibles lesions externes minimitzant els cops.

Setmana 8 i 9

El cap de l’embrió té un tamany major en comparació amb el seu cos, els ulls poc
a poc s’apropen i apareixen el llavis. Per altra banda, es forma la columna
vertebral, les vèrtebres, gradualment, es col·loquen al voltant de la medul·la
espinal,  protegint-la en un futur.

Així mateix, es poden diferenciar els pulmons, l’aparell urinari i els genitals interns
per primer cop. Pel que fa a l’aparell circulatori, el cor es divideix diferenciant les
dues aurícules, i es forma una comunicació interauricular anomenada forat oval,
que permet que arribi sang oxigenada al cervell.

Setmana 10 i 11

A partir d’aquesta setmana s’inicia l’etapa fetal on es produeix la maduració i el
creixement dels òrgans i teixits formats a l’etapa anterior, l’embrionaria. De
manera que l’embrió passa a anomenar-se fetus.

Es produeixen canvis externs com el
tancament de les parpelles que no
s’obriran fins més endavant i poc a poc
es separen els dits de les mans i dels
peus. A més, hi han canvis interns, com
l’aparició de les 20 dents primaries sota
les genives.

Els pulmons segueixen amb el seu
desenvolupament, encara que no tenen
cap funció ja que el fetus no respira,
l’oxigen li proporciona la sang que
arriba a través del cordó umbilical.

Figura 7. Fetus a la setmana 11 de gestació.
Extret de:

https://www.etapainfantil.com/imagenes-reale
s-increibles-concepcion-bebe-creciendo-emb

arazo

La majoria d'òrgans ja estan al seu lloc, com per exemple l‘intestí, que es troba
completament dins de la cavitat abdominal. El fetge, que s'encarrega de produir
glòbuls vermells, és molt gran amb comparació amb el d’una persona adulta.

Setmana 12

Amb aquesta setmana finalitza el primer trimestre de l’embaràs i es farà la
primera ecografía, on es determina: si el seu creixement és correcte, quants fetus
s’estan desenvolupant i també s’efectua l’examen de transparència nucal on es
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mesura l’acumulació de líquid a la zona de al clatell del fetus. Evaluar el gruix
d’aquest serveix per determinar les probabilitats que hi ha de patir alguna
complicació en el desenvolupament del fetus, com per exemple Síndrome de
Down, de Edwards o defectes anatòmics.

El fetus ja és capaç de realitzar moviments gràcies als seus músculs, encara que
la mare no els pot percebre.

També pot empassar líquid amniòtic i que el seu sistema digestiu el digereixi
degut a que el seus ronyons ja funcionen i poden produir orina. Tot i que els
nutrients no els rep d’aquesta manera sinó que es la placenta la que els
proporciona. Per altra banda, seran les cèl·lules hepàtiques les que començaran
a produir bilis.

Durant aquesta setmana també es començaran a formar els bulbs pilosos d’on
sorgeixen els cabells. Els dits de les mans i del peus els trobem completament
separats i les ungles i les cordes vocals es comencen a formar.

Pel que respecta al sexe del fetus, els òrgans sexuals externs ja estan formats,
malgrat que en una ecografía no sempre es poden diferenciar.

1. 2. 2. Segon trimestre

Setmana 13 i 14

En les primeres setmanes del segon trimestre la placenta està completament
desenvolupada i s’encarrega de proporcionar oxigen i nutrients al fetus.

Fins el moment, el fetus no te ossos, sinó un teixit cartilaginós i és a partir de la
setmana 13 que s’inicia un procés anomenat ossificació, on gradualment, aquest
cartílag es transforma en os. Els primers ossos que es formen són el nasal, les
costelles i les cames.

Es començarà a formar els primers pèls a les celles i al llavi superior i en les
pròximes setmanes recobreixen tot el cos. Aquest primer pèl s’anomena lanugen i
les principal funció és la de protegir de substàncies tòxiques que puguin haver al
líquid amniòtic. Abans del part, aquest pèl es caurà de forma natural, per tant la
presència d’aquest en un nounat pot indicar prematuritat.

A més el fetus ja es capaç de produir la hormones tiroïdals1 ja que les glàndules
tiroides ja han madurat. Un fet important es que es poden diferenciar les auricules
i el ventricles del cor.

1 Hormona encarregada de controlar algunes activitats del metabolisme del cos, com per exemple
la crema de calories o el ritme del batec del cor.
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Setmana 15 i 16

El fetus ja té moviments molt evidents i és possible que la mare ja els noti.
Aquests moviments encara són involuntaris, ja que el sistema nerviós està
començant a funcionar. Per aquest motiu, ja té reflex de prensió, això vol dir que
si nota el cordó umbilical es capaç d'agafar-lo.

A partir de la setmana 15 de gestació es pot realitzar una amniocentesi. Una
prova basada en extreure una petita quantitat de líquid amniòtic. Sapiguts els
resultats d’aquesta prova es poden detectar problemes cromosòmics com el
Síndrome de Down.

Setmana 17 i 18

Les orelles del fetus arriben a la posició final i les terminacions nervioses que
arriben a l'oïda i els ossos de l’orella mitjana s’estan formant i en poc de temps
podrà escoltar sorolls com el batec del cor de la mare.

El cervell desenvoluparà unes vies neuronals que faran possible que el fetus
començi a sentir les diferents part del seu cos el que es coneix com propiocepció.
Pel que fa als pulmons, els alvèols ja s’estan formant, encara que no s’utilitzaran
fins el moment de néixer. És important que els pulmons es desenvolupin durant
en el segon trimestre, ja que en cas de que es doni un part prematur el nadó
tingui més possibilitats de sobreviure.

Tant en nens com en nenes es comencen a formar el mugrons sobre les
glàndules mamàries.

Es comença acumular residus alimentaris al seus intestins i es forma el meconi,
una substància verd fosca que s’expulsarà a les poques hores de néixer.

Setmana 19 i 20

A partir d’aquestes setmanes el nadó està recobert d’una substància blanca que
s'anomena untet sebaci. Aquesta serveix per protegir la pell del nadó i està
compost per un 80% d’aigua, un 10% de greix i un 10% de proteïnes. A partir de
la setmana 36 la seva producció disminueix i a la setmanes 40 o 41 desapareix,
per aquest motiu no tots el nens neixen amb aquesta capa i la majoria del nens
prematurs la tenen.

Es comença a formar teixit adipós que ajuda a mantenir la temperatura del nadó
després de naixement i a mesura que avancen les semana es generaran més
capes. El cor comença a bategar més fort i es pot escoltar a través d’un
estetoscopi fetal.

S’ha desenvolupat la còclea, una cavitat en forma de cargol que allotja el òrgan
de Corti, que s’encarrega de transformar el sons en missatges nerviosos que
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arriben al cervell. Això fa que pugui escoltar perfectament la veu de la mare i quan
neixi la pugui diferenciar.

Semana 21 i 22

El líquid amniòtic no només tindrà la funció de protegir al fetus sinó que com els
intestins ja estan suficientment desenvolupats poden absorbir petites quantitats
de sucre que es troben dissolts al líquid que empassa.

La medul·la òssia es convertirà en la principal productora de glòbuls vermells,
encara que el fetge i la melsa, que han sigut els responsables d'aquesta funció
fins ara, també continuaran realitzant-la.

Les dents primàries ja es van començar a formar al principi de la gestació però és
ara quan es comencen a formar les dent definitives. També els receptors del tacte
ja funcionen i el nadó és capaç de sentir a través de la seva pell.

Setmana 23 i 24

La pell del fetus ja no és translúcida sinó que es vermellosa, malgrat que encara
és molt fina i sensible i s’emmagatzema greix sota d’aquesta. A més, el fetus és
capaç de succionar el seu polze i fet que indica que el cervell s'està
desenvolupant correctament. Per altra banda, com ja s’ha desenvolupat l'oïda
interna, que controla  l’equilibri, pot diferenciar quan està boca avall.

Setmana 25 i 26

Aquestes setmanes són les dues últimes del segon trimestre i els sentits del fetus
estan molt desenvolupats: els ulls es comencen a obrir, poden captar olors del
líquid amniòtic i sentir a través de la pell.

En els nens té lloc un fet important, i és que fins el moment els testicles (al igual
que els ovaris en les noies) es troben en la cavitat abdominal, però durant
aquestes setmanes baixaran pel retroperitoneu fins arribar a les bosses escrotals.

Figura 8. Fetus a la setmana 25 de gestació
Extret de: https://kidshealth.org/es/parents/week25.html
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1. 2. 3. Tercer trimestre

Setmana 27 i 28

Els nadons que neixen a partir d’aquestes setmana tenen moltes probabilitats de
sobreviure amb ajuda mèdica, i se’ls anomena prematurs extrems.

El pulmons encara són immadurs, fet que té a veure amb els nivells de surfactant.
Aquesta substància és un complex de proteïnes i lípids que s’encarrega de reduir
la tensió superficial dins dels alvèols evitant que aquests es colapsin i que puguin
intercanviar oxigen correctament, i no arriba als nivells idonis fins les setmanes
34-36 de gestació. Per això la majoria de prematurs necessiten ajuda de
respiradors o fàrmacs per completar la maduració pulmonar. Igual que en el cas
dels pulmons, el fetge i el sistema immunològic encara no estan completament
desenvolupats.

Setmana 29-31

Els nadons que neixen entre la setmana 29 i 31 s’anomenen prematurs molt
prematurs.

