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Introducció

La unitat “Cures bàsiques d’infermeria en les primeres etapes de la vida” està
dedicada a la reproducció humana. S’estudia l’anatomia i la fisiologia de l’aparell
reproductor masculí i de l’aparell reproductor femení i les malalties més freqüents
que afecten els dos aparells reproductors, i es dedica especial atenció a les
malalties de transmissió sexual. També s’estudia la fisiologia de l’embaràs i
l’atenció durant el part i el puerperi. També es dona una visió de l’atenció al
nounat.

El primer apartat, “L’atenció en la reproducció”, es dedica a aprofundir en
les estructures de l’aparell reproductor masculí i femení i en la funció que
desenvolupen aquestes estructures. S’estudia la fisiologia de l’aparell reproductor
masculí i del femení, el desenvolupament sexual en l’home i la dona, el cicle sexual
i les hormones que hi intervenen. També s’estudien les malalties que afecten els
òrgans reproductors i es dedica especial atenció a les malalties de transmissió
sexual. L’apartat finalitza amb els procediments d’atenció en la reproducció
estudiant els diferents mètodes anticonceptius i també els mètodes que facilitaran
la reproducció humana.

En el segon apartat, “L’atenció en la fecundació, l’embaràs, el part i el
puerperi”, s’explica com es produeix la fecundació humana i el desenvolupament
de l’ésser humà des de la seva concepció. Com es diagnostica l’embaràs, els canvis
i les molèsties que pateix la dona en aquesta etapa, les possibles complicacions i
la vigilància sanitària que es duu a terme. Es descriuen les cures a l’embarassada
durant l’embaràs, el part i el puerperi, dedicant especial atenció a les que duu a
terme l’auxiliar d’infermeria en cada una de les etapes.

Finalment, en el tercer apartat, L’atenció al nounat i al pacient pediàtric,
s’expliquen les característiques anatòmiques, morfològiques i fisiològiques del
nounat. Es dona una visió general de la valoració inicial, de les primeres cures al
nounat i de les mesures profilàctiques i de cribratge sistemàtic que s’apliquen. Es
descriuen les cures generals al nadó referides a la higiene, el vestit i l’alimentació.
També els procediments de seguiment del desenvolupament del lactant, dedicant
especial atenció als que duu a terme l’auxiliar d’infermeria.

Per assolir els continguts d’aquesta unitat és important que l’alumne estudiï els
continguts i realitzi les activitats d’aprenentatge i d’autoavaluació proposades
abans de desenvolupar els diferents exercicis avaluables de cada unitat.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a ha de ser capaç de:

• Identificar i localitzar les diferents estructures anatòmiques de l’aparell
reproductor masculí i femení.

• Relacionar les diferents estructures anatòmiques de l’aparell reproductor
masculí amb la seva funció.

• Relacionar les diferents estructures anatòmiques de l’aparell reproductor
femení amb la seva funció.

• Relacionar l’aparell reproductor masculí i femení amb les malalties més
freqüents.

• Identificar les MTS (malalties de transmissió sexual més freqüents) i la seva
prevenció.

• Conèixer els mètodes de control de la natalitat.

• Explicar els canvis fisiològics produïts durant l’embaràs.

• Determinar el tipus d’atencions a la dona durant l’embaràs a partir de la
història clínica, el pla de cures i la comunicació amb la pacient.

• Determinar el tipus d’atencions a la dona durant el part i puerperi a partir
de la història clínica, el pla de cures i la comunicació amb la pacient.

• Conèixer mètodes de fertilització artificial.

• Definir les característiques del nounat.

• Conèixer les tècniques de mesura de la talla i el pes del nadó.

• Identificar les cures bàsiques del nounat quant a la higiene i l’alimentació.

• Conèixer la introducció de l’alimentació del pacient pediàtric.

• Conèixer el calendari de vacunacions del pacient pediàtric.
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Les imatges d’aquest
material estan extretes de
la Viquipèdia i del
Departament de Sanitat
de la Generalitat.

1. L’atenció en la reproducció

Tots els éssers vius es reprodueixen, però hi ha diverses formes de reproducció: la
reproducció sexual i la reproducció asexual o vegetativa. La reproducció humana
és de tipus sexual; això significa que la reproducció en els humans només és
possible entre dos individus de diferent sexe.

Reproducció sexual i reproducció asexual

La reproducció sexual pot ser externa, quan la fecundació es produeix en el medi
extracorporal, o interna, quan ocorre en l’interior. La reproducció externa suposa l’emissió
coordinada d’òvuls o d’ous per part d’individus femella i d’esperma per part d’individus
mascles.

En la reproducció asexual o vegetativa, un individu es propaga sense la intervenció de cap
altre organisme i els organismes fills són genèticament iguals al seu progenitor, són clònics.
Aquest tipus de reproducció és pròpia dels procariotes, també dels vegetals i d’alguns
animals com els artròpodes. Hi diverses formes de reproducció asexual. L’escissió, la
gemmació, les espores i la partenogènesi són formes de reproducció asexual.

Per tant, en l’ésser humà existeixen dos sexes amb característiques morfològiques
i fisiològiques diferents. Que existeixin individus de sexe masculí, homes, i de
sexe femení, dones, vol dir que l’espècie humana presenta dimorfisme sexual.
Els individus de sexes diferents tenen aparells reproductors diferents.

En els humans, la reproducció sexual és interna, perquè la fecundació es produeix
a l’interior del cos de l’individu femella. Està estretament relacionada amb la
sexualitat, i l’aparell reproductor és la part del cos involucrada en la funció sexual.

L’aparell reproductor és el conjunt d’òrgans que tenen funcions importants en la
reproducció dels éssers vius. Aquesta xarxa d’òrgans interns i externs funcionen
en conjunt per produir cèl·lules viables per a la reproducció anomenades gàmetes.

La reproducció i el funcionament dels aparells reproductors està controlada, en
gran part, per l’acció d’hormones.

A partir de la pubertat, que és el procés de canvis físics corporals en el qual el
cos d’un nen o una nena es converteix en adult, l’organisme ja està capacitat per a
la reproducció sexual.

1.1 Anatomia de l’aparell reproductor masculí

En l’home, l’aparell reproductor està íntimament connectat amb l’aparell urinari.
Està format per un conjunt d’òrgans que comprenen (vegeu la figura 1.1):

• Òrgans genitals externs: penis, escrot, testicle i epidídim.
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• Òrgans genitals interns: conductes deferents, vesícules seminals i conduc-
te ejaculador.

• Glàndules genitals auxiliars: pròstata i glàndules bulbouretrals.

Figura 1.1. Anatomia de l’aparell reproductor masculí

1.1.1 Òrgans genitals externs

El penis és l’òrgan de la copulació en l’home. Es localitza davant la símfisi púbica
i serveix de sortida comuna per a l’orina i el semen. Consisteix en un cos i una
arrel (vegeu la figura 1.2):

• Cos del penis: és la part pendular lliure, coberta per pell molt fina, de color
fosc i poc adherida. En el seu extrem distal es troba el gland. A prop de
l’extrem final del gland es troba l’orifici de la uretra esponjosa o orifici
extern de la uretra. La pell del penis es perllonga com una doble capa de
pell donant lloc al prepuci, que cobreix el gland en una extensió variable.

El penis està compost per la uretra en el pla mitjà i per tres cossos cilíndrics
de teixit erèctil, tancats en una càpsula fibrosa. Dos dels cossos erèctils
són els cossos cavernosos i estan situats a banda i banda del penis, a la
part posterior de l’òrgan. L’altre cos erèctil és el cos esponjós, que es troba
en la part anterior del penis. El teixit erèctil dels cossos cavernosos i del
cos esponjós consisteix en uns espais venosos entrellaçats i intercomunicats
entre si.

El pes del cos del penis està sostingut per dos lligaments que el subjecten
a la superfície anterior de la símfisi del pubis. El penis en estat normal es
troba en flaccidesa. En aquest estat normal, el dors del penis es troba en
posició anterior i la seva superfície anterior mira cap enrere.
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• Arrel del penis: és la part superior de subjecció del penis i d’unió amb el
cos. Conté els dos pilars que s’insereixen a cada costat de l’arc púbic, i cada
pilar del penis està envoltat pel múscul. La contracció de tots els músculs
esquelètics permet l’ejaculació.

Circumcisió

Tots els homes neixen amb prepuci o coberta sobre la punta el penis. Hi ha qui pren la
decisió de circumcidar el nounat, i això vol dir que aquesta cobertura s’extirpa. La decisió
depèn de factors com la religió, el lloc de naixement...

En un nen no circumcidat, el prepuci començarà a separar-se del gland de manera natural
mentre és un nadó, això es coneix com a retracció del prepuci. La retracció del prepuci pot
succeir immediatament després del naixement o pot trigar diversos anys; normalment està
completament retret en arribar als 18 anys. En tot cas, mai s’ha de forçar la retracció del
prepuci. Si es força pot causar sagnat i malestar.

L’home no circumcidat ha de tenir una cura especial en la seva higiene diària:

1. Suaument i sense forçar, ha de retraure el prepuci.

2. Rentar la punta del penis i la part interior del prepuci amb aigua i sabó.

3. Tornar a posar el prepuci sobre la punta el penis.

Figura 1.2. Òrgans genitals masculins
externs

L’escrot és un sac cutani exterior que conté els testicles i es localitza a nivell
inferior i posterior del penis. Externament té una pell fosca i rugosa, i a sota teixit
muscular llis i esquelètic. L’escrot està dividit en una meitat dreta i una esquerra,
i cadascuna conté un testicle.

La localització exterior de l’escrot i la contracció de les seves fibres musculars
regulen la temperatura dels testicles. Aquest fet és important, perquè la producció
normal d’espermatozoides requereix una temperatura inferior en uns 2-3 graus
a la temperatura corporal. Per regular la temperatura, les fibres musculars de
l’escrot es contrauen, amb la qual cosa la pell de l’escrot s’arruga i alhora acosta
els testicles al cos, fet que redueix la pèrdua de calor (vegeu la figura 1.1).

Els testicles són dues glàndules ovoides que es troben suspeses dins de l’escrot
pel cordó espermàtic, un a cada costat del penis (vegeu la figura 1.1). Tenen
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uns 5 cm de llarg i 2,5 cm de diàmetre i un pes de 10-15 grams. Constitueixen
les gònades masculines i tenen el mateix origen embriològic que els ovaris o
gònades femenines. Produeixen les cèl·lules germinals masculines anomenades
espermatozoides i les hormones sexuals masculines anomenades andrògens.

Cada testicle està envoltat per una capa de teixit conjuntiu anomenada túnica
albugínia. Aquesta capa penetra a l’interior del testicle formant petits envans
que divideixen el testicle en lobulets intercomunicats, i cadascun conté un tub
seminífer. A l’interior de cada testicle hi ha diversos centenars de túbuls
seminífers que s’uneixen per formar una xarxa de canals que rep el nom de rete
testis. La rete testis està connectada amb l’epidídim mitjançant petits conductes.
Alhora, els túbuls seminífers contenen dos tipus de cèl·lules:

• Les cèl·lules espermatogèniques, que donaran lloc als espermatozoides.

• Les cèl·lules de Sertoli, encarregades del manteniment del procés de
formació d’espermatozoides o espermatogènesi.

Els espais que separen els túbuls seminífers està ocupat per teixit conjuntiu
i cèl·lules especialitzades anomenades cèl·lules de Leydig, que secreten
testosterona, que és l’androgen més important.

Per la seva banda, les epidídims són dues estructures en forma de coma d’uns 4
cm de longitud, cada una de les quals es troba adossada a les superfícies superior i
posterior-lateral de cada testicle (vegeu la figura 1.1). Cada epidídim consta d’un
cos i una cua:

• El cos és un conducte molt contornejat i és on els espermatozoides són
emmagatzemats per passar les etapes finals de la seva maduració. Els
espermatozoides poden romandre emmagatzemats i viables a l’epidídim
durant mesos.

• La cua de l’epidídim es continua amb el conducte deferent.

1.1.2 Òrgans genitals interns

Els conductes deferents són dos, cada un comença a la cua de l’epidídim i acaba
en el conducte ejaculador del seu costat, penetra en la cavitat abdominal i s’uneix
al conducte de la vesícula seminal per formar el conducte ejaculador. Igual que
l’epidídim, pot emmagatzemar espermatozoides durant mesos. En l’excitació
sexual transporta l’esperma cap al conducte ejaculador per mitjà de contraccions
peristàltiques del múscul llis de la seva paret (vegeu la figura 1.1).

Les vesícules seminals, també anomenades glàndules seminals, són dos tubs
d’uns 15 cm molt enrotllats formant una estructura oval i situats a la part posterior
de la bufeta. El conducte de cada vesícula seminal s’uneix al conducte deferent
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del seu costat per formar el conducte ejaculador. En el seu interior es produeix
una secreció alcalina i espessa, rica en fructosa, proteïnes i prostaglandines que
es barreja amb l’esperma al llarg del conducte ejaculador (vegeu la figura 1.1).

Finalment, trobem el conducte ejaculador; n’hi ha dos, un a cada costat, i es
formen per la unió del conducte deferent i el conducte seminal. Tenen uns 2 cm de
longitud. Travessen la pròstata i desemboquen en la uretra prostàtica, on expulsen
el semen abans que aquest expulsat a l’exterior des de la uretra.

1.1.3 Glàndules genitals auxiliars

La pròstata és la glàndula accessòria més gran del sistema reproductor masculí,
i té una mida similar a la d’una pilota de golf. Està situada a la pelvis, per sota de
la bufeta urinària i darrere de la símfisi del pubis.

La pròstata envolta la primera part de la uretra, que s’anomena uretra prostàtica.
També passen per la pròstata els conductes ejaculadors. La pròstata creix
lentament des del naixement fins a la pubertat, després s’expandeix fins als 30
anys i roman estable fins als 45 anys. A partir d’aquesta edat pot engrandir-se i
ocasionar molèsties.

El teixit glandular es localitza en la part posterior i lateral a la uretra prostàtica
i produeix líquid prostàtic que és lletós i lleument àcid; conté àcid cítric, enzims
proteolítics i substàncies antibiòtiques que contribueixen a disminuir el creixement
de bacteris en el semen i en l’aparell reproductor femení.

La secreció prostàtica, a través de petits conductes que desemboquen a la paret
posterior de la uretra, es descarrega en aquesta i s’afegeix al líquid seminal (vegeu
la figura 1.1).

Les glàndules bulbouretrals, també anomenades glàndules de Cowper, són dues
estructures petites, de la mida d’un pèsol, situades per sota de la pròstata. Aquestes
glàndules produeixen un líquid alcalí. Durant l’excitació sexual, secreten aquest
líquid a l’interior de la uretra de manera que es neutralitza l’acidesa de la uretra
i del moc que lubrifica les parets de la uretra i l’extrem del penis, protegint així
els espermatozoides. D’aquesta manera disminueix el nombre d’espermatozoides
danyats durant l’ejaculació (vegeu la figura 1.1).

La uretra masculina és un tub muscular que transporta l’orina i el semen fins a
l’orifici extern de la uretra o meat uretral, localitzat a l’extrem del gland (vegeu la
figura 1.1). Es divideix en tres parts:

• Uretra prostàtica: té uns 3 cm de longitud i comença a la bufeta. Descen-
deix a través de la glàndula prostàtica i en la seva paret posterior desembo-
quen els conductes de la glàndula prostàtica i els conductes ejaculadors.

• Uretra membranosa: és la porció més curta de la uretra, i a cada costat es
troba una glàndula bulbouretral.
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• Uretra esponjosa: és la porció més llarga de la uretra, amb uns 15 cm de
longitud, i travessa tota la longitud del penis. Acaba en l’orifici extern de
la uretra, que comunica amb l’exterior, i també és la porció més estreta,
amb un diàmetre aproximat d’uns 5 mm (cal anar amb compte a l’hora de
sondar!). A la part superior d’aquesta uretra desemboquen els conductes de
les glàndules bulbouretrals.

1.2 Fisiologia de l’aparell reproductor masculí

La reproducció sexual suposa l’intercanvi de material genètic. Els organismes
originen descendents a través de la combinació de cèl·lules especialitzades anome-
nades gàmetes. Els gàmetes masculines són els espermatozoides. En els homes,
el procés de producció dels espermatozoides es coneix com a espermatogènesi.

Gametogènesi

Es porta a terme dins de les gònades i condueix a la producció de gàmetes quan certs tipus
de cèl·lules germinals pateixen meiosi per dividir el nombre diploide normal de cromosomes
en cèl·lules haploides que contenen només 23 cromosomes:

• En els homes aquest procés es coneix com a espermatogènesi i té lloc només després de
la pubertat en els túbuls seminífers dels testicles.

• En les dones es coneix com a ovogènesi i es produeix en els fol·licles ovàrics dels ovaris.

L’espermatogènesi té lloc només després de la pubertat en els túbuls seminífers
dels testicles o gònades masculines, on les cèl·lules germinals, que són cèl·lules
indiferenciades anomenades espermatogonis, es multipliquen per mitosi i conte-
nen 46 cromosomes. Cada espermatogoni augmenta de mida i es converteix en
un espermatòcit primari que continua tenint 46 cromosomes.

En dividir-se, l’espermatòcit primari dona lloc a dos espermatòcits secundaris,
cadascun dels quals té ja 23 cromosomes, és a dir, la meitat de la dotació genètica
d’una cèl·lula normal. Aquest procés de gametogènesi en el sexe masculí és
l’espermatogènesi, i l’espermatòcit primari pateix meiosi per dividir el nombre
diploide normal de cromosomes i formar cèl·lules haploides que contenen només
23 cromosomes que seran els espermatòcits secundaris.

Després de cada espermatòcit secundari s’originen dues cèl·lules filles anomena-
des espermàtides, que també contenen 23 cromosomes, i finalment es produeix la
transformació de cadascuna de les espermàtides en un espermatozoide.