Entre aquestes setmanes el fetus es coloca boca avall, que es la posició adient
per néixer. Ho fa en aquest moment ja que encara té espai i durant les pròximes
setmanes engreixarà i serà més difícil fer-ho. També es creen més esquerdes al
cervell, això indica que les cèl·lules nervioses es connecten entre elles. Això li
permet realitzar diferents activitats cerebrals com dormir.

El lanugen comença a caure aproximadament en aquestes setmanes. Per altra
banda el nadó encara no controla completament la succió i la deglució, per tant si
neix en aquestes setmanes es probable que no pugui mamar del pit de la mare.

Setmana 32-34

Els nascut entre les setmanes 32 i 34 s’anomenen prematurs moderats. A partir
d’aquest moment el bebè engreixarà uns 200 grams per setmana perquè
l’objectiu de les pròximes setmanes és crear capes de greix que regulen la
temperatura i reserven energia. Tots els sentits del nadó estan completament
desenvolupats.

L’esquelet ja gairebé s’ha osificat per complet, encara que les plaques del crani
no ho faran fins bastant després del naixement, ja que es solapen per poder
facilitar el part. Pel que fa als òrgans ja només perfeccionen el seu funcionament
abans del naixement, excepte els pulmons que el nivell de surfactant encara és
baix.
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Setmana 35-36

Si el nadó neix entre aquestes setmanes es coneix com prematur tardà i és molt
probable que no necessitin ajuda mèdica.

Durant aquestes setmanes el neonats tenen fases de somni intenses i que estan
presents a la fase REM del somni. Aproximadament durant aquestes setmanes el
sistema nerviós del nadó està completament desenvolupat i conté unes 10 mil
milions de neurones.

El sistema immunològic ja funciona independentment a la mare encara que és
molt sensible i el anticossos que adquireix durant el període fetal són molt
importants per les primeres setmanes de vida. El fetge durant aquestes setmanes
ja comença a realitzar les seves funcions: la desintoxicació, el metabolisme dels
carbohidrats, lípids i proteïnes i l'emmagatzematge de vitamines i glucogen.

Setmana 37-40

Aquestes són les últimes setmanes d'embaràs i si el bebé neix durant aquests no
es considera prematur. La gran majoria de lanugen i el untet sebaci cauran durant
aquestes setmanes i el fetus, empassarà les restes juntament amb líquid
amniòtic. En la setmana 38 es produeix cortisona que ajuda a que en la primera
respiració del nadó es puguin obrir perfectament els pulmons i que el ritme
respiratori s’estabilitzi. Els seus moviments ja són molt pocs a causa de la falta
d’espai. A més, uns dies abans del part, la capa de pell superior es despren i es
reemplaça per un altra. El sistema endocrí, durant el procés del part desprendrà
hormones de l’estrès que ajuden al neonat a fer funcionar tot l’organisme sense
l’ajuda de la placenta.

Al final de la setmana 40 és la data prevista de part, però a l'igual que hi han nens
que neixen abans també hi han casos de nens que neixen després de termini.

2. CONCEPTE DE NEN PREMATUR

Segons dades i xifres de la OMS (Organització Mundial de la Salut), cada any
neixen aproximadament 15 milions de nens de forma prematura en tot el món, el
que vol dir que 1 de cada 10 naixements és prematur. A més a més, 1 milió
d’aquests moren degut a complicacions mèdiques, fet que comporta que la
prematuritat sigui la primera causa de mortalitat a nivell mundial en el nens
menors de 5 anys.

Un nadó es considera prematur quan neix abans de les 37 setmanes d’embaràs,
ja que un embaràs a termini continua fins les 40 setmanes. Això implica que els
nens neixin amb òrgans i sistemes que no s’han acabat de desenvolupar dins de
l'úter de la mare i pot comportar problemes de salut a curt i a llarg termini. Per
aquest motiu és probable que sigui necessària l’atenció mèdica per poder
sobreviure.
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2. 1. Classificació dels nens prematurs

No tots els nens prematurs són iguals ni tenen les mateixes característiques i això
depèn, normalment, directament de l’edat gestacional en la que neix. Com abans
neixi el nadó a més complicacions s’hauran d’enfrontar per sobreviure ja que els
òrgans tindran un grau d’immaduresa més elevat i no estaràn completament
preparats per dur a terme la seva funció sense l’ajuda de la mare.

S’ha establert una classificació segons l’edat gestacional:

- Prematur extrem: nascuts abans de les 28 setmanes. Només l’1-2% del
total de prematurs pertanyen a aquest grup. Són els que més atenció
mèdica necessiten per sobreviure i néixer amb una setmana de diferència
pot marcar la maduració del nadó i per tant la possibilitat de sobreviure. A
la següent taula es pot veure relacionat l'edat gestacional amb la
probabilitat de sobreviure dels prematurs extrems a partir d’un estudi
realitzat per neonatòlegs de Catalunya i Les Palmes publicat a Anales de
Pediatria:

Edad gestacional 22 23 24 25 26 27

Possibilitat de sobreviure (%) 12,5 13,1 36,9 55,7 71,9 85

Figura 9. Taula on es representen els percentatges de supervivència dels
prematurs extrems segons un estudi realitzat per neonatolegs de Catalunya i

Les Palmes publicat a Anales de Pediatria
Extret de:

https://analesdepediatria.org/es-morbimortalidad-recien-nacidos-al-limite-articul
o-S1695403313005316?referer=buscador

- Molt prematur: nascuts entre les 28 i 31+6 setmanes i corresponen al
19-18% del total de prematurs. A partir de la setmana 28 les possibilitats de
sobreviure augmenten i arriben al 96%.

- Prematur moderat: nascuts entre les 32 i 33+6 setmanes. Els que neixen
entre aquestes setmanes tenen un 98% de possibilitats de sobreviure, no
hi ha gran diferència amb els prematurs a termini, però potser sí que
necessiten algun tipus d’atenció hospitalaria.

- Prematur tardà: nascuts entre les 34 i 36+6 setmanes. El 80% dels
prematurs són prematur moderats i tardans.

També s’ha utilitzat el pes al néixer per pronosticar el nivell de desenvolupament
del nadó i establir una classificació. Hi han autors que afirmen que és més
objectiva i fiable la classificació a través del pes ja que no tots el nadons
evolucionen al mateix ritme dins de la mare.

- Baix pes extrem: pes per sota dels 750 grams.
- Molt baix pes: entre els 750 i els 1499 grams.
- Baix pes: entre els 1500 i el 2500 grams.
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2. 2. Causes i factors de risc en els parts prematurs

El parts prematurs poden ser o bé espontanis o induïts, això depèn de la causa
del part. Per una banda, els parts prematurs espontanis són els que es donen
involuntàriament i els parts induïts són en els que l’equip mèdic provoca per
diverses raons com per exemple unes de les més freqüents és l’embaràs en una
adolescent o un embaràs múltiple.

La causa d’un part prematur no sempre es pot identificar, però s’han pogut
determinar factors de risc que fan més probable el part prematur. Aquests es
poden classificar en tres grups: antecedents obstètrics, factors sociobiològics i
factors relacionats amb la gestació actual.

2. 2. 1. Antecedents obstètrics

Aquests factors es basen en els fets anteriors a l’embaràs actual relacionats amb
la salut de l’aparell reproductor de la dona. Els més comuns són:

- Haver tingut un part prematur anterior. Segons Natalben, una dona que ha
tingut un part prematur previ té entre un 20% i un 30% més de possibilitats
de que el segon també ho sigui. La probabilitat incrementa al 70% si la
dona ha tingut dos  parts prematurs anterior.

- Avortaments previs. Els avortaments múltiples elevan el risc de tenir un
part prematur.

- Factors uterins. Les malformacions uterines com l’úter bicorne, on l'úter
està dividit parcialment, o tenir el coll uterí més curt augmenten el risc.
També el haver estat sotmesa a alguna cirugía obstétrica, com la
conització2.

2. 2. 2. Factors sociobiològics

Aquest grup inclou els factors que es relacionen amb l’ambient exterior i l’estil de
vida de la mare.

- Tabaquisme. Les mares que fumen tabac o consumeixen marihuana durant
l’embaràs tenen el doble de possibilitats de tenir un part prematur. A més
també està relacionat amb el baix pes en el nadó en el moment de néixer.

- Menors de 16 anys o majors de 35 anys.
- Les dones d’origen afroamericà tenen el doble de possibilitats de tenir un

part prematur ja que tenen més predisposició a patir preeclampsia3.
- Dones amb un nivell socioeconòmic baix. Degut a la baixa quantitat i

qualitat del recursos de prevenció i de tractament de la prematuriat.

3 Complicació de l’embaràs relacionada amb la hipertensió (tensió arterial alta) i danys en altres sistemes,
freqüentment en el fetge o els ronyons.

2 Procediment quirúrgic poc invasiu amb l’objectiu de tractar lesions del coll de l’úter per canvis cel·lulars
anormals en els teixits.
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2. 2. 3. Factors relacionats amb gestació actual

- Embarassos múltiples: degut a que l’úter està sotmès a una major
distensió, és a dir, una tensió major en els teixits, que pot provocar el
trencament de la bossa amniòtica o que les contraccions es donin abans
d’hora. D’altra banda, molts professionals decideixen induir el part per
evitar el patiment fetal o possibles problemes de salut.