Es necessiten uns dos mesos per formar un espermatozoide a partir d’un esper-
matòcit primari, i aquest procés només passa a temperatures inferiors a la del cos
humà. Per aquesta raó, els testicles estan allotjats a l’escrot, fora de la cavitat
abdominal.

Cada dia, al voltant de 300 milions d’espermatozoides completen el procés
d’espermatogènesi. Finalment, els espermatozoides immadurs o esperma s’envien
a l’epidídim, on els creix la cua i guanyen mobilitat.
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Per la seva banda, l’espermatozoide humà madur és una cèl·lula allargada d’unes
60 micres de llarg i prima. Té cap, cos i cua (vegeu la figura 1.3):

• En el cap es troba el nucli, que conté 23 cromosomes, és a dir, la meitat de la
dotació cromosòmica completa d’una cèl·lula normal. Sobre l’exterior dels
2/3 anteriors del cap es troba un caputxó gruixut, l’acrosoma, que conté
nombrosos enzims que ajuden l’espermatozoide a penetrar en l’oòcit durant
la fecundació.

• El cos és la part intermèdia.

• La cua és mòbil. En realitat, és un llarg flagel que conté microtúbuls amb
una estructura similar a la dels cilis que serveixen perquè l’espermatozoide
pugui avançar. La cua fa un moviment flagel·lar a una velocitat d’1-4
mm/min que permet la mobilitat de l’espermatozoide.

Un cop produïda l’ejaculació, la majoria d’espermatozoides no sobreviuen més de
48 hores dins el sistema reproductor femení.

Figura 1.3. Espermatozoide

1.2.1 Les hormones en el sistema reproductor masculí

En el sistema reproductor masculí intervenen hormones secretades per l’hipotàlem
i per la hipòfisi. La hipòfisi anterior o adenohipòfisi secreta les gonadotropines,
que són d’importància fonamental per a la funció reproductora i actuen sobre
les gònades o glàndules sexuals. En l’home actuen sobre els testicles. Aquestes
hormones són:

• l’hormona fol·liculoestimulant (FSH)

• l’hormona luteïnitzant (LH)

La secreció de les gonadotropines depèn, al seu torn, de l’hipotàlem, que és una
estructura que es troba en el sistema nerviós central i és responsable de la secreció
de l’hormona alliberadora de gonadotropines (GnRH), que és transportada per
la sang fins a l’adenohipòfisi i estimula l’alliberament de les gonadotropines.

L’LH actua sobre les cèl·lules de Leydig provocant l’alliberament de testosterona.
Al seu torn, la testosterona, quan arriba a un determinat nivell, inhibeix la secreció
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d’LH en exercir un efecte de control negatiu, tant sobre l’adenohipòfisi com sobre
l’hipotàlem.

L’FSH actua de manera sinèrgica amb la testosterona sobre les cèl·lules de Sertoli
estimulant la secreció de la proteïna lligadora d’andrògens (ABP) cap a la llum
dels tubs seminífers, al voltant de les cèl·lules germinals.

Funció endocrina dels testicles

La funció principal dels testicles és l’espermatogènesi, però també és un òrgan
endocrí. Les cèl·lules de Leydig produeixen i secreten l’hormona testosterona,
que és un androgen i la principal hormona masculina. També se secreten altres
andrògens com la dihidroepiandrosterona (DHA) i l’androstenediona, i es
fabriquen petites quantitats d’estrògens.

Les funcions de la testosterona són:

• Intervé en el desenvolupament embrionari de l’aparell genital extern mas-
culí. En l’embrió, un cop formats els testicles, aquests comencen a
produir testosterona. Perquè es desenvolupi l’aparell genital extern de
l’home només es requereix testosterona. En absència de testosterona es
desenvolupa l’aparell genital extern de la dona.

• Controla la velocitat i el manteniment de l’espermatogènesi actuant sobre
les cèl·lules de Sertoli, però només quan sobre aquestes ja ha tingut lloc
l’acció de l’hormona fol·liculoestimulant (FSH) de l’adenohipòfisi.

• És responsable de diverses característiques del sexe masculí, com alguns
aspectes del comportament, major massa muscular i modificacions de
la laringe. També del desenvolupament de les glàndules accessòries de
l’aparell reproductor masculí. Així mateix, contribueix a la libido o impuls
sexual.

Els andrògens són inactivats en el fetge, i els productes resultants de la seva
degradació són eliminats per l’orina.

1.3 Anatomia de l’aparell reproductor femení

L’aparell reproductor femení és molt diferent del masculí. El motiu és que la
funció que realitza la dona en la reproducció és també diferent. La dona, a més
de produir els òvuls, acull en el seu cos la fecundació i el desenvolupament de
l’embrió i, un cop ha nascut, l’alimenta amb la llet que produeix. L’aparell
reproductor femení està situat en la base de la cavitat pelviana i està format per
(vegeu la figura 1.4):

• Òrgans genitals externs (comunament, vulva):
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– muntanya de Venus

– llavis majors

– llavis menors

– vestíbul de la vagina

– clítoris

– bulbs del vestíbul

• Òrgans genitals interns:

– vagina

– úter

– trompes de Fal·lopi

– ovaris

• Glàndules genitals auxiliars:

– glàndules vestibulars

– glàndules parauretrals

Figura 1.4. Aparell reproductor femení

1.3.1 Òrgans genitals externs (vulva)

Els òrgans genitals externs femenins es componen de (vegeu la figura 1.5):

1. Prepuci del clítoris

2. Clítoris

3. Llavi major



Cures bàsiques d’infermeria aplicades a les necessitats de l’èsser humà 18
Cures bàsiques d'infermeria en les primeres etapes de la

vida

Himen

Replec mucós perforat que
envolta l’entrada de la vagina i

que va desapareixent amb les
relacions sexuals.

4. Llavi menor

5. Orifici uretral

6. Orifici vaginal

En la imatge també s’observa (7) el perineu i (8) l’anus.

Figura 1.5. Òrgans genitals externs femenins

La muntanya de venus, també anomenada muntanya del pubis, és una eminència
arrodonida que es troba per davant de la símfisi del pubis. Està formada per teixit
adipós recobert de pell amb pèl púbic.

Els llavis majors són dos grans plecs de pell que contenen en el seu interior teixit
adipós subcutani i que es dirigeixen cap avall i cap enrere des de la muntanya del
pubis. Després de la pubertat, les seves superfícies externes queden revestides de
pell pigmentada que conté glàndules sebàcies i sudorípares i recoberta per pèl.

Els llavis menors es troben entre els llavis majors i envolten el vestíbul de la
vagina. Són dos delicats plecs de pell que no contenen teixit adipós subcutani ni
estan coberts per borrissol però que posseeixen glàndules sebàcies i sudorípares.
La porció que envolta el clítoris s’anomena prepuci del clítoris.

El vestíbul de la vagina és l’espai situat entre els llavis menors. En aquest espai
es localitzen: un parell de centímetres per darrere del clítoris l’orifici de la uretra, i
més enrere el de la vagina, de mida més gran, que està envoltat per una membrana
mucosa anomenada himen. També en aquest espai se situen els conductes de
sortida de les glàndules vestibulars majors (de Bartolino), que secreten moc durant
l’excitació sexual, el qual s’afegeix al moc cervical i proporciona lubrificació, i els
de les glàndules parauretrals (d’Skenne), que estan situades a les parets de la uretra
i que també secreten moc.
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El clítoris és un òrgan petit, situat entre els extrems anteriors dels llavis menors.
És cilíndric i està format per dos cossos cavernosos i un gland, que és la part
exposada, molt sensitiva.

Els bulbs del vestíbul es troben a banda i banda de l’orifici vaginal, formats per
teixit erèctil que està connectat amb el clítoris i s’omple de sang durant l’excitació
sexual, engrandint-se i estrenyent l’orifici vaginal.

1.3.2 Òrgans genitals interns

La vagina està situada per davant del recte i per darrere de la bufeta urinària.
És l’òrgan femení de la copulació. És una cavitat allargada d’uns 8 a 15 cm de
longitud, de parets musculoses i elàstiques (vegeu la figura 1.6).

Figura 1.6. Vista frontal dels òrgans reproductors femenins

Per la part superior comunica amb l’úter, ja que el coll de l’úter queda envoltat per
un fons de sac vaginal, i per la part inferior desemboca en el vestíbul de la vagina,
entre els llavis menors, i comunica amb l’exterior per l’orifici de la vagina. La
mucosa de la paret interna de la vagina té grans reserves de glucogen que donen
lloc a àcids orgànics que proporcionen un ambient àcid que dificulta el creixement
bacterià.

L’úter, també anomenat matriu, és on s’allotjarà l’embrió i es desenvoluparà fins
al seu naixement. Està situat darrere de la bufeta i davant del recte. És un òrgan
muscular buit amb forma de pera d’uns 7 a 8 centímetres de longitud i uns 5-7 cm
d’ample, amb les parets molt gruixudes i elàstiques.

En l’úter es distingeixen dues parts: el cos, en la part superior, on es troba el fons
de l’úter, i el coll o cèrvix, en la part inferior. Per la seva part superior s’uneix
per cada costat a les trompes de Fal·lopi, i pel coll o cèrvix s’uneix amb la vagina.

La paret del cos de l’úter té tres capes: la més externa s’anomena perimetri i és
serosa; la intermèdia s’anomena miometri i està constituïda per múscul llis, i la
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capa més interna és mucosa i s’anomena endometri. L’endometri és on s’implanta
l’òvul fecundat i la capa que s’expulsa pràcticament tota durant la menstruació.

Al coll de l’úter hi ha cèl·lules secretores que produeixen moc cervical, que és més
alcalí durant el període d’ovulació, afavorint el pas dels espermatozoides, i més
viscós la resta del temps, formant un tap cervical.

Les trompes de Fal·lopi són dos canals d’uns 10 centímetres de longitud que
s’estenen des dels ovaris fins a l’úter. Són les encarregades de recollir els òvuls
que venen des dels ovaris i dur-los a l’úter. En el seu interior, cadascuna posseeix
unes pestanyes microscòpiques que, en vibrar, ajuden a impulsar l’òvul en el seu
camí cap a la cavitat uterina. És en aquest recorregut quan l’òvul és fecundat per
l’espermatozoide.

Els ovaris són dos òrgans en forma d’ametlla d’uns 4 cm, situats a dreta i esquerra
de l’úter. Estan units a l’úter mitjançant uns lligaments. Els ovaris són les gònades
femenines, i en ells es formen els gàmetes femenins, anomenats òvuls.

En els ovaris es troben els fol·licles ovàrics, que contenen els ovòcits en els
diferents estats de maduració i cèl·lules que secreten estrògens. En el procés de
l’ovulació, que es produeix cada 28 dies, el fol·licle ovàric madur allibera l’ovòcit,
que és recollit per la trompa de Fal·lopi.

Els cossos lutis o cossos grocs es formen a partir dels fol·licles que ja han expulsat
els òvuls. Són estructures endocrines que alliberen hormones com la progesterona,
estrògens i relaxina que si l’òvul no és fecundat degeneren i són reemplaçats per
una cicatriu fibrosa.

Abans de la pubertat, la superfície de l’ovari és llisa, i a mesura que passa el temps
es va cobrint de cicatrius a mesura que van degenerant els cossos lutis.

1.3.3 Glàndules auxiliars

Entre les glàndules genitals auxiliars tenim:

• Les glàndules vestibulars majors, que també s’anomenen glàndules de
Bartoli i secreten moc durant l’excitació sexual, que lubrica el vestíbul de
la vagina.

• Les glàndules vestibulars menors, que són més petites i es troben a banda
i banda del vestíbul de la vagina, i també secreten moc que lubrica llavis i
vestíbul.

• Les glàndules parauretrals, que desemboquen a cada costat de l’orifici
extern de la uretra i també secreten moc amb funció lubricant.

A banda, també tenim les glàndules mamàries. Les mames són els òrgans que
produeixen llet per a l’alimentació dels fills durant els primers mesos o setmanes
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de vida. Són glàndules exocrines que es troben una a cada costat de la línia mitjana
per damunt del múscul pectoral. El teixit glandular està format per lòbuls. Cada
lòbul posseeix un conducte lactífer que drena cap al mugró. Els elements que
componen les glàndules mamàries són (vegeu la figura 1.7):

1. Teixit glandular, greix

2. Conducte lactífer

3. Lòbul

4. Teixit conjuntiu

5. Sinus del conducte lactífer

6. Mugró

Figura 1.7. Glàndules mamàries

L’element principal del teixit glandular són els alvèols, estructures tubulars buides
d’uns quants mil·límetres de longitud, recoberts per cèl·lules epitelials i envoltats
per cèl·lules mioepitelials. Aquests alvèols es reuneixen formant grups anomenats
lòbuls, i cadascun d’aquests lòbuls posseeix un conducte lactífer que drena en els
orificis del mugró. Les dones tenen normalment dues glàndules mamàries, una
a cada mama, i cadascuna consta d’entre 10 i 12 lòbuls. La zona que envolta el
mugró s’anomena arèola (vegeu la figura 1.8).

Figura 1.8. Mama



Cures bàsiques d’infermeria aplicades a les necessitats de l’èsser humà 22
Cures bàsiques d'infermeria en les primeres etapes de la

vida

La telarquia és el primer
signe fenotípic de pubertat
en les nenes i és l’inici del

desenvolupament de les
mames, que es produeix
entre els 11 i els 16 anys.

Per les cèl·lules mioepitelials, que poden contreure’s de manera similar a les
musculars, la llet és impel·lida des dels alvèols, a través dels conductes lactífers,
cap al mugró, on s’emmagatzema. A mesura que el nadó comença a succionar
s’inicia el “reflex hormonal de relaxació” i la llet se segrega cap a la boca del
nadó.

1.4 Fisiologia de l’aparell reproductor femení

En general, el desenvolupament sexual i el creixement comença una mica abans
en les noies que en els nois. Els canvis físics que experimenten les noies durant la
seva maduració sexual són els següents (vegeu la figura 1.9; igual que en el cas
de l’home, aquestes edats són aproximades):

• Entre els 10 i els 12 anys s’accelera el creixement i l’augment del pes. Es
comencen a desenvolupar les glàndules mamàries i es produeix la primera
menstruació. També es comença a formar el pèl púbic.

• Cap als 13-14 anys, la majoria de noies ja tenen la menstruació. La
menarquia és la primera aparició. També es comença a formar pèl a les
aixelles i les glàndules mamàries comencen a ser actives.

• Cap als 16-17 anys la menstruació ja és regular. S’eixamplen els malucs i
les cuixes. Els pits estan completament desenvolupats. També s’ha format
del tot el pèl púbic i el pèl de les aixelles.

Figura 1.9. Desenvolupament se-
xual en la dona

Tot i que la cèl·lula germinal femenina (gàmeta femenina) és coneguda popu-
larment com a òvul, després de l’ovulació realment és un ovòcit i conté 23
cromosomes, és a dir, la meitat de la dotació genètica d’una cèl·lula humana.

L’ovòcit només es convertirà en òvul madur en el moment de la fecundació, quan
es produeixi la penetració de l’espermatozoide dins de l’oòcit o ovòcit.



Cures bàsiques d’infermeria aplicades a les necessitats de l’èsser humà 23
Cures bàsiques d'infermeria en les primeres etapes de la

vida

Sabíeu que...

En l’espècie humana cada ovari
conté en el moment del
naixement entre 200.000 i 2
milions d’ovòcits primaris,
continguts en fol·licles
primordials. En arribar a la
pubertat n’hi ha al voltant de
40.000, i només uns 400 podran
madurar al llarg de la vida fèrtil
de la dona, mentre que la resta
degenerarà.

En l’ovogènesi es formen els ovòcits, que són cèl·lules sexuals especialitzades
produïdes pels ovaris; són les cèl·lules que transmeten la informació genètica entre
generacions (vegeu la figura 1.10).

A diferència de l’espermatogènesi, que s’inicia en la pubertat en els homes, en
les dones l’ovogènesi s’inicia molt abans del naixement. L’ovari del fetus conté
moltes cèl·lules germinals que es divideixen i donen lloc als ovòcits primaris.

Els ovòcits primaris romanen en un estat de desenvolupament estacionari des de
la seva formació, abans del naixement, fins immediatament abans de la pubertat,
i estan envoltats per una senzilla capa de cèl·lules. En conjunt, l’ovòcit primari i
la capa de cèl·lules que l’acompanyen constitueixen el fol·licle primordial.

Figura 1.10. Procés d’ovulació o ovogènesi

En cada cicle sexual, les hormones gonadotropines, secretades pel lòbul anterior
de la hipòfisi, estimulen diversos fol·licles ovàrics a continuar el seu desenvolu-
pament, encara que només un sol arriba al grau de maduració necessari per ser
ovulat.

Els fol·licles primordials maduren a fol·licles primaris que, al seu torn, donen lloc
als fol·licles secundaris.

Finalment, el desenvolupament del fol·licle secundari dona lloc al fol·licle madur
o de Graaf, a l’interior del qual l’ovòcit primari es converteix en ovòcit secundari,
que és el que serà expulsat durant l’ovulació al llarg de la vida reproductora de la
dona d’una manera cíclica i intermitent.

La fertilitat de la dona comença a disminuir cap als trenta anys. Aquesta
disminució es fa més evident a partir dels quaranta anys fins a arribar a una edat en
la qual és pràcticament nul·la i s’atura definitivament. El cos redueix la producció
d’òvuls i s’inicia un període anomenat perimenopausa, en què els ovaris poden
no ovular regularment i també hi ha una alteració en l’alliberament d’hormones.
En aquest període la menstruació es pot presentar de manera irregular i poden
aparèixer les primeres manifestacions característiques de la menopausa. Alguns
trastorns del cicle que es poden produir són l’oligomenorrea (menstruacions poc
freqüents), la polimenorrea (sagnat irregular amb períodes inferiors als 21 dies)
i la hipermenorrea (menstruacions molt abundants).
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S’anomena menopausa a la retirada definitiva de la menstruació, i s’assoleix
després de 12 mesos consecutius sense tenir la menstruació. Clínicament,
aquest moment acostuma a esdevenir entre els 45 i els 55 anys.