- Infeccions en el líquid amniòtic o al tracte genital inferior.
- Afeccions en la mare com l’alta pressió arterial, la diabetes o la depressió.
- Events estressants durant l’embaràs.
- Excés o falta de líquid amniòtic que poden provocar la trencament de la

bossa amniòtica.
- Presencia de algún defecte congènit en el fetus.
- Baix pes o obesitat abans o durant l’embaràs: les dones amb un índex de

masa corporal inferior a 19 tenen més risc de patir un part prematur, de
igual manera que la obesitat. Ja que és molt important pel
desenvolupament del nadó rebre la nutrició necessària. A més l’obesitat
facilita patir complicacions que augmenten el risc com: hipertensió,
diabetis, preeclampsia...

2. 3. Afectacions en els nadons prematurs

Al minut 1 i 5 després de néixer, als nens se’ls hi ha fa un prova ràpida
anomenada test de Apgar. Aquesta prova serveix per detectar algun problema de
salut i determinar si el nadó necessita ajuda mèdica o no. Al primer minut es pot
saber com ha enfrontat el part el nadó i la què es fa al minut 5 com es
desenvolupa l’exterior. Per fer aquesta prova un metge o enfermera examina 5

2 1 0

Aspecte Color normal per tot el
cos.

Color normal però
mans i peus
blavosos.

Coloració blau-
grisenca o pal·lidesa
en tot el cos.

Pols Normal (superior a
100 batecs per minut).

Inferior a 100 batecs
per minut.

Absent.

Irritabilitat
(resposta reflex)

Reacciona, tus o plora
davant l’estimulació

Lleu gest facial
davant l'estimulació.

Absent.

Activitat
(musculatura)

Actiu, moviments
espontanis.

Extremitats
flexionades amb poc
moviment.

Sense moviment.

Respiració (ritme
i esforç
respiratori)

Ritme i esforç
respiratori normals,
plor adequat.

Respiració lenta o
irregular, plor feble.

Absent.

Figura 10. Taula on es representa el test d’Apgar
Extret de: https://kidshealth.org/es/parents/apgar.html
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Un resultat normal, i per tant adequat, és de set o superior a set. En els nens
prematurs és molt comú que presentin una puntuació inferior a 7. Això vol dir que
necessiten atenció mèdica en alguns dels aspectes.

Pel que fa a les patologies en els prematurs, la més comuna entre els prematurs
és el binomi immaduresa-hipoxia. En altres paraules, es refereix al conjunt de la
immaduresa dels òrgans del nounat degut a la curta gestació i la hipoxia, un estat
d’insuficiència d’oxigen a la sang i als teixits del cos.

2. 3. 1. Afectacions respiratòries

Els pulmons són els òrgans que es desenvolupen més tard dins de l’úter de la
mare, això vol dir que quan el nadó neix prematurament hi ha moltes possibilitats
de patir algun tipus d’afectació respiratòria. La majoria d’aquestes es donen per
diversos factors com: la immaduresa neurològica central o la debilitat de la
musculatura respiratoria, que està relacionada amb el déficit de síntesis de
surfactant, a un escàs desenvolupament alveolar i a un augment del gruix de la
membrana alveolocapilar.

Aquests factors donen lloc a una serie de possibles malalties o patologies, on les
més comunes són:

Malaltia de Membrana Hialina o síndrome de dificultat respiratòria (SDR): aquesta
és la principal causa respiratoria de mortalitat en nens prematurs. Es produeix una
dificultat per respirar degut a la insuficiencia de surfactant, una substància que
evita que els alvèols pulmonars es colapsin. Per tant, quan hi ha falta d’aquest es
pot veure una dificultat respiratòria progressiva, aleteig nasal o polipnea4. El
diagnòstic es pot confirmar amb una radiografia dels pulmons o un análisis de
sang. Per evitar aquest problema s’administra corticoides a la mare abans del
part, ja que acceleren la madració pulmonar i per tant redueixen el risc de patir
SDR. Per una altra banda, també es pot administrar surfactant artificial al nadó
una vegada ja ha nascut o suport respiratori.

Apnees: són parades respiratories de més de 15 segons, on baixa la freqüència
cardíaca i normalment el nadó presenta cianosis5. Són conseqüència de la falta
de desenvolupament de les àrees cerebrals i nervis que hi participen en la
respiració o dels músculs que s'encarreguen de mantenir les vies respiratòries
obertas que són més petits o no suficientment forts per fer correctament la seva
funció.

Quan es donen apnees contínuament s’administra medicaments amb cafeïna que
estimulen la seva respiració. Generalment aquestes crisis van disminuint a
mesura que el nen creix i els seus òrgans van madurant.

5 Coloració blava a la pell per la falta d’oxigen als teixits.

4 Augment de la freqüència respiratòria i de la seva profunditat.

21



Displàsia broncopulmonar (DBP): aquest trastorn pulmonar és conseqüència
d'haver necessitat respiradors durant un temps prolongat. Aquests poden
provocar la inflamació i l’aparició de cicatrius als pulmons dels prematurs, ja que
encara són febles i fràgils. Això dóna lloc a dificultats respiratòries i a seguir
utilitzant mètodes de suport respiratori. Per tractar-la el que es fa és proporcionar
oxigen per compensar la seva menor capacitat respiratòria i gradualment deixar la
ventilació. A més també es pot fer ús de medicaments com els esteroides, per
desinflamar, o de broncodilatadors per obrir les vies respiratòries. La majoria de
nadons es recuperan sense cap problema, encara que a vegadas es necesaria
oxigenoterapia o poden arribar a desenvolupar altres patologies cròniques com el
asma.

2. 3. 2. Afectacions neurològiques

El cervell fetal creix i es desenvolupa a més velocitat que el nadó, per tant té una
major producció neuronal que necessita un reg sanguini que aporti el suficients
nutrients. Quan el nadó es troba a l’úter es proporcionen unes condicions
favorables pel seu neurodesenvolupament, ara bé, quan un nen neix de forma
prematura, el seu cervell ha de desenvolupar-se en unes condicions diferents i
que dificulten l’aportació sanguínia i energètica.

Per tant qualsevol malaltia que variï la pressió arterial o dificulti l'arribada de
glucosa o d’oxigen encara més, comprometen el creixement adequat del cervell.
Alguns exemples són les infeccions, la hipotensió i hipertensió arterial i la
insuficiencia respiratoria. Les lesions cerebrals més freqüents en un prematur són:

Hemorragia intraventricular (HIV): és el sagnat als ventricles del cervell, zones
plenes de líquid cefaloraquidi, com a conseqüència de la fragilitat dels vasos
sanguinis cerebrals amb la que neixen el nens. És més freqüent en els nens
nascuts amb més de 10 setmanes d’antelació, ja que en aquestes 10 últimes
setmanes aquests vasos s’enforteixen.

Normalment no es neix amb HIV, sinó que es produeix durant els primers dies de
vida. El 50% de HIV es produeixen el primer dia, el 25% el segon dia i el 15% el
tercer, i cada cop aquest valor va disminuint.

Figura 11. Representació del cervell humà on es veuen destacats els ventricles.
Extret de: https://www.lifeder.com/ventriculos-cerebrales/
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Infart hemorràgic periventricular (IHP): és la necrosis hemorrágica de la
substància blanca periventricular, és a dir, la mort del teixit per una hemorràgia i la
disminució del flux sanguini. Normalment apareix amb HIV.

Leucomalacia periventricular (LPV): és la mort de zones dels teixits del voltant
dels ventricles. És a causa de variacions en el flux sanguini en aquestes zones i
el patir una infecció en el moment del part també augmenta les possibilitats de
LPV. Moltes vegades comporta problemes en el desenvolupament i en el sistema
nerviós del nen, com paràlisis cerebral o rigidesa.

2. 3. 3. Afectacions cardiovasculars

En el moment de néixer es produeix un canvi en el sistema circulatori del nadó, ja
que durant l'embaràs els pulmons no s’utilitzen i la sang no passa per aquests. El
flux sanguini a través del forat oval6 es redueix, fins que aquest es tanca
compeltament. Si això no es produeix correctament pot donar lloc a
malformacions cardíaques. Passa semblant amb el ductus arteriós, un vas
sanguini que conecta l’aorta amb l'artèria pulmonar, i que normalment es tanca
abans de néixer o durant els primers dies de vida. Si no es tanca correctament,
pot donar lloc a conducte arterial persistent (PDA). A vegades es pot corregir amb
medicació però altres vegades és necessària la intervenció quirúrgica.

També és molt comuna la bradicardia, que es el descens de la freqüència
cardíaca a menys de 100 batecs per minut (el que es considera favorable es de
120-160 batecs per minut). Normalment és produïda per la irregularitat de la
respiració o per interrupcions en aquesta, és a dir, apnees.

Figura 12. Representació de l’aparell circulatori fetal.
Extret de:

https://www.goredforwomen.org/es/health-topics/congenital-heart-defects/symptoms--diagnosis-
of-congenital-heart-defects/fetal-circulation

6 Conducte que comunica l'aurícula esquerra amb la dreta
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2. 3. 4. Afectacions gastrointestinals

Reflux gastroesofàgic: és la pujada del contingut alimentari de l'estómac a
l’esofag, a causa de la immaduresa dels òrgans digestius, més concretament d’un
anell de fibres musculars anomenat esfínter esofàgic inferior. Aquest s’encarrega
de que el menjar que ingerim no torni cap a l’esòfag, pero en aquest cas no fa bé
la seva funció ja que no tanca completament.

Aquest reflux moltes vegades l’expulsen en petites quantitats o en forma de vòmit.
Però són necessaris altres síntomes per poder diagnosticar-lo, com per exemple,
la irritabilitat o malestar desprès de alimentar-los.

Per tractar-ho s’utilitzen mesures posturals, com posar la incubadora més
inclinada, posicionar al nadó més incorporat després de menjar… També en
alguns casos s’utilitzen medicaments per reduir la sintomatología, però el reflux
no desapareix fins que els seus òrgans maduren completament.

Figura 13. Representació  del esfínter esofàgic inferior tancat i obert.
Extret de: https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000265.htm

Enterocolitis necrotitzant: és la inflamació dels teixits de l'intestí, que pot provocar
lesions, infeccions o fins i tot una perforació. Els síntomes que trobem en els
nadons són: intolerancia a l’alimentació, abdomen distès7 i deposicions amb sang.

En aquests casos es col·loca una sonda nasogàstrica per l’alimentació i s’inicia
amb antibiòtics. També la lactancia materna baixa es riscos de patir aquesta
enfermetat ja que promou la maduresa de l'intestí.

Ictericia: és l'excés de bilirrubina, una substància resultant de la degradació de
l'hemoglobina dels glòbuls vermells. El fetge és l’encarregat d’eliminar la
bilirrubina del cos però quan no funciona correctament, aquesta pot passar a la
sang provocant que la pell i els globus oculars de l'individu agafin una coloració
groguenca. Aquesta afectació és molt comuna entre els prematurs i per aquest
motiu durant la seva estada a l’hospital els metges vigilen els seus nivells de
bilirrubina.

7 Inflamació o sensació de llenura a l'abdomen
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Ileo meconial: és una obstrucció de l'intestí per meconi espès. El principal síntoma
és la falta d’expulsió d’aquest meconi durant les primeres hores de vida. Per
corregir aquesta obstrucció es fa ús d’edemas i en alguns casos cirurgia.

2. 3. 5. Afectacions immunològiques

Quan els nadons neixen han d’adaptar-se al un medi extrauterí i han de ser
capaços de defensar-se del microorganismes de l’exterior. Però el sistema
immunològic dels nadons prematurs molts cops és incompetent en comparació
amb el d’un nascut a termini. Això és degut a la falta de temps per transmetre els
anticossos de la mare al fetus. Aquest procés comença a les 26 setmanes de
gestació i acaba aproximadament a les 34 setmanes. Aquest fet provoca que
siguin més susceptibles a contraure una infecció. Per aquest motiu és important
seguir unes normes quan s'està en contacte amb un prematur:

- Rentar-se les mans abans de entrar a la UCIN.
- Restringuir la quantitat de persones que tenen contacte amb el nadó.
- Mantenir a les persones malaltes fora de la UCIN.
- Allunyar entre si als nadons de la UCIN.

2. 3. 6. Afectacions termoreguladores

La temperatura corporal és el resultat de la oscil·lació entre la producció i
l’eliminació de calor del cos humà. La termoregulació són uns mecanismes que
tenim els éssers vius homeoterms8 per mantenir la temperatura corporal estable.
Els prematurs, a vegades tenen problemes per aconseguir la temperatura
considerada normal, entre 36,5ºC i 37,5ºC, i tendeixen a refredar-se. Això és
conseqüència de que, o té grans pèrdues de calor o menor capacitat de
augmentar la seva producció de calor. Les principals causes de la pèrdua de calor
en els nadons són:

- Alta relació entre superfície i volum: tenen una superfície gran en
comparació amb el seu volum aquest fet afavoreix a les pèrdues de calor.

- Menor aïllament cutani: la pell i el teixit subcutani és escàs i prim el que fa
que hi hagin més pèrdues de calor.

- Postura corporal: els éssers vius tendeixen a arraulir-se en situacions de
fred, per disminuir la seva superfície corporal davant del medi ambient. En
el cas dels prematurs nascuts abans de la 34 setmanes de gestació tenen
una posició amb les extremitats esteses fet limita les seves defenses
davant del fred.

8 Éssers vius que poden mantenir el calor corporal dins dels seus límits independentment de la temperatura
ambiental.
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3. HOSPITALITZACIÓ

Els nadons prematurs no s’han desenvolupat completament dins del ventre
matern, i al néixer ja no poden dependre de la circulació i la placenta de la mare
per fer les funcions biològiques més importants. Per aquest motiu moltes vegades
al estar exposat al món exterior, aquests nadons no poden adaptar-se
correctament, tenen complicacions i són necessàries unes cures especials.
Encara que no tots els prematurs tenen complicacions ni són les mateixes, cada
cas és diferent i per tant tenen un tractament especialitzat per cadascun dels
pacients.

En la majoria de casos per poder atendre complement les seves necessitats és
necessari el seu ingrés a la Unitat de Neonatologia.

3.1. Unitat de Neonatologia

La Unitat de Neonatologia és una unitat clínica que s’encarrega de proporcionar
una asistencia completa al nounat. Aquesta inclou el servei en la sala de part i
quiròfan com el seu ingrés hospitalari. En cada hopital és diferent la seva
organització, els seus recursos… però la majoria estan dividides en tres espais
diferents:

- Unitat de cures bàsiques: en aquesta, els nounats es troben hospitalizats
conjuntament amb la mare i no tenen problemes de salut greus.

- Unitat de cures intermèdies: estan els nadons que necessiten cures majors
que els de les cures bàsiques i també trobem nadons que anteriorment
estaven a la unitat de cures intensives però ha millorat el seu estat i ja no
necessiten cures crítiques.

- Unitat de cures intensives (UCIN): és la unitat on es troben els nounats en
un estat de salut greu i proporciona cures especials no només a nadons
prematurs sinó que també als nascuts a termini amb problemes greus de
salut.

Els especialistes valoraran l’estat de salut del nadó i les necessitats que té i
l’ingresaran en una unitat o en una altra. Depenent del progrès que aquest tingui,
tant si millora com si empitjora, es pot donar el trasllat d’una unitat a una altra.

3.1.1. Personal sanitari que atenen al nadó

En l’atenció del nadó intervenen diferents especialistes, on cadascun s’encarrega
d’aspectes diferents:

Neonatòleg: és un pediatra especialitzat en el desenvolupament, les malalties i el
tractament dels nounats.

Pediatra: s’encarregarà del nadó un cop surti de la Unitat de neonatologia.
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Infermer de neonatología: s’encarrega de que els nens tinguin el tractament
necessari. També tenen un paper important amb la família del nadó ja que els hi
acompanyen durant tot aquest procés.

Auxiliar d’infermeria: personal que ofereix suport als infermers, també ajuden als
pares.

Treballador social: ajuda en els problemes no mèdics als pares, com les ajudes
econòmiques a les quals tenen dret.

Fisioterapeuta: és l'especialista que s’encarrega de la valoració i el tractament en
l’àmbit  muscular i dels moviments dels nadons.

Altres especialistes: depenent de les complicacions que desenvolupi el nadó serà
necessària l’atenció de diferents metges especialitzat, com per exemple, si a patit
alguna malaltia cardíaca serà el cardiòleg el que s’encarregarà de fer el
seguiment.

El treball de tot aquest personal sanitari permet que els nens puguin millorar i
arribar a l’alta hospitalaria.

3.1.2. Unitat de cures intensives (UCIN)

L’UCIN és la unitat més especialitzada de la Unitat de neonatologia i es troben
ingressats els nadons amb un estat de salut greu i vulnerable. En aquesta unitat
s'ofereix l’atenció necessària a la comunicació no verbal del nadó per saber si es
troba en les millors condicions, sobretot a si desenvolupa signes d’estrès, ja que
els nadons quan neixen de forma prematura són vulnerables a alguns estímuls
del medi exterior. Alguns signes d’estrès en el nadó són:

- Canvis de coloració.
- Presionar els llavis.
- Arrufar el seny.
- Badalls.
- Nàusees.
- Desviació de la mirada davant l’estímul.
- Separació dels dits.

L’objectiu d’aquestes unitats és disminuir aquests estímuls estressants pel nadó.

3.1.2.1. Mesures per reduir l’impacte d’agents estressants

El soroll: quan es troben al úter de la mare aquest amortigua el soroll del exterior
a entre 25 i 50 dB. Els sorolls de l’exterior poden provocar estrès al nadó i fins i tot
pèrdua auditiva, a més cal destacar que és important pel seu desenvolupament
del llenguatge, de la comunicació i per l’aprenentatge. L'Acadèmia Americana de
Pediatria recomana que a la UCIN no es superin els 45 dB, sent com a màxim
durant el día 60 dB i per la nit 35 dB.
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Per aconseguir aquest objectiu es segueixen unes mesures com no posar música
alta, baixar el volum del telèfons mòbils… I també s’utilitzen sonòmetres per poder
mesurar els dB i alertar en quant es superi el màxim.

Llum: és a partir de la setmana 37 de gestació que és necessària la llum pel
desenvolupament visual del nadó, abans no. Per tant, es recomana que no
s’exposi a una intensitat lumínica alta, que s’utilitzin llums indirectes i/o llum
natural i en molts casos s’utilitzen cobertors d’incubadores.

Manipulació: s’intenta que la manipulació del nadó sigui la mínima possible i que
les exploracions i cures s’adaptin al seu horari de son.

Cures posturals: en l’úter el fetus està protegit de pressions pel líquid amniòtic i
pot canviar de posició. En el moment del naixement ja no té aquesta protecció i la
postura que adopta pot portar molts beneficis com en la termoregulació, en
optimitzar la seva energia per fer les seves funcions bàsiques. S’intenta recrear
una posició semblant a la intrauterina amb els genolls flexionats i el cap alineat
amb el cos alineat amb el cos per evitar problemes amb la pressió intracraneal. A
més s'utilitzen nius de roba per mantenir la seva posició i simulen l’úter matern.