El climateri és el pas de l’etapa fèrtil a la situació de repòs ovàric i comprèn els
períodes de premenopausa i menopausa, i té una durada d’entre 5 i 15 anys.

1.4.1 Cicle sexual femení

En l’espècie humana, l’alliberament d’ovòcits pels ovaris és cíclica i intermitent,
i ocasiona canvis cíclics que es produeixen en l’estructura i la funció de tot el
sistema reproductor de la dona. Aquests canvis es coneixen com a cicle sexual
femení i depenen de dos cicles interrelacionats: el cicle ovàric i el cicle uterí o
menstrual, els quals, en conjunt, duren aproximadament 28 dies, encara que es
produeixen variacions (vegeu la figura 1.11).

El cicle menstrual està controlat pel cicle ovàric a través de les hormones
ovàriques: els estrògens i la progesterona.

Figura 1.11. Cicle sexual femení

Cicle ovàric

Els ovaris tenen la doble funció de produir ovòcits i de secretar hormones sexuals
femenines. L’ovari produeix dos tipus principals d’hormones esteroides: els
estrògens i laprogesterona.
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Al començament de cada cicle ovàric, que es considera coincident amb el primer
dia de la menstruació, comencen a augmentar de mida diversos fol·licles primor-
dials per la influència d’una hormona secretada per l’adenohipòfisi, l’hormona
fol·liculoestimulant (FSH).

Els fol·licles primordials maduren a fol·licles primaris i després a fol·licles se-
cundaris. Normalment, un d’aquests continua desenvolupant-se mentre els altres
pateixen regressió. El nombre de fol·licles que es desenvolupen està determinat
pels nivells de FSH de la sang circulant.

Es distingeixen tres fases en el cicle ovàric:

1. Fase fol·licular: va del dia 1 al dia 14 del cicle. Durant el desenvolupament
fol·licular, el fol·licle secundari augmenta de mida i arriba a ser el fol·licle
de Graaf o fol·licle madur a punt per descarregar l’òvul. Durant aquesta
primera fase del cicle ovàric, el fol·licle en desenvolupament sintetitza i
secreta estrògens i els nivells plasmàtics d’aquesta hormona augmenten
progressivament fins a arribar a un valor màxim 2 dies abans de l’ovulació.
Els estrògens són responsables del desenvolupament de l’endometri en la
fase proliferativa del cicle uterí. Tot el procés fins aquí dura uns 14-16 dies
comptats a partir del primer dia de la menstruació.

2. Fase d’ovulació: el fol·licle descarrega l’ovòcit, que s’allibera i és atret
per les prolongacions o fímbries de la trompa de Fal·lopi per ser introduït
a l’interior de la trompa i ser transportat cap a l’úter. Els nivells alts
d’estrògens fan que les cèl·lules de l’adenohipòfisi es tornin més sensibles
i, estimulades per hormones de l’hipotàlem prop del dia 14 del cicle,
les cèl·lules de l’adenohipòfisi alliberen les hormones fol·liculoestimulant
(FSH) i luteïnitzant (LH). L’LH causa la ruptura del fol·licle madur i per
tant l’ovulació. Com que l’ovulació es produeix unes 9 hores després del
pic plasmàtic d’LH, si es detecta l’elevació d’LH en plasma per una anàlisi
de laboratori es pot predir l’ovulació amb un dia d’antelació. Després
de l’ovulació, la temperatura corporal augmenta de mig grau a un grau
centígrad i es manté així fins al final del cicle; això es deu a la progesterona,
que és secretada pel cos luti.

3. Fase luteica: va del dia 15 al dia 28 del cicle. Després de l’ovulació,
les cèl·lules restants del fol·licle formen una estructura que s’anomena cos
luti o cos groc, sota la influència de l’LH. El cos luti sintetitza i secreta
estrògens i progesterona, que indueixen la fase secretora del cicle uterí, és
a dir, preparen l’endometri per a la implantació de l’òvul fecundat. En cas
d’embaràs, el cos luti es transforma en cos luti gestacional i persisteix fins
al tercer mes d’embaràs conservant la seva funció secretora d’hormones.
Si no hi ha fecundació, el cos luti degenera cap al final del cicle uterí i
s’atrofia, quedant una cicatriu, i deixa de secretar estrògens i progesterona,
de manera que baixen molt els nivells d’aquestes hormones en sang i, com
a conseqüència, les capes superficials de l’endometri de l’úter es desprenen
i són expulsades a l’exterior per la vagina durant la menstruació.
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Cicle uterí o menstrual

Durant el cicle uterí, les capes superficials de l’endometri experimenten canvis
que poden dividir-se (com passa amb el cicle ovàric) en tres fases:

1. Fase menstrual: va del dia 1 al dia 4 del cicle. Durant aquesta fase
s’expulsen a l’exterior per la vagina les capes superficials de l’endometri de
l’úter. És el que s’anomena menstruació. És provocada per la disminució
dels nivells plasmàtics d’estrògens i progesterona causada per l’atròfia del
cos luti que deixa de secretar aquestes hormones. El flux menstrual està
compost per uns 50-150 ml de sang, líquid intersticial, moc i cèl·lules
epitelials despreses de l’endometri, i passa de la cavitat uterina a l’exterior
a través de la vagina.

2. Fase proliferativa: va del dia 5 al dia 14 del cicle. Coincideix amb la fase
fol·licular del cicle ovàric. Es caracteritza perquè les cèl·lules endometrials
es multipliquen i reparen la destrucció que va tenir lloc a la menstruació
anterior. L’hormona responsable d’aquesta fase és l’estrogen que secreten
les cèl·lules del fol·licle ovàric en desenvolupament.

3. Fase secretora: va del dia 15 al dia 28 del cicle. Coincideix amb la
fase luteínica del cicle ovàric. Les glàndules de l’endometri es fan més
complexes en la seva estructura i comencen a secretar un líquid espès ric
en sucres, aminoàcids i glicoproteïnes. En aquesta fase, l’endometri es
prepara per a la implantació de l’òvul fecundat. Les hormones responsables
d’aquesta fase són la progesterona i l’estrogen secretades pel cos luti.

1.4.2 Hormones del cicle sexual femení

En el cicle sexual femení intervenen hormones secretades per l’hipotàlem, per la
hipòfisi i pels ovaris.

La hipòfisi anterior o adenohipòfisi secreta gonadotropines, que són d’importàn-
cia fonamental per a la funció reproductora i, com indica el seu nom, actuen sobre
les glàndules sexuals: testicles en l’home i ovaris en la dona. Són l’hormona
fol·liculoestimulant (FSH) i l’hormona luteïnitzant (LH):

• L’FSH arriba per la sang fins als ovaris i provoca el creixement dels fol·licles
ovàrics abans de l’ovulació mensual i la secreció d’estrògens pel fol·licle que
s’està desenvolupant.

• L’LH provoca la ruptura del fol·licle de Graaf i l’ovulació, així com la
secreció d’estrògens i progesterona pel cos luti o estructura en què s’ha
transformat el fol·licle després que ha expulsat l’ovòcit en l’ovulació.

L’hipotàlem és una estructura que es troba en el sistema nerviós central; sintetitza
i secreta l’hormona alliberadora de gonadotropines (GnRH) que actua sobre
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l’adenohipòfisi i influeix en la secreció de l’FSH i l’LH per l’adenohipòfisi. Això
explica el fet que els cicles i la fertilitat de la dona poden ser profundament afectats
per les emocions.

Els ovaris produeixen dos tipus d’hormones, els estrògens i la progesterona.
Ambdós es metabolitzen en el fetge i els productes resultants de la seva degradació
són expulsats per l’orina. Vegem-ne les funcions respectives:

• Els efectes dels estrògens són:

– Modulen la descàrrega de GnRH per l’hipotàlem i varien la sensibilitat
de les cèl·lules de la adenohipòfisi a aquesta hormona hipotalàmica.

– Desenvolupen els òrgans genitals femenins.

– Són els responsables de la morfologia femenina.

– Desenvolupen les glàndules mamàries.

– Redueixen els nivells de colesterol en plasma, fet que explica els me-
nors riscos d’infart de miocardi en la dona premenopàusica respecte a
l’home de la mateixa edat i la dona menopàusica.

– Redueixen la fragilitat capil·lar.

– Tenen efectes estimulants sobre l’estat d’ànim.

– Tenen efectes protectors sobre el teixit ossi.

– Produeixen retenció d’aigua i sodi per a l’organisme.

• Els efectes de la progesterona són:

– Estimula el creixement de les glàndules mamàries.

– Estimula les secrecions de l’endometri.

– Té efecte calmant sobre l’estat d’ànim.

– Puja la temperatura corporal.

– Facilita el metabolisme dels estrògens.

1.5 Malalties de l’aparell reproductor

Com tots els sistemes d’òrgans complexos, el sistema reproductor humà es veu
afectat per moltes malalties de diferent tipus; les podem agrupar en:

• Alteracions genètiques o congènites

• Càncer

• Infeccions

• Problemes funcionals
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Els problemes funcionals poden tenir causes molt variades, com poden ser factors
ambientals, danys físics, problemes psicològics, trastorns autoimmunes o d’altres.
Els tipus més coneguts dels problemes funcionals són la disfunció sexual i la
infertilitat, que poden estar relacionats amb molts trastorns amb moltes causes.

Sovint, els símptomes d’altres malalties i trastorns inclouen símptomes de
malalties reproductives, i de vegades tenen causes múltiples o desconegudes
que els fan difícils de classificar. Algunes d’aquestes malalties són
específiques de cada sexe, algunes de l’aparell genital masculí (del penis,
testicles o pròstata) i d’altres específiques de l’aparell genital femení (de la
vulva i vagina, úter, ovaris i les trompes de Fal·lopi o les mames).

1.5.1 Malalties més freqüents de l’aparell genital masculí

Les malalties que afecten el penis són problemes que poden causar dolor i afectar
la funció sexual i la fertilitat en els homes:

• Disfunció erèctil: incapacitat per aconseguir o mantenir una erecció.

• Priapisme: erecció dolorosa que no desapareix.

• Balanitis: inflamació de la pell que recobreix el cap del penis, amb
major freqüència en homes i nens que no han estat circumcidats. Gairebé
sempre és causada per la higiene deficient en els homes que no s’han fet la
circumcisió, però pot tenir altres causes com artritis reactiva, infecció, ús
de sabons forts i no esbandir-se adequadament o la diabetis mal controlada.

• Càncer de penis: una forma rara de càncer, amb moltes possibilitats de
curació quan es detecta en fases inicials.

• Fimosi: el prepuci presenta una obertura estreta i no permet la sortida del
gland. Es corregeix amb cirurgia.

Les malalties que afecten els testicles són:

• Inflamacions, com l’hidrocele, que és un tipus d’inflamació de l’escrot que
ocorre quan s’acumula líquid en el recobriment prim que envolta el testicle.
L’hidrocele és freqüent en els nadons i acostuma a desaparèixer sense
tractament a l’any de vida. En homes adults apareix a causa d’inflamació
o lesió dins de l’escrot. La inflamació pot ser a causa d’una infecció en
el testicle o a l’epidídim. La inflamació dels testicles s’anomena orquitis
i acostuma a produir-se per una infecció vírica o bacteriana, com les
MTS. També el virus de les galteres pot produir orquitis i arribar a causar
infertilitat.

També l’epididimitis, que és la inflamació de l’epidídim, el conducte que
connecte els testicles amb els vasos deferents. Normalment la causa és una
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Sabies que...

L’esterilitat pot ser produïda per
falta d’espermatozoides, i es
considera que un home és estèril
quan el seu semen té menys de
20 milions d’espermatozoides
per ml. També per defectes
d’aquests, com per exemple la
falta de mobilitat.

infecció bacteriana que comença a la uretra, pròstata o bufeta en homes
joves, però també pot tenir altres causes, com l’ús de sonda vesical o
intervenció quirúrgica recent.

• Criptorquídia: un o els dos testicles no descendeix a l’escrot i es queda a
l’abdomen. Si no es corregeix amb la cirurgia abans de la pubertat es poden
atrofiar i produir esterilitat (vegeu la figura 1.12).

• Càncer testicular: ocorre en els testicles. En comparació amb altres tipus
de càncer és poc freqüent, però és el càncer més freqüent en els homes de
15 a 35 anys. Segons el tipus i estadi, es pot abordar amb diversos tipus de
tractaments.

• Torsió testicular: és la torsió del cordó espermàtic que sosté els testicles a
l’escrot (vegeu la figura 1.13). Quan això passa s’interromp el reg sanguini
al testicle i al teixit proper a l’escrot. Pot ocórrer després d’un exercici
pesat, d’una lesió a l’escrot que provoqui molta inflor o per altres causes. És
més comú durant el primer any de vida i al començament de l’adolescència.
També pot succeir en homes grans. Provoca un dolor intens i sobtat en
un testicle. Si l’afecció es detecta a temps i es tracta immediatament, el
testicle pot seguir funcionant adequadament, però les probabilitats que sigui
necessari extirpar el testicle s’incrementen si el flux de sang es redueix
durant més de 6 hores.

Figura 1.12. Criptorquídia unilateral

Figura 1.13. Torsió testicular
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Prova de PSA (antigen
prostàtic específic)

Mesura el nivell a la sang
de PSA, una substància
produïda per la pròstata.

Normalment, els nivells de
PSA a la sang són baixos,

i un alt nivell de PSA pot
ser un signe de càncer de

pròstata.

Les malalties que afecten la pròstata són:

• Prostatitis: inflamació generalment causada per infeccions bacterianes.

• Adenoma de pròstata, també s’anomena hiperplàsia prostàtica benigna
(HBP): augment anormal de la mida de la pròstata (hipertròfia prostàtica)
que dificulta la micció en oprimir la uretra (vegeu la figura 1.14). A partir
dels 50 anys, les revisions urològiques (de l’aparell reproductor masculí)
són imprescindibles, i si hi ha antecedents familiars de càncer de pròstata és
necessari visitar l’uròleg un cop complerts els 40-45 anys. La hiperplàsia
benigna de pròstata pot evolucionar a carcinoma de pròstata.

• Carcinoma de pròstata: és un tumor maligne força freqüent en l’home
adult. La simptomatologia de l’adenoma i del carcinoma són similars i
és característic en aquests pacients la dificultat per orinar, el degoteig en
finalitzar la micció, i també la debilitat del doll d’orina. D’altra banda,
augmenta la freqüència d’orinar tant de dia com de nit, i el pacient sol tenir
la sensació que el buidatge de la bufeta no ha estat complet.

Figura 1.14. A l’esquerra, pròstata normal; a la dreta,
hiperplàsia prostàtica benigna

Les exploracions urològiques permeten detectar-lo precoçment. A Espanya cada
any es detecten 8.000 nous casos de tumors prostàtics, per això és aconsellable que
a partir dels 50 anys tots els homes sans se sotmetin a una revisió mèdica periòdica
per determinar l’estat de la seva pròstata.

1.5.2 Malalties més freqüents de l’aparell genital femení

Les malalties de la vulva i la vagina:

• Vulvovaginitis: és una inflamació de la vulva i la vagina. Moltes vegades
es produeix a causa de la irritació que provoquen els sabons per a la roba o
els banys d’escuma, o també per una mala higiene personal, com netejar-
se de darrere cap endavant després de defecar. Els símptomes inclouen
enrogiment i picor a la zona vaginal i vulvar, i de vegades flux vaginal. La
vulvovaginitis també pot ser provocada per una superpoblació de càndida,
fong que normalment està present a la vagina.
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• Sagnat vaginal no menstrual: es deu, en general, a la presència d’un cos
estrany a la vagina, també per un prolapse uretral en el qual les membranes
mucoses de la uretra sobresurten per la vagina com una petita massa de teixit
que sagna amb facilitat o bé a una lesió o a un traumatisme vaginal provocat
per un abús sexual.

• En les nenes acabades de néixer poden aparèixer adherències labials que
no acostumen a produir cap símptoma però poden incrementar el risc
d’infeccions del tracte urinari.

Les malalties que afecten l’úter són:

• Cervicitis: és la inflamació aguda o crònica del coll de l’úter causada fre-
qüentment per una infecció adquirida per transmissió sexual, i s’acompanya
de secreció vaginal mucopurulenta. Altres factors, com dispositius inserits
a l’àrea pelviana (DIU, diafragma) o al·lèrgies a productes químics com el
làtex també la poden causar.

• Pòlips cervicals: són neoplàsies en forma de dit a la part inferior de l’úter.
Són molt comuns en les dones majors de 40 anys que han tingut molts fills,
però no se’n coneix la causa exacta; poden presentar-se com a resposta
anormal a l’augment dels nivells de l’hormona femenina estrogen o per
una inflamació crònica. Els símptomes poden ser períodes menstruals molt
abundants, sagnat vaginal després de tenir relacions sexuals o després de
la menopausa o entre els períodes menstruals, i també moc groc o blanc
(leucorrea).

• Endometriosi: ocorre quan el teixit que normalment cobreix l’interior de
l’úter comença a créixer fora d’ell, en els ovaris, les trompes de Fal·lopi o
altres parts de la cavitat pelviana. Pot provocar sagnat anormal, períodes
dolorosos i dolor pelvià generalitzat, i pot ocasionar infertilitat. No es
cura, però la simptomatologia es redueix amb tractament. La píndola
anticonceptiva redueix el risc d’endometriosi.

• Miomes: són tumors benignes.

• Càncer uterí: inclou diferents tipus de càncer que poden desenvolupar-
se a l’úter. El sarcoma uterí o sarcoma del miometri té lloc a la capa
muscular de l’úter, el carcinoma endometrial s’origina a partir de cèl·lules
de les glàndules de l’endometri i inclou les varietats comunes i tractables
d’adenocarcinoma, i el de coll uterí es desenvolupa a la zona inferior de
l’úter. L’edat és un factor de risc important, ja que apareixen amb major
freqüència en dones d’entre els 55 i els 65 anys.