3.1.2.2. Aparells utilitzats en la UCIN

Incubadora: La incubadora es una cambra transparent tancada amb la finalitat
de crear un ambient idoni pel desenvolupament i la maduració dels nounats
prematurs. Tenen unes característiques i funcions per complir aquest objectiu:

- Servocontrol: és un sensor que es posa a la pell del nadó i mesura la seva
temperatura, si es troba baixa la incubadora emet més calor, si es alta el
contrari.

- Aïllament: té filtres d’aire que aseguren que no entrin gèrmens ni al·lèrgens
que puguin posar en perill la salut nen.

- Sensors d’humitat: funciona de la mateixa manera que amb la temperatura
però proporcionen el nivell d’humitat perfecte.

- Raig UV: la llum ultravioleta administrada en quantitats moderades serveix
per l’activació de la vitamina D i per combatir la ictericia.

Existeixen dos tipus d’incubadores: las tancades transmeten la calor a través del
terra i les obertes disposen d’una llum que irradia calor. Les dues són igual
d’eficaç però depenent de les característiques del nadó es fa l’ús d’una o de
l’altra.

L'aparició de la incubadora al s.XX ha reduït significativament la mortalitat infantil
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Figura 14. Incubadora tancada
Extret de:

https://www.tecnicaelectromedica.com/product/
aia-3186/

Figura 15: Incubadora oberta
Extret de:

https://www.tecnicaelectromedica.com/product/
aia-4051/

Respirador artificial: es necessari en nadons que no poden respirar
correctament per ells mateixos. S’utilitza un tub endotraqueal conectat al
respirador que es col·loca en la boca o nas i arriba fins la tràquea. El respiradors
proporcionen l'oxigen necessari al nadó i amb bufs diminuts d’aire fan que les vies
respiratòries es mantiguin obertes.

Monitor transcutani d’O2 i CO2: mesura el nivell d’O2 i de CO2 a la sang a través
de la pell amb un sensor.

Monitor de pressió sanguínia: mesura la pressió sanguínia mitjançant un
catéter, quan és necessari un control constant, o un maneguet col·locat a la part
superior del braç o de la cama del nadó, aquest periòdicament s’infla per calcular
la pressió sanguínia.

Monitor cardíac o cardiorespiratori: es poden veure les freqüències i els
patrons cardíacs i respiratoris d’un nadó. S’enganxen uns adhesius en el seu
tòrax i abdomen i aquests estan connectats amb cables al monitor.

Equips radiològics portàtils: a vegades es col·loquen al costat de les
incubadores per minimitzar el moviment dels nadons. Les radiografies es basen
en raigs d’energia electromagnètica que pasen a travès del cos i depenent de la
densitat del material que travessa s'absorbeixen en quantitats diferent i es mostra
en la imatge final amb un color més blanc o més negre. S’utilitzen per comprovar
si la posició de catèters o altres conductes es la correcta o per detectar problemes
de salut.

Equips d’ecografies portàtils: aquests utilitzen ones sonores d’alta freqüència
per crear imatges d'òrgans, teixits i estructures. S'utilitzen per veure el
funcionament d'òrgans interns i per comprovar que el flux sanguini és correcte a
través dels vasos.
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3.2. Mètode cangur

Aquest mètode va sorgir a Bogotà l’any 1979 pels doctors Rey i Martínez. Van
proposar el contacte pell amb pell entre la mare i el fill, que es en el que es basa
aquest mètode, per la falta d'incubadores que hi havia. Aquest mètode ha
demostrat ser molt efectiu tant en desenvolupament del nadó, com en la creació
del vincle mare/pare-fill.

Es pot aplicar aquest mètode de dues formes: intermitent o continu. En la majoria
de les unitats de neonatologia espanyoles s’utilitza el mètode intermitent, es
col·loca el nadó sobre el pit de la mare o el pare, pell amb pell, durant un temps
més o menys prologat però no fixat i es cobreix o amb la mateixa roba dels pares
o amb un llençol. La posició del cap és important ja que ha de estar cap a un
costat i lleument extesa perquè les vies respiratòries quedin lliures. Per un altre
banda, en països com Colombia o Suècia s’utilitza majoritàriament el mètode
continu que es que el nen estigui les 24 hores del dia sobre el pit de la mare
preferiblement, ja que és qui s’encarrega d’alimentar-ho, però també pot comptar
amb l’ajuda del pare.

Hi podem trobar molts beneficis en l’ús del mètode cangur, com per exemple:

- Millora la termoregulació.
- Accelera l'adaptació metabòlica.
- Redueix els episodis d'apnea.
- Permet i afavoreix la lactància materna.
- Menor risc d'infeccions.
- Major augment de pes.
- Augment de la confiança de les mares en la cura dels fills.
- Fa que els pares es sentin protagonistes de la cura dels fills.
- Redueix l’estada hospitalària.
- Estimulació de les funcions sensorial.

També comporta uns beneficis pels pares:

- Fa créixer el vincle pares-fill gràcies al contacte físic.
- Augmenta el sentiment de reconfortament per poder fer alguna cosa per

millorar l’estat de salut del seu fill.
- Disminueix l'ansietat i l'angoixa que els hi genera tindre un fill prematur.

Aquest mètode moltes vegades ve acompanyat de la lactancia materna. Aquesta
és una font de nutrients pel nadó. A més, la llet de les mares que han tingut un fill
prematur és diferent a la de les mares que han tingut un fill a termini, és més
protectora i s’adapta a les necessitats del nadó. Produeix una disminució en el
risc d'infeccions i malalties com: enterocolitis necrotitzant, malaltia pulmonar
crònica, retinopatia del prematur...
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Figura 16. Mètode cangur per una mare i el fill. Extret de:
https://trome.pe/familia/beneficios-metodo-canguro-bebes-prematuros-duran-decadas-33717/

4. SEQÜELES I CONSEQÜÈNCIES A LLARG TERMINI

El ser prematur no implica desenvolupar discapacitats a llarg termini, però sí que
és veritat que el fet d'haver nascut abans de temps augmenta les possibilitats de
patir algun trastorn intel·lectual o de desenvolupament. A partir de la setmana 28
aquest percentatge disminueix considerablement (Dr. Manuel Sánchez Luna).

És important que els nens prematurs nascuts abans de les 32 setmanes o un pes
inferior a 1500 g, duguin a terme un programa de seguiment pel seu pediatra
d’atenció primària. Aquest podrà valorar el seu desenvolupament i conèixer les
seves variacions respecte a la normalitat i si hi ha algun signe preocupant pot
identificar-ho i tractar-ho.

Aquests nens tenen un desenvolupament diferent als nens nascuts a termini i
poden presentar anomalies en diferents àrees:

- El desenvolupament motor.
- Òrgans sensorials.
- Funció cognitiva.
- Comportament o psicològics.

4.1. Disfuncions motrius

Les disfuncions motrius són aquelles que provoquen una limitació en l’aparell
locomotors, ja sigui postural, de desplaçament o de coordinació dels moviments.

Per valorar la capacitat motora dels nens d’entre 24 i 48 mesos durant el seu
seguiment fora de l'hospital s’utilitza un algoritme proposat pel National Institute of
Child Health and Human Development basant-nos en l'escala de Gross Motor
Function Classification System (veure Annex 1). Aquesta ens permet classificar
com de greu és la disfunció.
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Poden presentar diferents diversos problemes:

Hipertonia transitoria: apareix aproximadament als tres mesos d’edat corregida9

i comença amb una retracció escapular i progresa cefalocudalment, és a dir
descendeix des del cap fins als membres inferiors. Desapareix als 18 mesos
d’edat corregida i no deixa conseqüències ni provoca un retard en la sedestació
(sentar-se de forma autònoma) ni al caminar. Això es produeix perquè els músculs
estan preparats per desenvolupar-se en un medi líquid, com es l’úter de la mare,
fins la setmana 40 i al néixer abans els músculs no poden soportar tota l’acció de
la força de la gravetat.

Fins fa poc el 50% dels prematurs nascuts abans de les 32 setmanes presentava
hipertonia transitoria, però gràcies als avenços en les cures posturals en les
unitats neonatals aquest percentatge ha baixat a menys d’un 30%.

Retard motor simple: és el retard en les habilitats motores en el dos primers
anys de vida. Normalment presenten alguna patología no neurológica important o
un retard en el creixement notable. És freqüent trobar-ho en nens amb displasia
broncopulmonar, infeccions respiratòries o freqüents empitjoraments... Quan
aquesta malaltia de base millora aquest retard motor també progressa
ràpidament, fins que arriba al mateix nivell d’habilitats motores que els nens de la
seva edat.

Paràlisis cerebral: aquesta apareix aproximadament en el 7% dels nens de molt
baix pes i el 50% dels nens que pateixen paràlisis cerebral són nens prematurs.

Es un grup de trastorns que afecten al moviment, l'equilibri i la postura d’un nen i
es causa d’un desenvolupament del cervell anormal i que fa que la persona no
pugui controlar correctament els seus músculs.

Els seus síntomas varien d’una persona a un altre i també poden variar en els
diferents moments de la vida d’una persona, això no vol dir que empitjori. Segons
el tipus de moviment afectat, que depen de l’àrea del cervell afectada, els metges
han establert una classificació de tres tipus de paràlisis cerebral:

- ESPÀTICA: és la més comuna, la persona presenta un rigidesa en els
músculs que fa que es mogui amb dificultat. Depenent de la zona afectada
es pot classificar en:

- Diplegia espàstica: afecta principalment a les cames i en algunes
ocasions també als braços amb menys intensitat.