La prova de Papanicolau és un examen que pot ajudar a detectar i prevenir el
càncer de coll uterí. En la prova es prenen cèl·lules del coll uterí, la porció final,
inferior i estreta de l’úter que es connecta amb la vagina. Les cèl·lules s’analitzen
per veure si són canceroses o si presenten signes que podrien convertir-se en
canceroses (vegeu la figura 1.15, on es mostren els materials necessaris per recollir
la mostra per fer la prova).
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Figura 1.15. Material per fer la prova de Papanicolau

Les malalties dels ovaris i les trompes de Fal·lopi són:

• Tumors d’ovari: si bé no són comuns, poden aparèixer. Les dones amb
tumors als ovaris poden tenir dolor abdominal i embalums palpables a
l’abdomen. Probablement sigui necessària una cirurgia per extirpar el
tumor.

• Quists d’ovari: són sacs no cancerosos plens de material semisòlid o
líquid. Tot i que són comuns i no solen ser nocius, poden transformar-
se en un problema si adquireixen una mida molt gran. Els quists grans
poden empènyer els òrgans propers i provocar dolor abdominal. En la
majoria dels casos desapareixen sols i no cal cap tractament. Si els quists
provoquen dolor, el metge pot receptar píndoles anticonceptives per alterar
el seu creixement, o bé es poden extirpar.

• Síndrome d’ovari poliquístic: és un trastorn hormonal en el qual els ovaris
produeixen massa hormones masculines (andrògens). Aquesta afecció fa
que els ovaris s’engrandeixin i desenvolupin moltes bosses plenes de líquid
o quists. Sovint apareix per primera vegada en l’adolescència. Segons el
tipus i la gravetat de la malaltia es pot tractar amb medicaments per regular
l’equilibri hormonal i la menstruació.

• Torsió dels ovaris: pot ocórrer quan un ovari es retorça a causa d’una
malaltia o una anomalia del desenvolupament. La torsió bloqueja el flux
sanguini. El símptoma més comú és el dolor a la part baixa de l’abdomen.
En general és necessària una cirurgia per resoldre el problema.

Les malalties que afecten les mames són:

• Mastitis: és una inflamació de la glàndula mamaria, que pot ser per infecció
o inflamació. Depenent del moment en què ocorre la mastitis, es pot
classificar en mastitis puerperal, usualment pocs dies o setmanes després
del part, i en mastitis no puerperal, en aquest cas passa sense estar associada
a la lactància, per obstrucció dels conductes de la llet.

• Mastopatia fibroquística: és una afecció benigna de les mames. Es
desenvolupa per l’augment de teixit mamari i la seva principal característica
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Malalties o infeccions?

Els professionals de la salut
prefereixen el terme infecció més
que malaltia, perquè és possible
que una persona no tingui
símptomes, però així i tot sigui
portadora de l’agent causal de
l’ITS.

és l’aparició de bonys dolorosos a les zones superiors i externes de les
mames cap a les aixelles. També s’anomena mastitis quística crònica,
hiperplàsia quística o displàsia mamària. És causada per un canvi en la
resposta dels teixits de les mames a les hormones naturals que produeixen
els ovaris, que provoca l’aparició de bonys inflamats i sensibles o dolorosos.
Els símptomes són més freqüents durant el període menstrual o just abans.

• Càncer de mama: són els tumors originats en les cèl·lules i estructures de
les glàndules mamàries, són adenocarcinoma. Poden ser:

– Carcinomes ductals: s’originen en les cèl·lules que revesteixen els
conductes galactòfors (conductes per on circula la llet cap al mugró).
És el tipus més freqüent.

– Carcinomes lobel·lars: s’originen en les cèl·lules dels lobels mamaris,
on es produeix la llet. La seva incidència és molt menor, del 10%. Un
carcinoma invasiu o infiltrant és el que envaeix els teixits que envolten
el ducte o el lòbul.

La mamografia és un tipus especial de radiografia de les mames que es fa servir
per detectar el càncer de mama en dones que no presenten indicis o símptomes de
la malaltia (vegeu la figura 1.16).

Figura 1.16. Mamografia

1.5.3 Malalties de transmissió sexual

Les malalties de transmissió sexual (MTS) són infeccions que es transmeten d’una
persona a una altra a través del contacte sexual. També reben el nom d’infeccions
de transmissió sexual (ITS) o malalties venèries.

Els agents causals de les ITS són els bacteris, virus, fongs i altres paràsits.
Existeixen més de 20 tipus d’ITS, i entre les més conegudes cal destacar les
causades per:

• Bacteris (gonorrea, sífilis, clamidiosi).

• Paràsits (tricomoniasi).
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• Virus (papil·loma humà, herpes genital, VIH).

Les malalties de transmissió sexual han patit un increment considerable en els
darrers cinc anys. Concretament, segons dades del CDC (Centre for Disease
Control and Prevention), els casos de clamídia, gonorrea i sífilis han augmentat
als EUA un 19, un 63 i un 71%, respectivament, des de 2014.

En general, l’activitat sexual compleix una funció important en la propagació de
molts agents infecciosos. Els organismes que causen les malalties de transmissió
sexual poden passar d’una persona a una altra per la sang, el semen, el fluid vaginal
o altres fluids corporals, però de vegades aquestes infeccions es transmeten per
vies que no són sexuals, com de mare a fill durant l’embaràs o el part, o bé per
compartir agulles o en transfusions de sang.

S’ha de tenir present que és possible el contagi de malalties de transmissió sexual
amb persones que aparentment estan sanes i que, fins i tot, poden no saber que
tenen la infecció, ja que les MTS no sempre presenten símptomes. És per aquesta
raó que els experts prefereixen l’expressió infeccions de transmissió sexual en lloc
de malalties de transmissió sexual.

Qualsevol persona que tingui relacions sexuals és susceptible de patir una ITS i, per tant,

està en risc d’exposar-se a una infecció de transmissió sexual. Ara bé, hi ha grups que

es veuen més afectats, com les dones embarassades, els joves d’entre 14 i 24 anys i els

col·lectius d’homes gais i bisexuals.

Els factors de risc que poden augmentar el perill d’infecció inclouen:

• Tenir relacions sexuals sense protecció. La penetració vaginal o anal per
una parella infectada que no fa servir un preservatiu de làtex o que en fa un
ús incorrecte o irregular augmenta significativament el risc d’adquirir una
ITS.

• També és convenient l’ús de protectors que evitin el contacte pell a pell en
el sexe oral.

• El risc és més gran quan es tenen relacions sexuals amb més quantitat
de persones, tant si són parelles simultànies o relacions monogàmiques
consecutives.

• Si ja s’ha tingut una ITS és molt més fàcil tenir-ne una altra.

• La injecció de drogues i el fet de compartir les agulles propaga moltes
infeccions greus com el VIH, l’hepatitis B i l’hepatitis C.

La majoria de les MTS afecten tant homes com dones, però en molts casos els
problemes de salut que provoquen poden ser més greus en les dones. Si una dona
embarassada pateix MTS pot causar greus problemes de salut al nadó.

Les infeccions de transmissió sexual (ITS) poden presentar una diversitat de signes
i símptomes, o no manifestar-ne. Per aquest motiu poden passar desapercebudes
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fins que apareix una complicació o se li diagnostica la infecció a la parella. Els
signes i símptomes poden aparèixer al cap de pocs dies després d’haver estat
exposat, o poden passar anys fins que es manifestin, depèn de cada organisme.
Entre els signes i símptomes que podrien indicar la presència d’una ITS es troben:

• Nafres o protuberàncies en els genitals o a la zona bucal o rectal.

• Dolor o cremor en orinar.

• Secreció del penis.

• Pruïja al voltant de la vagina i flux vaginal amb mala olor o olor inusual.

• Sagnat vaginal fora del normal.

• Dolor durant les relacions sexuals.

• Ganglis limfàtics inflamats i adolorits, particularment en l’engonal, però
altres vegades més generalitzat.

• Dolor a la part baixa de l’abdomen.

• Febre.

• Erupció cutània en el tronc, mans o peus.

Les ITS es diagnostiquen mitjançant un examen realitzat pel metge, un cultiu de
les secrecions de vagina o penis, i/o una anàlisi de sang.

La prevenció més efectiva de les ITS és l’ús del preservatiu masculí de làtex; si
s’usa correctament cada vegada que es tingui relacions sexuals es redueix el risc
de contraure una ITS, tot i que no elimina totalment el risc d’adquisició i contagi.
Els condons femenins no són tan efectius com els condons masculins. Per altra
banda, els antibiòtics poden tractar les ITS causades per bacteris o paràsits, però
no són útils per les causades per un virus.

Altres mesures de prevenció consisteixen a limitar el nombre de parelles sexuals
que es tenen i preguntar a la parella si ha tingut una ITS. Mai s’ha de mantenir
relacions sexuals si s’està en tractament per una ITS. També són una bona mesura
de prevenció les mesures d’higiene, com ara rentar els genitals amb aigua i sabó
i orinar després de tenir relacions sexuals. Aquestes mesures higièniques poden
ajudar a eliminar alguns gèrmens abans que puguin infectar.

Tipus d’ ITS

La infecció per clamídia és una infecció bacteriana de l’aparell genital que pot
ser difícil de detectar, perquè en els primers estadis acostuma a causar pocs signes
i símptomes o no en presenta cap. Quan apareixen, en general, són moderats i
desapareixen. Comencen d’una a tres setmanes després d’haver estat exposat a la
clamídia, la qual cosa fa més fàcil que passin desapercebuts. Alguns dels signes i
símptomes són:
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• Micció dolorosa.

• Dolor a la part baixa de l’abdomen.

• Flux vaginal en dones.

• Secreció del penis en homes.

• Dolor durant les relacions sexuals en les dones.

• Sagnat entre períodes menstruals.

• Dolor testicular en homes.

La gonorrea és una infecció bacteriana de l’aparell genital. També pot afectar la
boca, la gola, els ulls i l’anus. En general, els primers símptomes de la gonorrea
apareixen en un termini de 10 dies després de l’exposició. No obstant això, algunes
persones poden haver estat infectades durant mesos abans de presentar signes o
símptomes. Els signes i símptomes són:

• Secreció espessa, tèrbola o amb sang del penis o de la vagina.

• Dolor o sensació de cremor en orinar.

• Sagnat menstrual intens o sagnat entre períodes menstruals.

• Dolor o inflor dels testicles.

• Evacuacions intestinals doloroses.

• Picor anal.

La infecció per Trichomonas vaginalis, també anomenada tricomoniasi, és
causada per un paràsit unicel·lular microscòpic que es propaga durant l’acte
sexual amb una persona que ja té la infecció. En els homes, el microorganisme
generalment infecta les vies urinàries, però sovint no causa símptomes. En les
dones, la tricomoniasi generalment infecta la vagina. Quan causa símptomes,
aquests poden aparèixer en el termini de 5 a 28 dies després de l’exposició, i
comprenen des d’irritació lleu fins a inflamació intensa. Aquests són alguns dels
signes i símptomes:

• Secreció vaginal transparent, blanca, verdosa o groguenca.

• Secreció del penis.

• Forta olor vaginal.

• Picor o irritació vaginal.

L’herpes genital és produït per un tipus de virus de l’herpes simple (Herpes
simplex virus, HSV) que ingressa en el cos a través de petites lesions a la pell
o les membranes mucoses. La majoria de les persones amb HSV mai saben que
tenen el virus, atès que no hi ha signes ni símptomes, o bé aquests són tan lleus
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que passen desapercebuts, però és molt contagiós. Quan sí s’observen signes i
símptomes, el primer episodi en general és el pitjor. Algunes persones mai tenen
un segon episodi. No obstant això, d’altres poden tenir episodis recurrents durant
dècades. Els signes i els símptomes són:

• A l’inici normalment hi ha dolor o picor, que comença algunes setmanes
després d’haver mantingut relacions sexuals amb una parella infectada.
Després de diversos dies poden aparèixer petites protuberàncies vermelles,
que després es trenquen i es transformen en úlceres que supuren o sagnen.
Eventualment, es formen crostes i les úlceres curen.

• En les dones, les nafres poden aparèixer en l’àrea vaginal, els genitals
externs, les natges, l’anus o el coll de l’úter. En els homes, les nafres
poden aparèixer en el penis, l’escrot, les natges, l’anus o les cuixes, o dins
el conducte que s’estén des de la bufeta fins al penis (uretra).

• Les úlceres poden causar dolor en orinar. També és possible que es tingui
dolor i sensibilitat a l’àrea genital fins que desaparegui la infecció. A
l’inici és possible que aparegui simptomatologia similar a l’Haemophylus
influença, com ara mal de cap, dolors musculars i febre, i també ganglis
limfàtics inflamats a l’engonal.

• En alguns casos, la infecció pot ser activa i contagiosa, fins i tot quan no hi
hagi nafres.

La infecció per virus del papil·loma humà (VPH) és un dels tipus més freqüents
d’infeccions de transmissió sexual en els homes. Algunes formes augmenten el
risc que les dones pateixin càncer de cèrvix (cervical o de coll d’úter)”. Altres
formes causen berrugues genitals que poden tenir fins a 1 mil·límetre de diàmetre
o poden multiplicar-se i formar grans raïms. En general, el VPH no presenta signes
ni símptomes, però si en presenta són:

• Inflamacions petites, de color carn o gris a la zona genital.

• Diverses berrugues juntes que prenen la forma d’una coliflor.

• Picor o incomoditat a la zona genital.

• Sagnat durant el coit.

En les dones, les berrugues genitals poden créixer a la vulva, a les parets de la
vagina, a la zona situada entre els genitals externs i l’anus, i al coll uterí. En els
homes poden aparèixer a la punta o en el cos del penis, a l’escrot o a l’anus. Les
berrugues genitals també poden presentar-se a la boca o a la gola d’una persona
que va mantenir sexe oral amb una persona infectada.

La infecció pel virus de la immunodeficiència humana (VIH) interfereix en
l’habilitat del cos de combatre virus, bacteris i fongs que provoquen infeccions
i la sida, una malaltia crònica que posa en risc la vida. Inicialment és possible
que no es presenti cap símptoma o que es presenti una malaltia similar a la grip,
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generalment de dues a sis setmanes després del contagi. Alguns dels signes i
símptomes inicials són:

• Febre

• Mal de cap

• Mal de coll

• Ganglis limfàtics inflamats

• Erupció cutània

• Fatiga

Aquests signes i símptomes primerencs solen desaparèixer, i sovint se’ls confon
amb els d’una altra infecció vírica. Durant aquest període, el nivell de contagi és
molt alt. Els símptomes més persistents o més greus de la infecció pel VIH potser
no es manifestin durant 10 anys o més, després de la infecció inicial.

A mesura que el virus continua multiplicant-se i destruint cèl·lules del sistema
immunològic van apareixent infeccions lleus o signes i símptomes crònics, com:

• Ganglis limfàtics inflamats

• Diarrea

• Pèrdua de pes

• Febre

• Tos i falta d’aire

Els signes i símptomes en un estadi avançat de la infecció per VIH són:

• Fatiga persistent inexplicable.

• Sudoracions nocturnes.

• Calfreds amb tremolor o febre superior 38 °C durant setmanes.

• Inflor dels ganglis limfàtics durant més de tres mesos.

• Diarrea crònica.

L’hepatitis A, B i C són infeccions virals contagioses que afecten el fetge. De les
tres, les hepatitis B i C són les més greus, però totes poden fer que el fetge s’inflami.
Algunes persones mai manifesten signes ni símptomes. Però en aquelles que sí els
manifesten, els signes i símptomes poden aparèixer diverses setmanes després de
l’exposició, i poden incloure:

• Fatiga.



Cures bàsiques d’infermeria aplicades a les necessitats de l’èsser humà 39
Cures bàsiques d'infermeria en les primeres etapes de la

vida

• Nàusees i vòmits.

• Dolor o molèsties a l’abdomen, especialment a la zona del fetge o al costat
dret del cos, a sota de les costelles inferiors.

• Pèrdua de gana.

• Febre.

• Orina de color fosc.

• Dolor muscular o articular.

• Picor.

• Color groguenc a la pell o a la part blanca dels ulls (icterícia).

La sífilis és una infecció bacteriana. La malaltia afecta els genitals, la pell i les
membranes mucoses, però també pot actuar en moltes altres parts del cos, fins
i tot al cervell i al cor. Els signes i símptomes de la sífilis poden ocórrer en
quatre etapes: primària, secundària, latent i terciària. També hi ha una afecció
anomenada “sífilis congènita”, que ocorre quan una dona embarassada amb sífilis
li transmet la malaltia al nadó no nascut encara. La sífilis congènita pot ser
incapacitant, i fins i tot pot posar en risc la vida; per tant, és important que les
dones embarassades amb sífilis rebin tractament:

• Sífilis primària: el primer signe de sífilis, que pot presentar-se entre 10
dies i 3 mesos després de l’exposició. Pot ser una úlcera petita i indolora
(xancre) a la part del cos on es va transmetre la infecció. Normalment es
presenta un sol xancre, però també es poden tenir diverses úlceres. L’úlcera
se sol curar sense tractament, però la malaltia de fons roman i pot tornar a
aparèixer en la segona (secundària) o tercera (terciària) etapa.

• Sífilis secundària: els signes i símptomes de la sífilis secundària poden
començar de 3 a 6 setmanes després de l’aparició del xancre i poden
desaparèixer sense tractament en unes poques setmanes, o poden aparèixer
i desaparèixer de manera repetida durant fins a un any. Es caracteritzen per:

– Granellada caracteritzada per úlceres de la mida d’una moneda d’un
cèntim de dòlar i de color marró vermellós en qualsevol zona del cos,
fins i tot als palmells de les mans i a les plantes dels peus.

– Febre.

– Engrandiment dels ganglis limfàtics.

– Fatiga i una lleu sensació de malestar.

– Inflamació i dolor.

• Sífilis latent: algunes persones poden tenir un període que s’anomena
“sífilis latent”, en el qual no es presenten símptomes, després de l’etapa
secundària. És possible que els signes i símptomes no tornin a presentar-
se mai, o bé la malaltia pot avançar a l’etapa terciària.
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• Sífilis terciària: sense tractament, els bacteris de la sífilis poden propagar-
se i provocar danys greus als òrgans interns, i fins i tot la mort, anys després
de la infecció original. Entre els signes i símptomes de la sífilis terciària:

– Falta de coordinació.

– Entumiment.

– Paràlisi.

– Pèrdua de la visió.

– Demència.

• Neurosífilis: en totes les etapes pot afectar el sistema nerviós i no provocar
símptomes, o provocar els següents:

– Mal de cap.

– Canvis en el comportament.

– Problemes de moviment.

1.6 Procediments relacionats amb l’atenció a la reproducció

La relació sexual entre un home i una dona és l’única forma natural de reproducció
de l’esser humà que permet la continuïtat de l’espècie. Però el sistema reproductor
també es pot veure alterat de forma voluntària.

Els mètodes anticonceptius s’utilitzen amb la finalitat d’evitar que es produeixi
un embaràs. Es poden classificar segons la durada en temporals i definitius.

També hi ha mètodes per facilitar la fecunditat o de reproducció assistida per a
aquells que no poden o tenen dificultats per engendrar un fill.

1.6.1 Mètodes anticonceptius temporals

Els mètodes anticonceptius temporals són aquells que no produeixen una esterilitat
permanent, i per tant la situació és reversible.

Els mètodes físics o de barrera consisteixen a posar un impediment físic al
moviment de l’esperma a l’aparell reproductor femení:

• El mètode de barrera més comú és el condó o preservatiu masculí, que
consisteix en una funda de làtex o poliuretà que es col·loca sobre el penis
erecte (vegeu la figura 1.17).

• El preservatiu femení, també de làtex, és una bossa que es col·loca dins de
la vagina abans del coit.

• El diafragma, que es col·loca dins la vagina
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• DIU, dispositiu intrauterí. És un aparell en forma de “T” que un ginecòleg
col·loca dins de l’úter. La presència d’un aparell dins de l’úter indueix
la producció de leucòcits i prostaglandines per l’endometri i té un efecte
espermaticida. També es creu que el DIU impedeix el desenvolupament
d’embrions preimplantats o l’adhesió dels òvuls ja fecundats a la paret de
l’úter.

Els mètodes químics o hormonals habitualment utilitzen una combinació d’un
estrogen sintètic i un progestagen (formes sintètiques de la progesterona). Aquests
mètodes prevenen l’ovulació, i si ja ha ocorregut impedeixen l’adhesió del zigot a
l’úter o la continuació de l’embaràs:

• Hi ha diferents tipus de mètodes de contracepció hormonal: les píndoles
anticonceptives (vegeu la figura 1.18), els pegats, els anells vaginals, els
implants subcutanis o les injeccions intramusculars.

• La píndola del dia després: és el mètode hormonal d’emergència més
conegut. És pot usar fins a tres dies després del coit. Utilitza altes
dosis hormonals per prevenir la fecundació o per impedir l’adhesió del
zigot a l’úter després d’una relació sexual sense cap mena de protecció
anticonceptiva o amb fallida d’aquesta.

• També hi ha mètodes hormonals per als homes, amb píndoles o injeccions
progestatives o implants hormonals, que produeixen l’absència d’esperma-
tozoides en l’esperma. Es requereixen aproximadament tres mesos des de la
primera ingestió regular del medicament per a la seva eficàcia, i tres mesos
després de la interrupció del medicament perquè els testicles produeixin
espermatozoides amb la capacitat de fecundar.

Finalment, tenim els mètodes de comportament. Són mètodes basats en la
pràctica de relacions sexuals en moments o de manera que no puguin conduir
a un embaràs. Entre els més coneguts:

• Abstinència periòdica: es basa a determinar les fases fèrtils i infèrtils
del cicle de la dona. Durant la fase infèrtil, la dona pot tenir relacions
sexuals sense cap mètode de barrera o restricció. Les fases fèrtils es poden
reconèixer amb l’observació i el registre detallat de senyals de fertilitat de
la dona, com la temperatura basal, del cos, les variacions de la temperatura
i altres senyals que es poden reconèixer, com el moc cervical.

• Altres mètodes molt menys precisos i que actualment han quedat obsolets
són mètodes com el mètode Ogino-Knaus, de ritme o de calendari, que es
basen en l’estadística per determinar la probabilitat de la fertilitat segons la
durada dels cicles menstruals anteriors.

• Coit interromput, és la pràctica d’interrompre el coit abans de l’ejaculació.
L’home retira el penis de la vagina just abans de l’ejaculació i/o ejacula fora
de la vagina. L’eficàcia del mètode consisteix en el control de l’ejaculació
per part de l’home.
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• Altres pràctiques sexuals, com el sexe anal, oral o sense penetració o
l’abstinència sexual són formes d’evitar l’embaràs.

Figura 1.17. Preservatiu masculí

Figura 1.18. Píndola anticonceptiva

1.6.2 Mètodes anticonceptius definitius

Els mètodes definitius són quirúrgics, i després de ser aplicats produeixen una
situació d’esterilitat permanent:

• En les dones es fa la lligadura de trompes: consisteix en la lligadura
i secció de les trompes de Fal·lopi, de manera que no poden posar-se
en contacte els espermatozoides amb l’òvul i la dona perd la capacitat
reproductiva. És una intervenció quirúrgica més complicada que en el cas
de la vasectomia. Es practica mitjançant laparoscòpia amb anestèsia general
o anestèsia epidural. No altera el procés hormonal i no interfereix en les
relacions sexuals. Un altre mètode definitiu en les dones és l’obstrucció
tubàrica definitiva.

• En els homes es fa la vasectomia: consisteix en la lligadura i secció dels
conductes deferents. Com a conseqüència, normalment en el període d’un
trimestre, el semen ejaculat ja no conté espermatozoides i per tant l’home
no té capacitat reproductiva.
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1.6.3 Mètodes per facilitar la fecunditat: la reproducció assistida

Quan les parelles mantenen relacions durant un any i no conceben un fill es pot
recórrer a diferents mètodes, que inclouen pràctiques clíniques i biològiques on la
medicina intervé més o menys directament en el procés de procreació. Entre els
mètodes més coneguts hi ha la fecundació in vitro i la inseminació artificial.

La fecundació in vitro consisteix en l’extracció de l’ovòcit femení per fecundar-
lo fora de l’organisme de la dona amb espermatozoides obtinguts prèviament de
l’home. Després de la fecundació, l’embrió serà implantat en el cos de la dona.
Aquest procediment requereix diverses fases:

1. En la primera s’estimula l’ovari amb hormones, en una segona fase s’extre-
uen els oòcits, en la tercera es realitza la inseminació d’aquests oòcits posant
junts els oòcits i els espermatozoides prèviament seleccionats i tractats, i en
la quarta fase es fa el cultiu in vitro de l’embrió durant uns tres dies. En
la següent fase es fa la transferència embrionària, que es pot realitzar bé a
l’úter o bé a les trompes, i té lloc per via transcervical, sense anestèsia.

2. Després de la transferència d’embrions, els sobrants se sotmeten a un procés
de congelació, fet que permet conservar-los durant un temps. D’aquesta
manera, aquests embrions estan disponibles en el moment en què siguin
requerits per la parella. Això, juntament amb el fet que permet el diagnòstic
genètic abans d’implantar l’embrió, suposa un avantatge d’aquesta tècnica.

L’inconvenient de la fecundació in vitro és que requereix una hiperestimulació
hormonal ovàrica i, a més, l’extracció dels oòcits es porta a terme amb una
intervenció quirúrgica.

Per altra banda, la inseminació artificial és la introducció mitjançant tècniques
mèdiques del semen a la vagina de la dona amb la finalitat d’aconseguir una
gestació. El semen pot procedir de la parella o ser d’un donant anònim. La
inseminació artificial es recomana en dones de menys de 37 anys i és un mètode
utilitzat per dones sense parella. Consta de tres fases:

1. La primera consisteix en l’estimulació hormonal de l’ovari per augmentar
el nombre d’oòcits madurs.

2. La segona és la preparació del semen, concentrant els espermatozoides
mòbils.

3. En la tercera fase s’insemina la dona.

En general, els riscos de la reproducció assistida es deriven de la
hiperestimulació de l’ovari amb símptomes com el seu creixement i dolor
abdominal. També els embarassos múltiples, que suposen un risc per a la
salut tant de la mare com del fetus, i que normalment acaben amb parts
prematurs.
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Les imatges d’aquest
material estan extretes de
la Viquipèdia i del
Departament de Sanitat
de la Generalitat.

2. L’atenció en la fecundació, l’embaràs, el part i el puerperi

Després que l’òvul és fecundat se succeeixen diverses etapes que culminaran amb
el naixement d’un nou ésser humà. La primera d’aquestes etapes és l’embaràs, el
part representarà el final d’aquesta etapa i el posterior puerperi és el període en
què el cos de la dona retorna a l’estat anterior a l’embaràs.

Actualment, l’edat mitjana de les dones que tenen el primer embaràs a Espanya es
troba al voltant dels 30 anys. L’edat mitjana per tenir un fill ha incrementat en els
darrers temps no només a Espanya, també a la resta d’Europa, l’Àsia, el Japó i els
Estats Units.

2.1 L’embaràs

En els humans, la fecundació té lloc dins el cos femení, a l’interior de les trompes
de Fal·lopi, concretament, en el seu terç extern. Per dur-se a terme, un dels molts
espermatozoides que envolten l’òvul desprès del coit i l’ejaculació de l’home
travessa la superfície de l’òvul i el fa impermeable a la resta d’espermatozoides
(vegeu la figura 2.1). La unió de les dues gàmetes, òvul i espermatozoide, dona
lloc a un zigot i els nuclis de tots dos elements es fusionen. Cada gàmeta aporta la
seva dotació genètica, i es forma el genoma d’un nou organisme diploide, conegut
com a cèl·lula ou o zigot: comença el desenvolupament d’un nou ésser viu.

Zigot amb dues cèl·lules

Figura 2.1. Òvul envoltat d’espermatozoides

L’embaràs, també anomenat gestació o estat de gravidesa, és el període que
transcorre entre la fecundació i el part. Per a l’Organització Mundial de la Salut
(OMS), l’embaràs comença quan acaba la implantació, és a dir, quan s’adhereix
el blastòcit, la cèl·lula embrionària indiferenciada, a la paret de l’úter (uns 5 o 6
dies després de la fecundació). En la implantació, el blastòcit travessa l’endometri
uterí i envaeix l’estroma.

El procés d’implantació finalitza quan el defecte en la superfície de l’epiteli es
tanca i es completa el procés de niuament. Això passa entre els dies 12 a 16
després de la fecundació. L’embaràs dura al voltant d’unes quaranta setmanes o
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nou mesos, i en aquest temps es produiran molts canvis tant en l’embrió com en
la mare.

2.1.1 Desenvolupament de l’embrió

L’ou experimenta un ràpid procés de divisió i passa per diferents fases, anomenant-
se mòrula i blastòcit. El blastòcit arriba a l’úter i s’implanta (vegeu la figura 2.2).
Es compon de tres capes:

• l’ectoderma (que es convertirà en la pell i el sistema nerviós),

• l’endoderma (que es convertirà en el sistema digestiu i respiratori) i

• el mesoderma (que es convertirà en el sistema esquelètic i muscular).

Figura 2.2. Fecundació i implantació de l’embrió

A les dues setmanes ja s’anomena embrió, pesa 5 grams i te una longitud de 4
cm. L’etapa embrionària s’allarga fins que la diferenciació cel·lular és gairebé
completa. En aquest període es desenvolupen estructures molt importants per al
suport del desenvolupament de l’embrió, com són la placenta i el cordó umbilical.

En aquesta etapa embrionària, les cèl·lules comencen a diferenciar-se progressi-
vament en els diversos sistemes del cos. S’estableixen les línies bàsiques dels
òrgans, el cos i el sistema nerviós. Al final de l’etapa embrionària comencen a
fer-se identificables els conjunts de cèl·lules que donaran lloc als dits, els ulls, la
boca i les orelles.

A partir de la novena setmana ja s’anomena fetus. En aquesta etapa, les estructures
que es van establir en l’etapa embrionària continuen desenvolupant-se. El fetus
segueix creixent tant en pes com en longitud, tot i que la major part del creixement
físic del futur nadó es produirà en les últimes setmanes de l’embaràs (vegeu la
figura 2.3):
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• Fetus immadur, amb un pes entre 500 i 1.000 grams.

• Fetus prematur, pesa entre 1.000 i 2.500 grams

• Fetus madur, a partir dels 2.500 grams.

Figura 2.3. Fetus (embrió de vuit setmanes)

El desenvolupament de l’embrió i el fetus es produeix a grans trets:

1. En el primer mes s’inicia la formació del sistema nerviós, de l’aparell
digestiu i del cor.

2. En el segon mes ja estan formats el cor i els vasos sanguinis i es van formant
els músculs, els ossos i la cara.

3. A partir del tercer mes es produeix la diferenciació sexual.

4. En el quart mes comencen els moviments autònoms, es cobreix de lanugen
i l’intestí comença a omplir-se de meconi.

5. En el cinquè mes es desenvolupa el sistema immunitari.

6. En el sisè mes la cara ja està completament formada i la pell es cobreix d’un
material gras anomenat vèrmix caseós. Obre els ulls i es mou molt.

7. El fetus se seguirà desenvolupant fins al moment del naixement.

La placenta és un òrgan efímer que es desenvolupa durant la gestació a partir de
les mateixes cèl·lules que provenen de l’espermatozoide i l’òvul i que originaren
l’embrió. Té dos components: una porció fetal, el cori, i una porció materna,
anomenada decídua basal (vegeu la figura 2.4).
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Signe de Long-Evans

És més freqüent en dones que ja
han parit prèviament. Després de
la concepció, s’observa un o dos

episodis d’hemorràgia uterina
que simulen la menstruació i es

confonen amb aquesta.

Pseudociesi o embaràs
psicològic

S’anomena així quan dones no
embarassades, però amb moltes

ganes de quedar-s’hi, poden fins i
tot arribar a notar alguns dels

símptomes físics de l’embaràs.

Figura 2.4. Placenta

Entre les seves funcions està solucionar les necessitats del fetus pel que fa a
la respiració, la nutrició i l’excreció durant el seu desenvolupament. També
actua com a glàndula endocrina segregant estrògens, progesterona i hormones
específiques de l’embaràs, com la gonadotropina coriònica i el lactogen.

La bossa amniòtica és un òrgan en forma de bossa de paret prima que conté el
fetus juntament amb el líquid amniòtic durant tot l’embaràs i que s’estén a partir
dels marges de la placenta.

El cordó umbilical és una espècie de tub que mesura entre 30 i 100 centímetres
que es forma a partir de la quarta o cinquena setmana d’embaràs. Uneix
directament el fetus amb la mare i a través d’ell es transporta la sang sense oxigen
que prové del fetus cap a la placenta (part materna) i es retorna la sang carregada
d’oxigen i nutrients cap al cor del fetus. També s’encarrega d’eliminar substàncies
tòxiques del fetus.

Dins de l’úter, el fetus està surant en el líquid amniòtic, i al seu torn el líquid
i el fetus estan embolicats per la bossa amniòtica, que està adossada a l’úter.
Al coll de l’úter es forma un tap de moc dens durant l’embaràs per dificultar
l’entrada de microorganismes que puguin provocar infeccions intrauterines.

2.1.2 Diagnòstic d’embaràs

Un dels primers símptomes de l’embaràs sol ser la manca de menstruació o ame-
norrea, però també es presenten d’altres, com un cansament excessiu, molèsties
o dolor a la part baixa del ventre, una sensibilitat accentuada als pits, nàusees i
vòmits o augment del flux vaginal. No tots els senyals apareixen en tots els casos.
L’embaràs s’ha de comprovar mitjançant una prova d’embaràs. Altres senyals
poden ser:

• La presència de gonadotropina coriònica humana en la sang i en l’orina.

• Un petit sagnat que es produeix durant la tercera o quarta setmana després
de l’últim període menstrual.
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Altres causes d’amenorrea

Pot ser provocada per algunes
malalties físiques i fins i tot per
alguns xocs molt forts, com
l’efecte d’un viatge en avió, una
operació, estrès o simplement
ansietat, factors que poden
retardar la menstruació.

• Augment de la temperatura basal del cos sostinguda per més de dues
setmanes després de l’ovulació.

• Enfosquiment del coll, la vagina i vulva.

• Estovament de la porció vaginal del coll uterí.

• La pigmentació de la línia alba (línia negra), un enfosquiment de la pell en
una línia mitjana de l’abdomen, causada per una hiperpigmentació com a
resultat dels canvis hormonals, en general apareix al voltant de la meitat de
l’embaràs (vegeu la figura 2.5).

Figura 2.5. Línia alba o negra

La detecció d’un embaràs es pot aconseguir utilitzant una prova o test d’embaràs.
La prova domèstica es basa en mostres d’orina, i en general detecta un embaràs
després de 12 a 15 dies de la fertilització. Detecta hormones generades per la
placenta (vegeu la figura 2.6).

Les anàlisis de sang també poden detectar un embaràs 12 dies després de la
implantació de l’òvul. Les proves d’embaràs que es fan amb una mostra de sang
són més sensibles que les proves que es fan amb una mostra d’orina.

Figura 2.6. Prova d’embaràs domèstica
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2.1.3 Canvis en la dona durant l’embaràs

Durant nou mesos, la dona alberga en el seu interior un ésser que passa de mesurar
uns mil·límetres a arribar als 50 centímetres de llargada; per tant, el cos de la dona
s’ha de transformar: l’abdomen s’eixampla per fer lloc a un úter quatre o cinc
vegades més gran que el d’abans de l’embaràs. Els pits també augmenten de mida.