- Hemiplegia espàstica: afecta a només un costat del cos.
- Quadriplegia espàstica: afecta a les quatre extremitats i la cara.

- DISCINÈTICA: tenen problemes per controlar els seus moviments de
cames, braços, mans… que fan que tinguin moviments involuntaris.

9 És l’edat que tindria el nen si hagués nascut a les 40 setmanes.
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- ATÀXICA: tenen problemes amb l'equilibri i la coordinació. També poden
tenir dificultats per fer alguns moviments ràpids.

- MIXTA: persones que tenen sintomes de més d’un tipus de paràlisis
cerebral, el més comú és espàstica-discinètica.

4.2. Defectes sensorials

Visió

A L’article Retinopatia del prematur publicat a la Revista Médica Clínica Las
Condes, s’exposa que els nens prematurs tenen més problemes de visió que els
nens nascuts a termini. Trobem trastorns com la miopía, hipermetropía i
astigmatisme. A més molts presenten anisometropia, que és la diferència de tres
diòptries d’un ull a un altre.

És important parlar de la retinopatia del prematur, una patologia en la retina en els
nens nascuts prematurament. Es una vascularització anormal dins de la retina, és
a dir creixen vasos sanguinies de manera incorrecta i aleatoria. Això pot provocar
que aquests sagnin i cicatritzen a la retina i pugui arribar a provocar un
despreniment de retina que pot causar ceguera. Això es dona perquè els vasos
sanguinis quan neixen de forma prematura no estan completament desenvolupats
i poden tenir un desenvolupament correcte o que aparegui aquesta malalties.

Figura 17: Representació de l'ull humà amb i sense retinopatia.
Extret de: https://parto.elembarazo.net/retinopatia-del-prematuro.html

Audició

La pèrdua d'audició en els prematurs es pot deure a la immaduresa del òrgans
auditius que no permet una evolució normal, al estar exposats a alguns
medicaments ototòxics o també per patir algun tipus d’infecció, com la meningitis,
les otitis, o lesions cerebrals.

Aquests problemes d’audició poden donar a lloc a problemes en el llenguatge i la
comunicació, ja que és fonamental pel desenvolupament d’aquests.
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4.3. Retard cognitiu

La majoria de nens prematurs tenen un desenvolupament cognitiu normal, però
segons El Centre de Rehabilitació Dionisia Plaza, entre un 8-13% del nens que
pesen menys de 1000 g tenen un coeficient intel·lectual per sota de la mitja.
Poden trobar-se dificultats en la lectura en veu alta, el coneixement matemàtic, la
memoria, el lletreig de les paraules, el raonament abstracte i en l’organització i
coordinació dels estudis. Si això succeeix és important visitar un especialista per
valorar si es necesaria la terapia o reforç pedagògic.

4.4. Alteracions del comportament

Els nenes prematurs poden tenir problemes conductuals com són el trastorn per
dèficit d’atenció (TDAH) o problemes d’interiorització de concuctes com l’ansietat
o la depressió. El més destacat és el TDAH, i els prematurs tenen entre un 20% i
50% de probabilitat de patir-ho, tot dependent de la semana de gestació en la que
neixen i el seu pes. En aquest trastorn hi han àrees afectades del cervell com:
l'escorça prefrontal, el cos callós, els ganglis basals i el cíngol anterior. I són
aquestes parts les més vulnerables en una hipoxia neonatal. És important parar
atenció a la conducta d’aquests nens per poder fer un diagnòstic i poder oferir-lis
ajudes.
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PART PRÀCTICA

1. ENQUESTES A PARES DE NENS PREMATURS

Una de les elaboracions de la part pràctica d’aquest treball consisteix en la
realització d’una enquesta a mares i pares de nens prematurs per poder veure els
diferents aspectes estudiats al llarg del treball aplicats a la realitat. S'ha elaborat a
partir de Google Formularis (veure Annex 2).

Per tal d’obtenir una mostra major, i per tant, més representativa, s’estableix
contacte amb l’Associació de Prematurs de Catalunya, “Som Prematurs”, que la
van enviar a la seva base de dades. Amb aquesta ajuda s’ha aconseguit un total
de 84 respostes. A continuació es mostren les preguntes i respostes
representades a partir de gràfics de sectors i barres.

Pregunta 1

A la primera pregunta es va preguntar amb quantes setmanes de gestació va
néixer el nadó prematur. L’objectiu de la pregunta és conèixer quins són els tipus
de prematurs més predominants en la mostra d’anàlisi. La distribució de les 84
preguntes obtingudes es mostren en el següent diagrama de sectors.

Figura 18. Representació gràfica mitjançant diagrama de sectors de les 84 respostes
obtingudes a la pregunta 1.

.

El 39,3% van néixer entre les setmanes 28 i 31, és a dir, predominen els molt
prematurs. El segon grup més nombrós és el dels nens nascuts abans de les 28
setmanes, els prematurs extrems amb un 22,6%, aquests són els que més
problemes de salut solen tenir. El 19% han nascut entre les 34 i 36 setmanes, són
prematurs tardans. El 14,3% són prematurs moderats, nascuts entre les 32 i 33
setmanes i per últim els nascuts entre les 37 i 40 setmanes de gestació que
formen el 4,8%, aquests han nascut abans de d’hora però no són considerats
prematurs.
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Pregunta 2

A la segona pregunta es va preguntar quant va pesar el nadó en el moment del
naixement per determinar el tipus de prematuritat prenent com a criteri el pes del
nounat. S’han obtingut 84 respostes.

Figura 19. Representació gràfica mitjançant diagrama de sectors de les 84 respostes
obtingudes a la pregunta 2.

El 51,2%, és a dir, més de la meitat dels enquestats, han pesat en el
moment del naixement entre els 750 i el 1499 grams, nounats de molt
baix pes. El 32,1% entre 1500 i 2500 grams són nounats de baix pes.
Trobem un 8,3% que han pesat menys de 750 grams, nounats de baix
pes extrems i el mateix valor pels que han pesat més de 2500 grams,
aquests han nascut amb un pes idoni.

Pregunta 3

A la pregunta 3 es va preguntar quant va mesurar el nadó, les 82 respostes
obtingudes es veuen representades al següent diagrama de sectors.

Figura 20. Representació gràfica mitjançant diagrama de sectors de les 82 respostes
obtingudes a la pregunta 3.

Un 39% van mesurar entre 30 i 40 cm i un 39% van mesurar entre 30 i 40 cm. Per
sota trobem un 20,7% dels que van fer menys de 30 cm. I per acabar un 1,2% de
nens van mesurar més de 50 cm, són una minoria.
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Pregunta 4

A la pregunta 4 es pregunta el sexe del nadó per conèixer si hi ha un diferència
de genere entre els nadons prematurs. Al següent diagrama de sectors es
mostren les 83 respostes obtingudes.

Figura 21. Representació gràfica mitjançant diagrama de sectors de les 83 respostes
obtingudes a la pregunta 4.

Es pot veure que no hi ha una gran diferència entre els prematurs nens i nenes,
encara que predominen els nens amb un 57,8% per sobre de les noies amb un
42,2%.

Pregunta 5

A la pregunta 5 es preguntava l’edat de la mare, ja que és un dels principals
factors de risc. S’han obtingut 84 respostes.

Figura 22. Representació gràfica mitjançant diagrama de sectors de les 84 respostes
obtingudes a la pregunta 5.

Hi ha una majoria de les dones que han gastat entre els 16 i 35 anys, un 59,5%,
però també trobem que un 40,5% són mares més grans de 35 anys que podria
ser un desencadenant de part prematur.
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Pregunta 6

A la pregunta 6 es va preguntar el factor de risc del part prematur per poder
determinar els més freqüents. Les 83 respostes obtingudes es veuen
representades al següent diagrama de sectors.

Figura 23. Representació gràfica mitjançant diagrama de sectors de les 83 respostes
obtingudes a la pregunta 6.

Tal hi com s’ha vist a la pregunta 5 (edat de la mare durant la gestació), moltes
mares van donar a llum amb 35 anys, i aquest ha estat el factor de risc majoritari,
en el 32,7% dels embarassos. També trobem un sector que no saben la causa del
part prematur, un 21,2%, això és normal ja que en molts casos no s’arriba a saber.
I l'embaràs múltiple també destaca amb el 16,3%. En l’apartat d’altres han ficat
respostes relacionades amb problemes de la placenta i preclampsia.

Pregunta 7

A la pregunta 7 es pregunta quines afectacions va patir el nadó durant la seva
estada a l’hospital, amb l’objectiu de determinar les afectacions més freqüents.
Els resultats es veuen representats a següent diagrama de barres.

Figura 24. Representació gràfica mitjançant diagrama de barres de les 83 respostes obtingudes
de la a pregunta 7.

Es pot veure clarament que predominen les afectacions respiratòries, patides pel
51,8% dels enquestats. També es pot veure què el 25,3% nens no han patit cap
tipus d’afectació. I per sota de les afectacions respiratòries predominen les
cardiovasculars i les infeccions amb un 22,9% cadascuna d’elles.
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Pregunta 8

A la pregunta 8 es va preguntar si va ser necessària l’estada hospitalària. La
distribució de les 84 respostes es mostra al següent diagrama de sectors.