Aquest són canvis evidents; tanmateix, es produeixen d’altres no tan evidents, però
necessaris per gestar el nadó i per preparar el cos per al futur part i el postpart. Els
més destacables són canvis en els aparells genital, digestiu i circulatori, canvis
hormonals... Vegem-los detingudament.

Canvis en l’aparell genital:

• L’úter canvia de mida, de volum i de consistència, i s’hipertrofia. L’endo-
metri es vascularitza més i augmenta de gruix i passa a ser la decídua, que
és la part materna de la placenta.

• La vagina es modifica en mida, pren un color violaci i augmenta la secreció.

• Els llavis majors i menors també s’inflen i augmenta la secreció de les seves
glàndules.

• Les mames es tornen més grans i més sensibles, i modifiquen la seva
turgència a causa del factor hormonal. El calostre pot aparèixer en etapes
precoces de la gestació per l’augment de la prolactina. Les areoles es tornen
més sensibles i hiperpigmentades.

Canvis a nivell hormonal:

• Durant les 2 o 3 primeres setmanes d’embaràs, el cos luti és l’única font
productora de progesterona, que actua com un sedant, amb forts efectes
tranquil·litzants i hipnòtics, això explica la fatiga i la somnolència que
experimenta la dona a l’inici de l’embaràs.

• Els estrògens inicialment provenen de l’ovari, però a partir de la quarta
setmana la placenta en va produint cada vegada més.

• La gonadotropina coriònica (HGC) és produïda pel trofoblast i manté el cos
luti gravídic. Es detecta a l’orina.

Canvis en l’aparell digestiu:

• En el primer trimestre de gestació és freqüent patir d’acidesa, nàusees i
vòmits, causats sobretot pels canvis hormonals.

• A la boca es produeix sialorrea, amb increment de la secreció salival, i les
genives tenen més sensibilitat, es congestionen i, en alguns casos, poden
sagnar.
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• El trànsit intestinal es pot veure modificat amb l’aparició de restrenyiment,
i en alguns casos d’hemorroides.

Canvis en l’aparell circulatori:

• Es produeix un estat hipervolèmic crònic. L’augment del volum sanguini
causa un augment en el cabal cardíac.

• Cap al final de l’embaràs hi ha una tendència a incrementar la tensió venosa
i es poden produir edemes en els turmells.

• La freqüència cardíaca augmenta fins a una mitjana de 90 batecs per minut.
La tensió arterial es manté constant o sovint lleugerament disminuïda.

Canvis en l’aparell respiratori:

• Amb el creixement del fetus, el diafragma s’eleva i disminueix la capacitat
funcional pulmonar.

• També l’acció de les prostaglandines causa broncodilatació i augment en la
freqüència respiratòria.

• En algunes embarassades, al final de l’embaràs tenen sensació de manca
d’aire.

Canvis en l’aparell urinari:

• El volum d’aigua corporal total s’incrementa a causa de l’augment de
la retenció de sal i aigua pels ronyons. La dona es troba en un estat
d’hipervolèmia.

• Com que l’úter s’eixampla, oprimeix la bufeta i s’incrementa la necessitat
d’expulsar petites quantitats d’orina; per això, moltes dones senten la neces-
sitat freqüent d’orinar des de la primera setmana després de la concepció.
Això també es deu a l’efecte de la progesterona, ja que és un potent relaxant
del múscul llis.

• En l’últim trimestre es produeix una disminució de l’eliminació hídrica.

Canvis a nivell cutani:

• És freqüent l’aparició d’estries gravídiques, sobretot a l’abdomen i les
mames, també a les cuixes i als glutis.

• Apareix una hiperpigmentació als mugrons, a la zona periumbilical i la línia
alba o negra (vegeu la figura 2.5), i apareix cloasma a la pell de la cara.

A banda d’aquesta sèrie de canvis, el metabolisme es veu incrementat per les
modificacions endocrines. I a nivell emocional, l’embarassada viu l’experiència
amb normalitat i pot experimentar sentiments de goig i optimisme, canvis d’humor
i també inseguretat, angoixa i preocupació pel benestar del fetus.
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En general, els importants canvis fisiològics i emocionals que experimenta
la dona durant l’embaràs produeixen també una sèrie de molèsties que
són típiques d’aquest estat i que van canviant a mesura que l’embaràs es
va desenvolupant, i que depenen també d’altres factors, com el nombre
d’embarassos que ja hagi tingut, la seva situació social, econòmica...

Les molèsties més freqüents són:

• El pes de la mare durant l’embaràs augmenta a expenses del pes del fetus,
el pes del líquid amniòtic, la placenta i les membranes ovulars, l’increment
de la mida de l’úter, la retenció de líquids materns i l’inevitable dipòsit de
greix en teixits materns (vegeu la figura 2.7).

• També es produeix un canvi en el gust i la preferència per certs aliments. És
freqüent el rebuig a certs aliments i begudes (fregits, cafè, alcohol). Sovint
es descriu un sabor metàl·lic a la boca que fa variar el gust dels aliments.

• També són habituals els mareigs produïts pels canvis bruscos de posició
o bé per romandre molt de temps sense moure’s. Les nàusees ocorren en
aproximadament el setanta per cent de totes les dones embarassades, i en
general milloren després del primer trimestre.

• A partir de la segona meitat de l’embaràs, la dona pot notar que el seu
ventre es posa dur per la contracció de l’úter en preparar-se per al part,
i són habituals les punxades i estirades lleus o moderades damunt del pubis
i lateralment, a causa de l’estirament dels lligaments d’aquesta zona.

• A partir de la segona meitat de l’embaràs, la dona pot començar a sentir
els moviments del fetus; a mesura que la gestació avança, algun d’aquests
moviments pot arribar produir molèsties o cert dolor.

• A les cames es noten rampes i la sensació de tenir-les inflades (causada per
la retenció de líquids.

• L’augment de pes pot produir molèsties a l’esquena.

• Habitualment, a la zona vaginal es produeixen picors motivats per l’aug-
ment de flux, i també a la pell del ventre i dels pits, motivats per l’estirament.

Figura 2.7. Increment de pes en l’emba-
ràs
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La diàstasi

És una ferida que triga entre
quatre i sis mesos a cicatritzar.
Caminar, nedar, fer pilates per a
embarassades –sempre sota la
supervisió de fisioterapeutes– o
fer exercicis específics per a
l’abdomen pot ser una bona
manera de mantenir-se en forma
en els mesos previs i posteriors a
la maternitat.

2.1.4 Higiene i cures de l’embarassada

Durant tot l’embaràs és molt important per a l’embarassada el seguiment d’una
sèrie de cures que repercutiran en el seu benestar i en el del fetus. Aquestes cures
són un conjunt de normes i recomanacions que s’anomenen higiene de l’embaràs.

L’higiene de l’embaràs inclou la vigilància sanitària periòdica i mesures
bàsiques d’higiene referides a la higiene personal, el vestuari, l’activitat
física, l’alimentació i l’activitat psíquica.

Les mesures bàsiques d’higiene són:

• Higiene corporal: durant l’embaràs cal tenir cura de la pell i és convenient
realitzar una dutxa diària en comptes de bany. No estan indicats els rentats
vaginals, i durant les últimes setmanes cal tenir especial cura dels mugrons,
mantenint-los ben hidratats. Així mateix, l’embarassada ha d’observar una
bona higiene dental.

• Vestuari: és convenient que durant l’embaràs la dona porti roba lleugera
que no estigui massa ajustada i dificulti la circulació de retorn. És important
que les peces com els sostenidors i les samarretes no comprimeixin els pits.
D’altra banda, també és recomanable que les sabates siguin còmodes i de
poc taló.

• Activitat física: durant el període de l’embaràs, la dona ha de dur una
vida saludable, això vol dir dur una alimentació equilibrada, respectar
els períodes de descans i fer exercici moderat per tal d’arribar en bones
condicions al moment del part. És important aprendre a escoltar el cos:
cada dona és diferent i per tant és necessari no forçar-lo a fer moviments
o exercicis que puguin perjudicar l’abdomen, la columna o el sòl pelvià.
Una de les zones que pateixen més durant l’embaràs i també en el part és
el sòl pelvià. Enfortir-lo és clau per prevenir disfuncions derivades de la
maternitat, i també les que són pròpies de l’edat, quan els músculs pelvians
perden rigidesa i tendeixen a distendre’s. Una de les millors maneres de
tonificar aquesta regió del cos és a través de la pràctica regular d’exercicis
com pilates i ioga. En general, es recomana fer exercici moderat durant
l’embaràs, com ara caminar o nedar.

• Activitat psíquica: la dona pateix molts canvis durant aquest període
que poden produir preocupacions i pors. Per tal de reduir-les al mínim
és important mantenir les ocupacions habituals i també és aconsellable
realitzar, durant els últims mesos, cursos i tallers de preparació per al part.
A nivell emocional, les gestants necessiten el suport emocional de la parella,
de l’entorn i el consell professional.

• Activitat sexual: la majoria de les dones poden seguir participant en
l’activitat sexual durant l’embaràs. Només cal que les dues parts apliquin
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el sentit comú i que evitin pressionar l’úter, o el pes total de la parella en el
ventre de l’embarassada.

• Repòs: durant el tercer trimestre, el descans nocturn es pot fer més difícil
i poden aparèixer períodes d’insomni. Per tal d’afavorir el descans és
recomanable que la dona adopti la posició de decúbit lateral esquerre, amb
els peus lleugerament elevats sobre el pla horitzontal. També pot ajudar
l’ús de coixins especials que es col·loquen entre les cames i disminueixen la
pressió provocada per l’augment de pes que pateix la dona en aquest període.

• Alimentació: durant aquesta etapa és molt important que la dona segueixi
una dieta variada i equilibrada en carbohidrats, greixos i proteïnes, i menjar
una varietat de fruites i verdures. Augmenta la necessitat d’àcids fòlics i de
les vitamines A, B, C i D, i en el segon i tercer trimestre també augmenta la
necessitat de proteïnes, calci, iode i ferro. Els requeriments calòrics estan
també lleugerament augmentats a causa del creixement del fetus. Per assolir
aquests requeriments cal consumir en proporcions adequades les racions
d’aliments dels diferents grups, i és millor menjar poc i molta varietat
d’aliments. És suficient una aportació calòrica diària d’entre 2.400 i 2.800
Kcal.

Recomanacions sobre l’alimentació durant l’embaràs

Una bona alimentació ajudarà a fer que l’augment de pes propi d’aquesta etapa es
produeixi de forma progressiva i moderada, tenint en compte que no és recomanable que
l’embarassada augmenti més de 10-12 kilos en total. Durant l’embaràs és freqüent que la
dona pugui patir nàusees, vòmits i reflux gàstric. Una bona manera de pal·liar aquestes
molèsties consisteix a reduir la quantitat d’aliment en cada ingesta i augmentar el nombre
d’ingestes diàries. Altres recomanacions alimentàries que cal seguir durant l’embaràs són
la incorporació d’aliments rics en fibra i la ingesta abundant d’aigua.

És molt important que l’embarassada tingui especial cura amb alguns aliments: els aliments
d’origen animal (carn, peix o derivats làctic) crus o poc cuinats, els embotits, el peix fumat,
els patés de línia freda i alguns derivats làctics elaborats amb llet crua. Aquests aliments
poden ser portadors d’agents patògens que poden interferir en el desenvolupament
adequat del fetus. Exemples en són la toxoplasmosi, present en aliments crus o poc cuits,
i la listèria, que es pot trobar en formatges elaborats amb llet crua.

També és important seguir les recomanacions generals per a la manipulació dels aliments,
com rentar-se les mans amb aigua tèbia i sabó abans i després de manipular aliments crus,
rentar molt bé les fruites i verdures fresques abans de consumir-les i coure suficientment
els aliments, sobretot la carn, el pollastre, els ous i el peix.

Vigilància sanitària periòdica

És convenient que durant l’embaràs la dona faci visites periòdiques a professi-
onals de la salut pel tal de tenir un embaràs saludable i controlar el correcte
desenvolupament del fetus. L’embarassada és responsable del seu embaràs i ha
d’assistir a les consultes per fer un seguiment i fer les proves que convingui en cada
moment. Algunes malalties i lesions en el nounat es produeixen durant l’etapa
fetal, i aquestes anomalies poden evitar-se amb els controls adequats.

En aquest sentit, es recomana que l’embarassada faci la primera visita abans de
la segona falta. En aquesta visita s’estableix un calendari de visites i proves, es
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lliura el carnet d’embarassada i s’estableix el pla de naixement (vegeu la figura
2.8, figura 2.9 i figura 2.10). També s’haurà de signar el document de consentiment
informat (vegeu la figura 2.11).

Figura 2.8. Model de pla de naixement de la Generalitat de
Catalunya (1)
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Figura 2.9. Model de pla de naixement de la Generalitat de
Catalunya (2)

Figura 2.10. Model de pla de naixement de la Generalitat de
Catalunya (3)
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Amniocentesi

És una prova opcional que es
porta a terme a partir de la
setmana 15. Consisteix a
extreure una mostra de líquid
amniòtic de l’úter mitjançant una
agulla que el travessa, i la seva
anàlisi permet detectar trastorns
genètics del fetus abans del
naixement.

Figura 2.11. Model de consentiment informat de la Generalitat de
Catalunya

El pla de naixement és una eina que ha de permetre a la dona i a la seva
parella expressar a l’equip d’obstetrícia quines són les seves expectatives i
necessitats de suport i com volen viure el naixement del seu fill o filla.

En les consultes periòdiques es vigila el creixement de l’úter, es controla el pes,
la tensió arterial i el batec fetal, i es fan altres proves complementàries si és el cas.
També s’aprofita per aclarir els dubtes que planteja l’embarassada.

Una de les proves diagnòstiques que es realitza de manera periòdica és l’ecografia
(vegeu la figura 2.12).

Figura 2.12. Ecografia
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Les ecografies d’ultrasons són una manera d’observar el desenvolupament prenatal
a través de les imatges que proporcionen. Aquestes imatges poden ajudar a
determinar l’edat de l’embaràs, mesurar la mida del fetus, detectar embarassos
múltiples o incorporar tècniques de diagnòstic que permetin determinar la presèn-
cia o absència de malalties congènites. Amb una ecografia Doppler o un fetoscopi
es poden identificar les pulsacions cardíaques fetals separades i diferents de les
de la mare. En general, el batec cardíac fetal és ràpid -entre 120 i 160 batecs per
minut-, i pot identificar-se amb exactitud a partir de la setmana 19 i 20.

Durant l’embaràs també es fan de manera periòdica anàlisis d’orina i de sang, i al-
tres proves diagnòstiques, segons el cas. Hi ha embarassos que per circumstàncies
diverses poden ser de risc i requereixen una cura i un seguiment mèdic específic.
En aquests casos poden sorgir complicacions o problemes imprevistos que han de
ser atesos ràpidament.

Alguns factors de risc en l’embaràs són:

• Que l’edat de la gestant sigui menor de 14 anys o major de 36 anys.

• Que la gestant hagi patit malalties com anèmia, alcoholisme, diverses
cardiopaties, diabetis, hipertensió, obesitat, algunes malalties infeccioses,
afeccions renals o trastorns mentals, o les pateixi durant l’embaràs.

• Embarassos múltiples.

• Problemes en un embaràs previ.

• Tenir ja un fill amb alguna malformació.

• Tenir un pes corporal inferior a 45 kg o superior als 90 kg

• Tenir una mida inferior als 140 cm.

També l’ús o consum d’algunes substàncies tòxiques durant l’embaràs pot repre-
sentar un risc significatiu per al desenvolupament del fetus:

• El consum d’alcohol durant l’embaràs pot causar síndrome d’alcoholisme
fetal, una síndrome de naixement d’efecte permanent.

• Els nens exposats al fum de la cigarreta poden experimentar una àmplia
gamma de problemes de comportament, neurològics i físics.

• El consum d’altres drogues, a banda del tabac i l’alcohol, com la marihuana,
passen directament al fetus i li produeixen efectes nocius, risc de part
prematur, pes baix en néixer i patiment fetal.

• El mercuri pot suposar riscos en l’embaràs. És un contaminant del marisc
i del peix (sobretot certs peixos grans) i produeix efectes adversos en el
sistema nerviós.

• Un altre contaminant altament nociu és el plom, que té la capacitat per creuar
la barrera placentària i afecta el desenvolupament del sistema nerviós del
fetus.
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• La contaminació de l’aire pot afectar negativament l’embaràs, que resulta
en majors taxes de naixements prematurs i altres efectes adversos.

Finalment, és desitjable que els pares estiguin vacunats correctament. Abans que
la mare quedés embarassada hauria d’estar immunitzada contra les malalties que
poden suposar un risc especial per al fetus o per al nounat, com la rubèola, el
tètanus i la varicel·la.

Algunes complicacions durant l’embaràs són:

• Diabetis gestacional: hi ha dones que durant l’embaràs pateixen diabetis
mellitus gestacional. És un tipus de diabetis que es desenvolupa durant
l’embaràs i que normalment desapareix poc després del part. Normalment
no cal fer un tractament amb insulina, n’hi ha prou amb reduir la ingesta de
sucre. La complicació principal de la diabetis gestacional és que el nounat
té un pes superior als 4 quilos. Això s’anomena macrosomia fetal. Els
nounats massa grans poden complicar el part natural i patir lesions durant
el naixement.

• Hipertensió arterial: és important el control de la tensió arterial durant
l’embaràs. Un augment de la pressió diastòlica pot ser motiu de preocupació.
A vegades, la hipertensió en la gestant pot fer necessari avançar el part,
mitjançant cesària, a causa de la pressió de la sang materna en el nadó.

Preeclàmpsia

La preeclàmpsia és una complicació de l’embaràs caracteritzada per pressió arterial alta
i signes de danys en altres òrgans, com el fetge i els ronyons. Pot començar després de
les 20 setmanes d’embaràs en dones amb la pressió arterial normal fins aleshores, encara
que és més freqüent després de les 32 setmanes.

La causa de la malaltia encara no s’ha descobert, però hi ha molts factors que hi poden
influir: immunològics, hematològics, genètics i ambientals.