Figura 25. Representació gràfica mitjançant diagrama de sectors de les 84 respostes
obtingudes de la a pregunta 8.

En una gran majoria va ser necessari el seu ingrés hospitalari, en el 85,7%, això
vol dir que van necessitar per algun motiu atenció mèdica.

Pregunta 9

A la pregunta 9 es va preguntar en funció a la resposta de la pregunta anterior,
quant de temps van estar hospitalitzats. Es van obtenir 70 respostes de les quals
la més freqüent ha estat entre 2 i 3 mesos d’ingrés, encara que els menys greus
han estat unes poques setmanes i els que han necessitat atenció durant més de
temps han estat uns 4 o 5 mesos.

Pregunta 10

A la pregunta 10 es va preguntar si va ser necessària la seva hospitalització a la
UCIN. Es va obtenir 84 respostes mostrades al diagrama de sectors següents.

Figura 26. Representació gràfica mitjançant diagrama de sectors de les 84 respostes
obtingudes de la a pregunta 10.

El 75% de nounats han hagut d’estar ingressats a la UCIN, és ha dir estaven prou
greus per necessitar el suport de incubadora i d’altres màquines.
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Pregunta 11

A la pregunta 11 es va preguntar la durada de l’estada a l’UCIN, si aquesta va ser
necessària. Es van obtenir 63 respostes on la més freqüent ha estat entre 2 i 3
mesos.

Pregunta 12

A la pregunta 12 es va preguntar si el pares van poder estar al costat del seu fill/a
durant el seu ingrés, per poder saber si a els hospitals prioritzen el contacte entre
pares i fills. Les 83 respostes es mostren distribuïdes en el següent diagrama de
sectors.

Figura 27. Representació gràfica mitjançant diagrama de sectors de les 83 respostes
obtingudes de la a pregunta 12.

El 91,6% dels pares van poder estar durant l’ingrés hospitalari (això és molt
positiu ja que el contacte pares fill fa que el desenvolupament del nadó sigui
millor).

Pregunta 13

A la pregunta 13 es va preguntar es va utilitzar el mètode cangur, i en el cas de
que no, si sabien en què consisteix. Es van obtenir 84 respostes.

Figura 28. Representació gràfica mitjançant diagrama de sectors de les 84 respostes
obtingudes de la a pregunta 13.

Només un 20,2% no ha utilitzat el mètode cangur i un 16,7% del total no sap el en
que consisteix.
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Pregunta 14

A la pregunta 14 es va preguntar si va tenir algun retard a l’hora de caminar i/o de
desenvolupar alguna habilitat motriu, amb l’objectiu de saber si va patir alguna
conseqüència a llarg termini. El següent diagrama de sectors es mostren les 74
respostes obtingudes.

Figura 29. Representació gràfica mitjançant diagrama de sectors de les 74 respostes
obtingudes de la a pregunta 14.

Hi ha hagut 28 nadons (37,8%) que sí que han presentat algún retard les
habilitats motrius, davant d’un 62,2% que no han presentat cap tipus de retard.

Pregunta 15

A la pregunta 15 es ca preguntar si el nadó ha desenvolupat problemes de visió
(tant miopia, astigmatisme, etc. com problemes més greus). Les 75 respostes
obtingudes es mostren representades al diagrama de sectors següent.

Figura 30. Representació gràfica mitjançant diagrama de sectors de les 75 respostes
obtingudes de la a pregunta 15.

El 18,7% de les 75 respostes, és a dir, 14 nadons han tingut problemes de visió.
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Pregunta 16

A la pregunta 16 es va preguntar si han desenvolupat problemes d’audició. S’han
obtingut 79 respostes.

Figura 31. Representació gràfica mitjançant diagrama de sectors de les 79 respostes
obtingudes de la a pregunta 16.

El 6,3% de 79 respostes obtingudes en aquesta pregunta han manifestat
problemes auditius, és a dir no és una afectació freqüent en els prematurs.

Pregunta 17

A la pregunta 17 es va preguntar si el nadó ha tingut alguna dificultat amb
l’aprenentatge i la comunicació. A partir del diagrama de barres següent es veuen
distribuïdes les 15 respostes obtingudes

Figura 32. Representació gràfica mitjançant diagrama de barres de les 15 respostes obtingudes
de la a pregunta 17.

S’han donat 15 respostes a aquesta pregunta, és a dir, 15 nadons a tingut algun
tipus de dificultat amb l’aprenentatge i la comunicació. La dificultat amb la que
més es troben els prematurs és amb l'aprenentatge, un 60% d’aquests 15. Altres
dificultats són el raonament (46,7%), o la parla (33,3%) i l'organització en els
estudis (33,3%).
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Pregunta 18

A la pregunta 18 es va preguntar si havia patit algun trastorn o condició
relacionada amb el comportament. Es van obtenir 13 respostes, representades al
segënt diagrama de barres.

Figura 33. Representació gràfica mitjançant diagrama de sectors de les 13 respostes
obtingudes de la a pregunta 18.

8 dels nadons dels pares enquestats han tingut dificultats per relacionar-se amb
els demés i 6 han patit ansietat en algun moment de la seva vida. A més trobem
que 4 pateixen TDAH i només 1 ha patit o pateix depressió.
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2. ENTREVISTA A UNA INFERMERA DE NEONATOLOGIA

Es realitza una entrevista a l’infermera Davinia Correa que ha treballat a la unitat
de neonatologia de l'hospital maternoinfantil Sant Joan de Déu de Barcelona.

1. Quin personal sanitari hi ha en les unitats de neonatología i quina és la
seva funció?

Hi ha zeladors, que és el portalliteres que transporta als nens També estan les
auxiliars d'infermeria que s'encarreguen de la reposició de materials, preparar
l'alimentació, el canvi de llençols, controlar la temperatura dels incubadores
Llavors estan les infermeres que s'encarreguen de la cura de cada pacient
depenent de la patologia que té, per exemple, del registre de constants, del
control de balanç hídric, també són les que administren la medicació, fan els
canvis posturals... És a dir cada infermera ofereix una cura completa al
pacient. També s'encarreguen de realitzar proves com l'extracció de sang o
l'aspirat nasofaringi. I estan pendent de totes les bombes, incubadores i
aparell mèdic. Per últim, estan els metges. El general dels nens que és el
neonatòleg però en funció de la patología del nadó ho porta un especialista
que hi ha de molts tipus com per exemple els neuròlegs, cirurgians,
traumatolegs, de digestiu. Per exemple si un nen neix amb un tumor cerebral
el portarà neurologia a part de la seu neonatòleg. També hi han psiquiatres
perquè moltes vegades es fa un acompanyament als pares, ja que per part
seva és una situació difícil.

2. Com s'organitza la unitat de neonatología?

La unitat de nounats d'aquest hospital és molt gran i està dividida en boxs on
es separen als nens per categories de gravetat. El primer es el box estan
nens que solament necessiten engreixar. No porten suport respiratori i
mengen per boca. El segon és el box que anomenem C on estan els nadons
que poden necessitar algun tipus de suport respiratori, que encara no regulen
bé la temperatura o algun necessita sonda nasogàstrica, però en general no
tenen gaire risc encara que s’han de vigilar. Després està intermedis on
necessiten una ventilació mecànica no tan invasiva com una intubació però si
el que anomenem oxigenoteràpia d'alt flux, normalment també utilitzen sonda
nasogàstrica, Aquests nens són més madurs que els que estan en el box C.
Finalment es troba la UCI neonatal, aquests nens estan molt greus per
diferents motius, o bé perquè han nascut amb una infecció i necessita
transfusions de sang o perquè han tingut una parada respiratoria o
cardiorespiratòria i estan intubats i connectats a un respirador o nens que han
nascut amb un problema cardíac i es que han de fer una cirugía cardíaca…
Aquests són els que més atenció necessiten.

3. Quins són els problemes de salut o complicacions més comunes entre
els nens prematurs?
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El problema més comú és la immaduresa sobretot de l'aparell respiratori,
perquè no s'acaba de formar del tot fins aproximadament la 30 setmana i hi
ha prematurs que neixen abans per tant no poden respirar per si mateixos
correctament. També és comú tenir problemes amb la regulació de la
temperatura per això estan a incubadores.

4. Has viscut algun cas en el qual els pares tinguin una actitud de rebuig
cap al seu fill?

Jo no he viscut cap cas però sí que he sentit que a alguna de les meves
companyes els hi ha passat, per això hi ha un equip d'assistència psicològica i
psiquiàtrica per a fer un acompanyament.

5. Es deixa que els pares estiguin durant l'ingrés hospitalari del nen/a?

Depèn de a quin box estiguin, és a dir, al box d’engreix les mares estan tot el
temps amb els nadons, dormen allà amb ells. En la resta de boxes no, hi han
unes hores de visita on durant el dia poden estar. Per exemple, en el box C
poden estar tot el dia i solament els fem sortir pel canvi de torn i la nit. Però
després en la UCI neonatal no poden estar tot el dia. De totes maneres s'està
aconseguint que les mares i pares estiguin el màxim temps que sigui possible
amb el bebè. Fins i tot moltes vegades els traiem de les incubadores i els hi
posem damunt perquè facin mètode cangur. Però clar hi ha nens que estan
plens de cables, sensors en el crani, sonda per a alimentar-se... i clarament
és impossible. A part una de les coses que s'utilitza molt en prematurs és la
mínima manipulació, és a dir, moure al bebè el menys possible si està molt
crític.