Si no es tracta, la preeclàmpsia pot desencadenar eclàmpsia, que provoca complicacions
greus, fins i tot mortals, tant per a la mare com per al fetus durant l’embaràs, i pot posar en
perill la vida. El lliurament del fetus i de la placenta és l’únic tractament conegut per a la
preeclàmpsia.

En rares ocasions, la preeclàmpsia es desenvolupa després del part, i es coneix com a
preeclàmpsia postpart.

• Embaràs ectòpic: és el que es desenvolupa fora de l’úter, generalment en
una de les trompes de Fal·lopi, però pot ser també en els ovaris, en el coll
uterí o en òrgans intraabdominals. Provoca dolor abdominal i hemorràgia
abdominal interna, i és difícil de diagnosticar. Encara hi ha dones que moren
a conseqüència d’això. Ha de ser tractat mitjançant cirurgia d’urgència.

• Hemorràgia: si durant l’embaràs es produeix una hemorràgia abans de
la setmana 24 pot desembocar en avortament. Si es produeix més tard
s’anomena hemorràgia prepart; les causes procedeixen de la placenta i el
fetus podria sobreviure fora de l’úter matern. L’hemorràgia pot ocórrer per:
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– Despreniment de placenta: si la placenta es desprèn de l’úter es
produirà hemorràgia, dolor intens i contraccions uterines. Es posa en
perill la vida de la mare i la del fetus, i pot acabar en cesària d’urgència.

– Placenta prèvia: quan la placenta està adherida a la part inferior de
la paret de l’úter pot resultar perillosa durant el part, en provocar he-
morràgia i interrompre la circulació sanguínia del fetus. El problema
es detecta amb ultrasons, i el naixement es produeix per cesària.

Hi ha complicacions que no permeten que l’embaràs arribi a terme i condueixen
a l’avortament espontani.

L’avortament és la interrupció espontània o provocada de l’embaràs.

L’avortament també pot ser provocat. Una mala planificació familiar, una violació
o no utilitzar mesures anticonceptives pot donar lloc a embarassos no desitjats i a
la posterior utilització de l’avortament.

L’avortament pot ser legal o il·legal, però en tot cas és una realitat social que ha
existit sempre. En la majoria dels països d’Europa occidental, els avortaments
durant el primer trimestre en els darrers temps s’han anat legalitzant.

2.2 El part

Ens referim al part com aquell moment en què la dona presenta unes
contraccions uterines involuntàries i regulars que conduiran a l’expulsió final
del fetus i al final del període de l’embaràs. Aquest moment consta de tres
fases ben diferenciades, que són la dilatació, l’expulsió i el deslliurament.

La primera fase, la fase de dilatació, comença amb les contraccions uterines que
ajudaran a transformar el canal cervical en un orifici prou ampli perquè pugui sortir
el fetus. La dilatació del coll de l’úter arriba aproximadament fins als 10-12 cm.
Aquesta fase de contraccions va acompanyada del que es coneix col·loquialment
com a trencament d’aigües, i que consisteix en el trencament del sac amniòtic i
sortida del líquid amniòtic a l’exterior.

El trencament de la bossa pot produir-se de forma espontània o bé artificial quan
la porta a terme un facultatiu. Segons el moment de la ruptura espontània, aquesta
pot ser:

• Ruptura tempestiva: quan la bossa es trenca en el moment en què conclou
la fase de dilatació.

• Ruptura intempestiva: en els casos en què es produeix en moments
anteriors a l’inici del part.
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Episiotomia

És el tall quirúrgic que es fa en el
perineu per engrandir l’orifici
vaginal i evitar esquinços en el
moment del part.

• Ruptura precoç: quan es produeix durant el part abans que la dilatació sigui
completa.

La fase d’expulsió comença quan ha finalitzat la dilatació. En aquesta fase,
les contraccions es produeixen cada 2 minuts i cada vegada són més intenses.
Gràcies a aquestes contraccions i a l’esforç conscient de la mare, la criatura avança
pel canal del part fins a sortir a l’exterior. Durant aquesta fase podem distingir
diferents moments:

• Encaixament del cap fetal en el canal del part.

• Rotació interna del fetus, que permet a la criatura col·locar-se en una posició
que afavoreix la sortida.

• Deflexió del cap. El cap del nen se separa del pit en aproximar-se a l’exterior
i és quan es pot realitzar l’episiotomia.

• Rotació externa, que es produeix quan el cap del nadó ha emergit completa-
ment i aquest rota per facilitar la sortida de les espatlles.

• Separació. És el tall i nuament del cordó umbilical en condicions d’asèpsia
que després es convertirà en el llombrígol (vegeu la figura 2.13). Actual-
ment, la part tallada del cordó es pot conservar en un banc de teixits per
curar malalties de nens i grans.

Figura 2.13. Tall del cordó umbilical al nadó

En finalitzar la fase d’expulsió es procedeix a posar el nen cap per baix, donant-li
una palmellada per afavorir l’inici de la respiració amb el plor. A continuació, el
nounat és atès per la unitat de neonatologia.

Per acabar, la fase de deslliurament s’inicia aproximadament transcorreguts 15
minuts des de l’expulsió i s’expulsa la placenta, que prèviament s’havia desprès.

2.2.1 Actuació del tècnic auxiliar d’infermeria durant el part

L’auxiliar d’infermeria forma part de l’equip sanitari que assisteix la dona durant
el part i col·labora en tot moment per proporcionar les cures necessàries tant a la
mare com al nounat; concretament, l’auxiliar:
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• Prepara tot el material necessari: bates, gorres, mascaretes, guants...

• Rep la pacient, la tranquil·litza i l’ajuda a acomodar-se al llit obstètric.

• Comprova les dades de la partera.

• Li recorda com ha de respirar o contenir la respiració seguint les indicacions
de la llevadora.

• Per indicació d’infermeria, realitza el rasurat de la vulva i aplicar un ènema
de neteja.

• Col·labora en la presa de les constants vitals i anota els resultats en la gràfica
corresponent.

• Durant el part està present i col·labora lliurant tot el que és necessari.

• En finalitzar el part, recollirà el material i acomodarà la pacient seguint les
indicacions de la llevadora.

2.3 El puerperi

Hi ha teories que diuen que el part pròpiament dit, per a la mare i el seu fill, no
acaba amb el tall del cordó umbilical, sinó unes dues hores després, però altres
corrents creuen que aquestes hores ja pertanyen al postpart, concretament són el
puerperi immediat.

Immediatament després del naixement és important que el nen toqui
directament la pell de la mare.

El puerperi o postpart és el període que comença just després del part i dura entre
sis setmanes i dos mesos. En aquest període, el cos de la dona recupera la situació
prèvia a l’embaràs. Per tant, es tracta d’un procés fisiològic en el qual el cos de la
dona torna progressivament a la normalitat i van desapareixent les modificacions
que l’embaràs ha produït.

No només la mare experimenta grans canvis físics, hormonals i també psicològics,
sinó que també suposa un canvi per a la resta del nucli familiar, que haurà
d’adaptar-se a la nova situació.

Els canvis que es produeixen en la dona durant el puerperi són:

• L’úter es contrau durant 5-6 setmanes per evitar hemorràgies i va perdent
pes i volum.

• Es produeix la cicatrització del coll, la vagina, la vulva i el perineu. Les
cures higièniques de la zona contribuiran a fer més ràpida la cicatrització.
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• Loquis: són les pèrdues vaginals constituïdes per una barreja de sang i
restes del revestiment de l’úter que s’han format durant l’embaràs, també les
secrecions que es produeixen en cicatritzar la ferida que deixa la placenta
després de la seva expulsió. Tenen la durada d’una menstruació normal i
al final es tornen sanguinolents. Després, durant 6-8 setmanes, no s’ha de
produir cap hemorràgia fins a la següent menstruació. Amb la lactància
materna, la menstruació pot desaparèixer durant uns mesos.

• Perineu: es produeix la cicatrització de l’episiotomia si s’ha practicat.

• Bufeta: de vegades, al principi es pot produir dificultat en la micció o
incontinència, que s’acostuma a resoldre en pocs dies.

• Les mames augmenten de mida i comencen a produir la secreció làctia
desencadenada per la prolactina i estimulada pel reflex de succió del nadó.

• A nivell psicològic és habitual que durant les primeres setmanes es produ-
eixen canvis d’humor que es resolen de manera espontània.

2.3.1 Atenció a la mare en el puerperi durant l’estada hospitalària

Hi ha tot un seguit de pautes i controls que s’han de tenir en compte en l’atenció
al puerperi hospitalari. Aquest període comprèn des de l’ingrés de la puèrpera
a la unitat d’hospitalització postpart fins a l’alta hospitalària. Aquests controls
permeten prevenir l’aparició de complicacions.

Inicialment es fa una valoració de l’estat general de la dona i se sistematitzen els
controls posteriors elaborant un pla de cures per a la puèrpera:

• Recepció i registre:

– Comprovar les dades de la mare i el nounat.
– Registre de l’ingrés.

• Cures a la puèrpera:

– Control de les constants vitals: la tensió arterial, el pols i la
temperatura axil·lar es controlen dues vegades al dia en condicions
de normalitat.

– Control de la pèrdua hemàtica: es manté el control durant les
primeres 24 h, encara que les hemorràgies greus són més freqüents
en les dues primeres hores.

– Control de la involució uterina: s’haurà de vigilar l’alçada uterina i
la seva consistència en cada torn d’infermeria

– Característiques dels loquis: es valorarà l’aspecte, el seu color, la
quantitat i l’olor en cada torn d’infermeria les primeres 24 hores, i
posteriorment una vegada el dia. En condicions normals, progressiva-
ment s’aniran aclarint i disminuint en quantitat. No són normals loquis
purulents o pudents.



Cures bàsiques d’infermeria aplicades a les necessitats de l’èsser humà 64
Cures bàsiques d'infermeria en les primeres etapes de la

vida

– Control de la micció i de l’evacuació: la utilització de l’anestèsia
peridural, amb la pèrdua del reflex miccional, incideixen en el risc
que la puèrpera tingui dificultats en la micció. Es vigilarà l’evacuació
vesical en les primeres hores del postpart, de forma que si la dona
no pot miccionar espontàniament es procedirà al sondatge vesical.
Pel que fa a l’evacuació intestinal, si es va administrar un ènema de
neteja previ al part no es pot esperar l’evacuació espontània abans del
segon dia del postpart. A partir d’aquell moment, en el cas que sigui
necessari, es pot afavorir l’evacuació mitjançant l’ús de laxants locals
(microènemes o supositoris de glicerina) preferentment a laxants orals.
També una dieta rica en fibra, una bona hidratació i la mobilització
precoç afavoriran l’evacuació.

• Control del perineu i de l’episiotomia: diàriament es controlarà la cica-
trització del perineu i la presència d’hematomes o d’hemorroides. Durant
els primers dies s’haurà de rentar amb aigua i un sabó neutre com a mínim
un cop al dia.

• Control de les mames i suport a la lactància materna: s’ha de vigilar
l’estat de turgència de les mames, la secreció de calostre i de llet. També
l’absència de signes inflamatoris i presència de clivelles al mugró. Per a la
higiene de les mames és suficient la dutxa diària, i no es recomana netejar
les restes de llet, perquè hidraten l’arèola i prevenen la formació de clivelles.

• Avaluació del dolor: el dolor en el puerperi hospitalari després d’un part
normal pot ser a causa de l’episiotomia i el derivat dels torçons en pacients
multípares. S’ha de tenir en compte que no s’ha d’administrar de forma
rutinària cap medicació la indicació de la qual no hagi estat acuradament
valorada.

• Control de les extremitats inferiors: es valoraran diàriament les cames per
vigilar l’aparició d’edemes i/o signes d’infecció. La mobilització precoç
disminueix el risc de malaltia tromboembòlica. Després d’un part assistit
amb anestèsia peridural s’haurà d’esperar un mínim de 6 hores abans
d’aixecar la dona. Cal vigilar, la primera vegada que s’aixequi, si es mareja.

• Higiene:

– Es recomanarà la dutxa diària.

– Canvi de compresa quan faci falta.

– Canvi de roba sempre que faci falta (s’ha de tenir en compte que durant
els primers dies el sagnat és abundant)

• Valoració de la dieta: després d’un part vaginal amb anestèsia peridural
s’iniciarà la ingesta hídrica de forma immediata, i si la tolerància és
adequada es continuarà amb una dieta normal. Després d’un part vaginal
assistit amb anestèsia general s’iniciarà la ingesta hídrica a les 4 hores, i
seguirà una ingesta progressiva segons la tolerància. La puèrpera haurà de
seguir una dieta equilibrada i rica en fibra.
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• Incompatibilitat de grup sanguini mare-nadó: s’administrarà una dosi
de gammaglobulina anti-D a totes les puèrperes Rh negatives que tinguin
un nadó Rh positiu, i test de Coombs directe negatiu per al factor D, dins de
les primeres 72 hores del postpart.

• Valoració de l’estat emocional: cal identificar l’estat emocional i donar
suport quan es requereixi, ja que la dona, després del part, passa normal-
ment per una sèrie de canvis psicològics i emocionals relacionats amb el
cansament físic, el nou rol de mare i les molèsties puerperals, i en alguns
casos l’adaptació pot ser difícil.

• Assegurar el descans

• Donar informació i assistència en la cura del nadó.

Funcions de l’auxiliar d’infermeria en el pla de cures d’assistència al
puerperi

En aquest període, l’auxiliar col·laborarà, juntament amb l’equip d’infermeria, en
les següents tasques:

• Rebre la mare i el nadó i comprovar les dades de la mare i del nen.

• Comprovar i registrar les constants vitals en el moment de l’ingrés i
posteriorment.

• Controlar el nivell de consciència de la mare.

• Controlar la diüresi que s’ha de produir en les primeres 24 h i la funció
intestinal (és freqüent l’estrenyiment).

• La mobilització precoç de la puèrpera. Cal que s’aixequi del llit i comenci
a fer petites passejades en les primeres 24 hores, sempre que no hi hagi
contraindicacions, i cal vigilar si la pacient es mareja.

• Valorar l’hemorràgia genital controlant les característiques dels loquis:
quantitat, aspecte i olor.

• Valorar l’estat de l’episiotomia. S’haurà d’efectuar el rentat específic de
l’episiotomia. Les cures del perineu consisteixen en la neteja amb solució
antisèptica de la zona en direcció descendent segons protocol.

• Vigilar l’estat de les mames i la pujada de la llet, i prevenir l’aparició de
clivelles i el tractament, si fos necessari.

• Vigilar i si cal ajudar la mare en la higiene i neteja:

– Dutxa diària.

– Canvi de compresa.

– Canvi de roba sempre que faci falta.
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• Assegurar el descans de la mare amb el control de les visites, evitant
activitats d’infermeria durant la nit en la mesura que sigui possible, i
procurant assistència al nadó durant la nit si fos necessari. També aplicant
mesures contra el dolor.

• Durant aquest període es dona a la mare informació, i si cal, assistència en
la cura del nadó:

– Tècnica del bany del nadó.

– Cures del melic.

• Informació i ajuda en la lactància:

– Tècnica correcta de donar el pit.

– Horaris de les preses.

– Vigilància de la lactància eficaç.
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Les imatges d’aquest
material estan extretes de
la Viquipèdia i del
Departament de Sanitat
de la Generalitat.

3. L’atenció al nounat i al pacient pediàtric

Durant tot l’embaràs, el fetus ha anat madurant per tenir capacitat d’afrontar el
primer contacte amb el món exterior amb èxit. Els primers dies de vida, però,
haurà de seguir evolucionant, i això suposa importants canvis a nivell anatòmic,
morfològic i fisiològic.

S’anomena nounat al nadó que té quatre setmanes o menys de vida des del
seu naixement per part o per cesària.

Un nadó que neix dins les dates previstes, és a dir, entre les setmanes 38 i 42 de
gestació, s’anomena nadó a terme. Si neix abans de les 38 setmanes es diu que
és un nadó preterme, i si la data de naixement és després de les 42 setmanes
s’anomena nadó postterme. Al nadó també se l’anomena lactant pel fet que
s’alimenta amb llet (vegeu la figura 3.1).

Figura 3.1. Nounat encara amb el cordó umbilical

Caldrà fer una valoració inicial del nounat i portar a terme les mesures profilàcti-
ques. Posteriorment es duran a terme cures generals del nadó referides a la higiene,
el vestit i l’alimentació. Com a tècnics auxiliars d’infermeria caldrà que conegueu
tots aquests procediments i també el seguiment del desenvolupament del lactant.
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Edats aproximades del desenvolupament de l’ésser humà:

• Zigot: el punt de la concepció, la fertilització.

• Embrió: des de la implantació fins a la setmana 8.

• Fetus: des de la setmana 9 fins al naixement.

• Nounat: és el primer mes de vida.

• Nadó; també s’anomena bebè: entre 0 i 15 mesos.

• Nen/nena o infant: entre els 15 mesos i 10 anys.

• Prepubertat o preadolescència: aproximadament cap als 11 anys.

• Adolescència i pubertat: entre els 12 i els 19 anys.

3.1 Característiques dels nounats

Els nadons que neixen dins les dates previstes tenen un pes que oscil·la entre
els 2.500 i els 4.000 grams i una mida d’uns 50 cm. Però poden presentar
característiques molt diferents tenint en compte el període gestacional, els factors
naturals dels progenitors o altres aspectes derivats de la seva adaptació a l’entorn
on s’han de desenvolupar.

En el moment de néixer, el nounat s’independitza de la seva mare i ha de ser
capaç de dur a terme una ràpida adaptació al nou entorn. En els primers segons
ha de respirar pel seu compte, fet que provoca un canvi en l’aparell circulatori,
ja que la sang ja no es desplaça cap a la placenta materna, sinó que ho fa cap
als pulmons del nounat. També haurà d’adaptar-se a l’ambient i el sistema de
regulació de la temperatura encara és molt immadur. És important, en el moment
del naixement, el contacte directe amb la pell de la mare, que l’escalfa millor que
cap altra manta o incubadora; és l’anomenat mètode pell a pell. A més, aquest
mètode afavoreix la lactància, ja que el seu olfacte l’ensenya a buscar els mugrons
per trobar l’aliment i el nounat s’estressa menys, plora menys i té menys problemes
cardíacs i respiratoris.