6. S'utilitza normalment el mètode cangur?

Sí per descomptat, no és que es deixi sinó que es fomenta perquè està
demostrat que és súper positiu per al bebè per a la mare i pels pare que
també fan el mètode cangur.

7. Quan se li dóna l'alta se li fa algun tipus de seguiment per part vostra?

Infermeria no, però per part de medicina si. Els nens probablement necessiten
visites i consultes externes per a portar un control en funció de quin hagi estat
el seu problema. Per exemple, si ha tingut un problema cardíac se li farà un
seguiment a través de consultes externes de cardiología. Com es un hospital
infantil el seguiment dels nens que han nascut i han sigut intervinguts allà es
portat al mateix hospital portat allà serà intervingut allí tot el seguiment que
preciseis se li farà a l'hospital
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3. ENTREVISTA A UNS PARES DE BESSONS PREMATURS

Es realitza una entrevista als pares de dos nens nascuts prematurament fa dos
anys.

1. Va ser un embaràs de risc? Quina vas ser la causa del part prematur?

Va ser un embaràs de risc només pel fet de que era un embaràs múltiple i
aquesta va ser la causa del part prematur. Van trencar la bossa perquè ja no
cabien més a l’úter.

2. Amb quantes setmanes de gestació va néixer?

Van néixer amb 33 setmanes i 1 dia, són prematurs moderats.

3. Quant van pesar i mesurar?

Un pesava 1400 grams i mesurava 37 cm i l’altre una mica més uns 1450
grams i mesurava 38 cm.

4. Com va ser el moment en què et vas posar de part?

A les 4 del matí em vaig aixecar per anar al lavabo i es va trencar la bossa.
Com el líquid era clar i no hi havia ni sang ni altres líquids estavem més
tranquils per això. Però sí que estavem nerviosos perquè era molt d’hora pel
part.

5. Els hi van haver ingresar al hospital? I a la UCIN? Quant de temps?

Van estar ingressats a la UCIN de semicrítics 12 dies, 9 d’ells a la incubadora
amb sonda nasogàstrica i els altres 3 en bressol però vigilats. Els dos van
evolucionar semblant i van tenir la mateixa atenció.

6. Quins problemes de salut van tindre durant l’estada a l'hospital? Com va
ser la seva estada? Tractament?

Van tenir problemes per alimentar-se, ja que eren molt petits i no podien
succionar del biberó o del pit i per aquest motiu van posar-lis la sonda
nasogàstrica. Van haver d’estar a la incubadora per acabar de créixer i agafar
pes. També a un d’ells van haver d’aplicar la fototerapia perquè va tenir
ictericia neonatal10, problemas amb la bilirrubina, els primers dies.

7. Com vau viure vosaltres aquesta situació? Vau poder estar al seu
costat?

Si, ens van deixar estar durant el seu ingrés.

10 Excés de bilirrubina,una substància resultant de la degradació de l'hemoglobina dels glòbuls vermells, com
a conseqüència del mal funcionament del fetge.
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8. Donada l’alta, han tingut algun tipus de seguiment?

Vam haver de fer una hospitalització a domicili. Vam estar 2 setmanes a casa
sense poder sortir ni rebre visites i venien infermeres de l’hopital a veure’ls. I
quan van aconseguir els 2 kg ja els hi van donar l’alta definitiva. Després un
seguiment normal amb la seva pediatra.

9. Fora ja de l’hopital, heu pogut notar algun algun retard en el àmbit
motor, sensorial o de conducta?

No per ara no hem notat res fora de lo normal.
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CONCLUSIONS

Acabada la investigació bibliogràfica i coneguts els diferents casos reals es poden
realitzar unes conclusions a partir dels objectius i les hipòtesis plantejades en un
principi.

Pel que respecta als objectius 1 i 2, referents al desenvolupament del fetus durant
l’embaràs i el concepte de nen prematur, es pot concloure que els nadons
prematurs són aquells nens nascuts abans de les 37 setmanes de gestació.
Aquest fet els fa ser un grup vulnerable davant el món, degut a que no estan
completament desenvolupats per poder afrontar unes condicions no intrauterines,
com a conseqüència de que cada òrgan té un moment determinat de
desenvolupament durant l’embaràs.

Es poden classificar els nens prematurs a partir de dos criteris, el primer i més
reconegut és depenent de la setmana de gestació en la que neixen i el segon es
a partir del pes en el moment de néixer.

No hi ha una causa específica que determina si el part serà prematur, però s’han
establert uns factors de risc classificats en tres grups: antecedents obstètrics,
factors sociobiològics i els factors que estan relacionats amb la gestació actual.

D’altra banda, pel que fa a l’objectiu 5, s’ha estudiat les diferents afectacions
possibles en els nadons prematurs depenent del sistema implicat. Aquests
problemes de salut estan relacionats amb el nivell de desenvolupament dels
òrgans amb el que neix el nadó. Fet que fa que cada cas sigui diferent i s'hagi
d'aplicar un tractament i una atenció mèdica concreta i específica per cada nadó.

Per poder oferir una asistencia adequada existeixen les unitats de neonatologia,
que es relaciona amb l’objectiu número 6. Aquestes són espais complexos que
s’encarreguen d’oferir una atenció completa als nounats. S'organitzen en diferents
espais on es situen als pacients depenent de la gravetat del seu estat de salut.
Aquí és on s'ofereix el tractament pels prematurs: incubadores, respiradors,
medicaments, etc. Es millora la seva salut per poder aconseguir l’alta mèdica. Hi
treballen diferents professionals: zeladors, auxiliars d'infermeria, infermeres i
metges, on depenent de cada cas trobarem de diferents especialitats.

El paper dels pares és important en la seva estancia en el hospital, ja que creen
un vincle amb el seu fill que augmentarà la velocitat de la seva millora. Per tal
d’incrementar aquest vincle i, per tant, millora, es fa servir el mètode cangur, basat
en el contacte pell amb pell entre el mare/pare amb el seu nadó, col·locat al seu
pit. Això comporta beneficis en el desenvolupament del fill i també en els pares, ja
que senten que si poden ajudar en el procés de millora del seu fill.
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A partir de les dades extretes i analitzades, tant de la part teòrica com de la part
pràctica es procedeix a refutar o corroborar les hipòtesis plantejades a l’inici
d’aquesta recerca.

Hipòtesis 1: Aquesta relaciona les setmanes de gestació amb la que neix el
prematur i les complicacions de salut presents. Aquesta es pot afirmar
parcialment, ja que s’ha pogut observar que es la immaduresa dels propis
òrgans, la que fa que pateixin més complicacions. Però és un fet que no provoca
necessàriament que desenvolupin lesions en els diferents sistemes, sinó que
augmenten les seves probabilitats degut a la seva vulnerabilitat.

Malgrat que l’enquesta realitzada als pares no ens permet observar la relació
entre les setmanes de gestació i les diferents afectacions. Millorant aquest
aspecte es podria confirmar la hipótesis a partir de les dades extretes pròpies. A
més es podria realitzar l’enquesta també a pares de nadons a terme i posterme
per comprovar si les afectacions les trobem predominants als naixements
prematurs.

Hipòtesis 2: Aquesta, proposa l’aparició de seqüeles a llarg termini provocades
per la prematuritat. Es pot concloure que sí que és possible tenir alguna seqüela a
llarg termini, com es pot observar analitzant les preguntes 14, 15, 16, 17 i 18 de
l’enquesta als pares de prematurs: un 37,8% presenta retards motrius, el 18,7%
ha desenvolupat problemes de visió, només el 6,3% ha patit problemes d'audició,
un 12, 5% ha tingut alguna dificultat amb l'aprenentatge o la comunicació i
finalment un 10,92% trastorns relacionats amb comportament i l’estat d’ànim. Per
tant, es pot corroborar que no necessàriament han de presentar complicacions a
llarg temps però que la prematuritat sí que pot donar a lloc a diferents patologies
al llarg de la seva vida.

Hipòtesis 3: Planteja la possibilitat de que les afectacions respiratòries són les
més freqüent degut a que són els últims òrgans que es desenvolupen durant
l’embaràs i els més immadurs a l’hora de néixer. Tal i com s’ha pogut comprovar a
les dades obtingudes a partir de les enquestes, aquesta hipòtesi es confirma. Un
51,8% dels fills dels pares enquestats han tingut algun tipus de complicació
respiratòria. Per un altra banda, també es pot confirmar a partir de l’infermera, que
va exposar clarament que els problemes més freqüents que són els esmentats
anteriorment.

Per finalitzar, el tema investigat és molt ampli amb el que es pot fer una recerca
sobre conceptes més específics amb més profunditat, com ara les diferents
malalties desenvolupades per cada sistema, sobretot del respiratori que és el més
afectat en aquest nadons.

Com a proposta per a treballs futurs, es proposa entrevistar a un nombre major de
pares per conèixer més casos de famílies. A més, que siguin pacients amb
situacions mèdiques diferents per tal de poder valorar les diferents experiències,
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o, per altra banda, casos semblants tractats en diferents anys per poder
comprovar els avenços mèdics al llarg dels anys. De igual manera que es podria
entrevistar a més infermeres i a diferents treballadors de les unitats de
neonatologia per conèixer el seu punt de vista, els seus coneixement i entendre
amb major profunditat quina és la funció de cadascun d’ells.
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ANNEXOS

Annex 1

Escala de Gross Motor Function Classification System per valorar la capacitat
motora dels nens d’entre 24 i 48 mesos durant el seu seguiment fora de l'hospital.
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Annex 2

Model d’enquesta feta als pares de nens prematurs.
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