Durant els primers 30 dies de vida succeeixen canvis molt ràpids que estableixen
la norma del desenvolupament i creixement i que permeten observar l’aparició de
signes patològics que poden derivar en conseqüències importants per a la resta
de la vida. És en aquest període que es poden descobrir la majoria dels defectes
congènits i genètics, i d’aquesta manera es poden prevenir i tractar gran part de
les malalties.

3.1.1 Característiques morfològiques i anatòmiques

Un nounat a terme té les següents característiques físiques:
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Macrosomia

La macrosomia fa referència a
una mida corporal molt gran,
generalment un nadó per sobre
del 4.000-4.500 g. La causa més
comuna de macrosomia és la
diabetis materna. La
macrosomia pot portar al fet que
es presenti lesió durant el
naixement i una probabilitat
major de part per cesària
(cesària).

Pes: es considera un pes normal en els nens quan oscil·la entre els 2.500 i els
4.000 grams, i en les nenes quan oscil·la entre els 2.300 i els 3.800 grams, encara
que depèn de factors com la raça, la constitució, els hàbits alimentaris de la mare
o l’edat dels pares:

• En general, un nounat per sota dels 2.500 g es considera de baix pes, i
un nounat per sobre dels 4.000 g es considera de pes elevat. Les mares
diabètiques tenen un major risc de tenir un nounat amb macrosomia.

• Durant els primers dies de vida (3-5 dies) és normal que el nounat perdi
fins a un 10 % de pes, ja que es va deshidratant per l’eliminació d’orina, de
meconi i per una ingesta insuficient d’aliment, però normalment recupera
el pes a partir del desè dia. És el que es coneix com a pèrdua fisiològica.

Talla: en la longitud del nounat també influeixen factors genètics i les condicions
de gestació. No hi ha una pèrdua fisiològica de talla després del naixement. La
talla en néixer oscil·la entre 47 i 55 cm en nens i nenes.

Perímetre cefàlic o cranial: és aproximadament d’uns 35 cm i mostra indirecta-
ment en quines condicions està el cervell (macrocefàlia o microcefàlia).

Perímetre toràcic: té 1 cm menys que el perímetre cranial, uns 34 cm.

Perímetre abdominal: té uns 34 cm.

Posició: el nounat presenta una posició de flexió recordant la que ha mantingut
dins l’úter. En aquesta posició, el nounat té el cap flexionat sobre el tòrax, els
braços flexionats pels colzes i descansant sobre el pit i les cames flexionades pels
malucs sobre la panxa i també flexionades pels genolls.

Cap: representa una part important de la longitud total del nounat (vegeu la figura
3.2). A mesura que el nadó va creixent es va proporcionant a la resta del cos:

• Els ossos del crani estan separats entre si en les sutures, on s’observen zones
de teixit membranós no ossificat anomenades fontanel·les, que s’ossifiquen
amb el temps. Se’n palpen dues: una de posterior, més petita, que es tanca
a les sis-vuit setmanes de vida, i una altra d’anterior, més gran, que es tanca
a partir dels 12-18 mesos (vegeu la figura 3.3).

• La forma del cap pot ser allargada després del part natural a causa del nounat
pel canal del part, però torna a la normalitat passades dues setmanes. També,
a causa de fenòmens de pressió i retenció de líquids, es pot formar un “bony”
per a l’extravasació de líquids que sobresurt per la part posterior del cap i
que desapareix en les primeres setmanes de vida.

• El nounat pot tenir un cabell que és fi i suau, i que cau durant les primeres
setmanes de vida.
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Figura 3.2. Les proporcions del cos canvien al llarg de la vida

Figura 3.3. Fontanel·les

La cara acostuma a ser arrodonida i pot estar una mica inflada, sobretot en els
ulls, on les parpelles tenen un edema fisiològic en néixer, i els llavis també poden
estar inflats.

• Els ulls els manté tancats. Tenen un aspecte blavós i el color definitiu no es
veu fins als 6-12 mesos. Els nounats no poden fixar la mirada fins passat el
primer mes i veuen fins a una distància de 20-25 cm.

• Pel que fa a la boca, la llengua és més gran i ocupa tota la boca, perquè els
ajuda a mamar.

• L’oïda també està poc desenvolupada, però l’audició es va incrementant,
sobretot pels sons bruscs i aguts.

• El nas acostuma a ser ample i esternuden sovint, com a mecanisme de
defensa per les obstruccions.

• Pell. El color de la pell en néixer és lleugerament blavós i s’anirà tor-
nant rosat a mesura que passin els primers minuts. La pell acostuma a
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Les hèrnies umbilicals són
freqüents en els nounats.

desescamarse durant els primers dies. És normal que presenti algunes
característiques:

• Pèl. S’anomena lanugen a un abundant pèl molt fi, sobretot en les espatlles
i l’esquena, que desapareix a partir de la segona setmana.

• Vèrmix caseós. És una capa de greix blanquinós que recobreix la pell i
que protegeix el nounat prevenint infeccions; evitant irritacions, sobretot en
els plecs, i que també el protegeix del fred. Se’n va amb el bany, però és
convenient no treure-la.

• Mílium. Són acumulacions sebàcies que apareixen com una erupció de
petits grans blancs, sobretot a les galtes, el front, el nas i la zona del
voltant de les parpelles, i que desapareixen espontàniament després d’unes
setmanes.

• Acné. És hormonal i pot durar uns 10 dies.

• Taca mongòlica: és una taca de color blau fosc que desapareix amb el temps
i que acostuma a sortir en la regió sacra.

• Icterícia fisiològica: a causa de la immaduresa del fetge, la bilirubina en la
sang procedent de la destrucció dels hematies dona una coloració groguenca
a la pell i a les conjuntives. Això passa cap al segon o tercer dia de vida i
desapareix cap a la segona setmana.

Tòrax: té forma cilíndrica i amb les costelles en posició horitzontal, que amb el
temps adoptaran la posició obliqua dels adults. Tant en nenes com en nens es pot
observar un enrogiment i una inflor de les mames i fins i tot secreció làctia a causa
del pas d’hormones de la mare, que desapareix en uns dies.

Abdomen: hi ha una distensió muscular abdominal que fa que estigui molt inflat.
Al centre hi ha el cordó umbilical, que inicialment és blanc i gelatinós i que amb
el pas dels dies adquireix un to negrenc, fins que es desprèn entre els 6 i els 15
dies de vida. La cicatrització de la ferida que queda és el llombrígol.

Òrgans genitals: estan poc desenvolupats i poden estar lleugerament inflamats.
En les nenes es poden presentar petites hemorràgies vaginals per l’acció de les
hormones de la mare.

3.1.2 Característiques fisiològiques

Les característiques fisiològiques són les pròpies de l’edat; les més destacables
són les següents:

• Sistema cardiorespiratori. La freqüència respiratòria normal durant la
primera hora de vida és de 60 rpm, descendint a valors situats al voltant
d’unes 40 a 50 rpm. És una freqüència respiratòria molt més elevada que la
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d’un adult i va disminuint progressivament. Cap als dos anys sol ser de 20
a 30 respiracions per minut.

Inicialment, el patró respiratori és variable i són normals pauses d’apnea de
5 a 10 segons. També, inicialment la respiració és abdominal, i a mesura que
va madurant l’aparell respiratori, la respiració es tornarà toracicoabdominal.

Els alvèols pulmonars quedaran formats aproximadament cap als tres mesos.

• La freqüència cardíaca. La freqüència cardíaca del nadó es troba al voltant
de 140 a 150 bpm. Aquesta freqüència cardíaca disminuirà progressivament,
i al final del primer any de vida tindrà al voltant de 120 pulsacions per minut,
fins a unes 70 o 80 pulsacions per minut en arribar a l’edat adulta.

La tensió arterial sistòlica oscil·la entre els 65 i 95 mmHg, i la diastòlica
entre els 30 i els 60 mmHg. De vegades el nadó presenta un buf al cor, a
causa del fet que durant el període fetal alguns conductes i orificis no es
van tancar correctament, però és una alteració que normalment es resol de
manera espontània.

Inicialment, el nombre de glòbuls vermells és elevat i disminueix en els
primers mesos de vida. També s’aprecia una disminució en el nombre dels
glòbuls blancs, que passa a ser la meitat del valor que es té en el moment de
néixer.

• Sistema digestiu. El nounat és capaç de succionar i deglutir coordinada-
ment en el naixement. La capacitat de l’estómac en néixer és inferior a 100
ml i va augmentant fins a arribar a quasi 300 ml al primer any.

La immaduresa funcional de l’aparell digestiu li pot provocar durant els
primers mesos de vida còlics que li ocasionaran dolor, regurgitacions,
singlot i deposicions freqüents. També durant el primer any de vida el fetge
assolirà la seva funcionalitat.

• El meconi són les primeres femtes del nounat, i tenen un aspecte viscós
i un color negre verdós. Ha de produir-se en les primeres 48 hores i està
format per moc, sals biliars i restes que el fetus s’ha empassat dins l’úter.
Desapareixen quan s’han expulsat del tot i en iniciar la lactància, i aleshores
la femta passa a tenir un aspecte untuós i líquid i un color groguenc.

A mesura que l’infant va creixent i pren aliments més sòlids, les deposicions
es tornen més consistents i el nombre disminueix fins a arribar a una o dues
diàries al primer any.

• Sistema renal i excretor. La majoria dels nounats orinen en les primeres
24 h de vida. La capacitat de la bufeta en néixer és petita, i fins als dos anys
la seva funcionalitat no és total.

A partir del segon any pot començar a tenir un control voluntari dels
esfínters.

• Sistema immunològic. Durant els primers cinc mesos el nadó depèn de
la mare, ja que encara no té la capacitat per si sol de fabricar anticossos
i encara utilitza els antígens que li ha transmès la mare. La capacitat de
generar antígens no es desenvolupa fins al voltant dels 8 mesos de vida.
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Síndrome de mort sobtada
del lactant

És la mort sobtada i inexplicable
d’un nadó que no arriba a l’any,
mentre dorm. A Catalunya és
una de les causes principals de
mortalitat durant el primer any
de vida. No se’n sap la causa,
encara que es pensa que quan
diversos factors es donen alhora
provoquen la mort.

• Sistema nerviós. El nounat dorm la major part del dia i es desperta a
causa d’algun tipus d’estímul, com la gana. La Societat Espanyola de
Neonatologia recomana la posició de decúbit lateral sense coixí en els
lactants sans per dormir, ja que suposa una menor incidència en la mort
sobtada.

A banda, en els primers dies de vida, el nounat pot trobar-se en diversos estats; el
més habitual és el de son, sigui regular o no, i el menys habitual és el de plor. Els
més comuns són els següents:

• Son irregular: quan el nadó dorm, però el son no és profund i a vegades té
els ulls mig oberts.

• Son regular: en aquest cas, el nadó dorm profundament.

• Estat de somnolència: el nadó es troba mig despert i mig adormit.

• Estat d’alerta inactiva: quan el nadó és absolutament despert, però està
molt quiet.

• Estat d’alerta activa: quan el nadó està despert i manté una activitat física
intensa, amb moviment de braços, cames, ulls...

• Plor.

Pel que fa al cervell, el seu creixement està totalment relacionat amb l’evolució
del nadó, i és especialment ràpid i complex durant els dos primers anys de vida.
En el moment de néixer, el cervell té aproximadament un 25% de la mida i del pes
del d’un adult; cap al primer any ja té aproximadament el 50 per cent, i als dos
anys ja té el 75 per cent.

La primera àrea del cervell que madura és l’àrea motriu, seguida per les sensorials,
en el següent ordre: tacte, visió i oïda. Posteriorment, la maduració avança cap a
àrees més específiques que permeten l’aparició de moltes funcions psicològiques
més concretes que fan que puguin aparèixer processos nous i conductes més
complexes com l’atenció, el llenguatge i el domini del cos. Tota aquesta maduració
continua durant la infància i fins a l’adolescència.

El desenvolupament motor està estretament lligat al desenvolupament del siste-
ma nerviós i del sistema muscular. Inicialment, els moviments són actes reflexos
i involuntaris. Les extremitats d’un nounat estan descoordinades, i mou totes
les articulacions del cos alhora. El nounat respon a estímuls externs mitjançant
tremolors i contraccions musculars, a més de moviments involuntaris. Amb
la maduració del sistema neuromotor, els moviments es tornen intencionats i
automàtics.

Desenvolupament motor del nadó

Un reflex bàsic per mesurar el desenvolupament psicomotriu del nadó és quan
en tocar-li el palmell d’una mà tanca ambdues mans. Alguns dels reflexos que
presenta el nadó són (vegeu la figura 3.4):
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• Reflex respiratori: es produeix en el moment de néixer, quan entra per
primera vegada aire als pulmons, i el que fa és activar el procés de respiració
del nadó.

• Reflex de succió: es produeix un moviment de succió si posem en contacte
amb els llavis del nadó un objecte qualsevol.

• Reflex de recerca: si estimulem suaument els voltants dels llavis amb algun
objecte, el nadó farà un moviment amb el cap seguint la direcció del punt
estimulat.

• Reflex de prensió palmar: si estimulem el palmell de la mà amb un dit o
un objecte, la reacció que tindrà el nadó serà flexionar i prémer amb força
els dits.

• Reflex de redreçament del cap: quan es posa el nadó de bocaterrosa aixeca
el cap, el manté recte un moment i després el deixa caure. (Aquest reflex
desapareix cap als sis mesos, quan té la capacitat d’aguantar el cap.)

• Reflex de redreçament estàtic: si apliquem una pressió a la planta dels
peus, el nadó respon estirant les extremitats inferiors.

• Reflex de marxa automàtica: es produeix quan subjectem l’infant per sota
dels braços dret i inclinat cap endavant i recolzant-li els peus sobre una
superfície plana; aleshores es produirà un moviment de les cames i dels
peus semblant a l’acció de caminar.

• Reflex de Babinski: és un moviment del peu cap a dins, obrint els dits,
produït quan toquem la planta del peu del nadó.

• Reflex de Moro o de sobresalt: el nadó separarà bruscament els braços i
els tornarà a col·locar en la posició que estava si es canvia bruscament la
seva posició o sent un cop fort.

• Reflex del badall: indica la fatiga del nadó provocant un badall. Aquest
reflex no desapareix.

Figura 3.4. Alguns dels reflexos del nadó

La consecució del desenvolupament psicomotor permet el desenvolupament físic
i psicològic posterior. Moltes de les fites del desenvolupament intel·lectual
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serien més difícils d’aconseguir o, fins i tot, no s’assoleixen, si el nadó no té un
desenvolupament motor adequat i no pot explorar l’entorn. Primer ha de tenir
domini dels grans moviments corporals, de la locomoció i la postura, i després
domini dels moviments corporals més precisos (psicomotricitat fina) per poder
tenir les habilitats necessàries per utilitzar les mans com a instruments de precisió,
i per tant, poder fer activitats com menjar.

Comunicació amb l’entorn

El plor és la manera que el nounat té de comunicar-se amb l’entorn, tot i que pot
emetre algun so gutural. El tipus de plor pot ser diferent segons la necessitat, si té
gana o algun tipus de molèstia, etc., però és difícil de distingir.

Posteriorment, i fins als 4 mesos, somriu i emet sons anomenats balboteig, que
no tenen significat. Cap als set o vuit mesos comença a articular alguns sons que
escolta i és capaç de repetir, tot i que no entén. A partir de l’any ja escolta amb
interès i repeteix paraules. A l’any i mig ja té la capacitat de lligar dues o tres
paraules amb significat, també de comprendre, obeir i executar ordres senzilles, i
a poc a poc anirà ampliant el vocabulari.

Els sentits com la vista, l’oïda, l’olfacte i la resta en general estan poc desenvolu-
pats. Així, per exemple, el nadó percep la cara de la mare, juntament amb la seva
veu i moviment. També pot fixar la mirada en un objecte gran i seguir-lo, si es mou
lentament, en un camp de fins a 90 graus. Gradualment es van desenvolupant tots
els sentits.

Pel que fa a la regulació de la temperatura, la superfície corporal del nadó és,
en relació amb la d’un adult, tres vegades més gran, i la capa de greix subcutani
que té és petita; a més, els mecanismes de regulació de temperatura no estan gaire
desenvolupats. Tot això fa que sigui molt sensible a la pèrdua de calor.

Serà molt important evitar que es refredi, prenent mesures com:

• Mantenir l’habitació a una temperatura adequada (entre 22 i 24 ºC).

• Vestir-lo amb la roba adequada a la temperatura de l’entorn.

• Allunyar-lo de corrents d’aire.

• Quan calgui despullarlo, tenir a prop una font de calor.

Davant de l’aparició de signes d’hipotèrmia caldrà abrigar bé el nadó i col·locar-lo
a prop d’una font de calor. Els signes d’hipotèrmia són:

• Hipotonia. To muscular inferior al normal.

• Plor dèbil.

• Respiració superficial i lenta.

• Gemecs.
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Tant en cas d’hipotèrmia
com d’hipertèrmia és

aconsellable la visita al
pediatre.

També es poden donar situacions d’hipertèrmia si la temperatura de l’habitació és
molt alta o si està massa abrigat. Davant de l’aparició de signes d’hipertèrmia
cal desabrigar el nadó i allunyar-lo de fonts de calor. Els signes d’hipertèrmia són:

• Augment de la irritabilitat.

• Respiració ràpida.

• Augment del ritme cardíac.

• Pell calenta i seca.

3.2 Valoració inicial i primeres cures del nounat

Les cures inicials del nadó són aquelles que s’apliquen en el paritori immedi-
atament després del naixement. L’auxiliar d’infermeria col·labora amb l’equip
sanitari en la prestació d’aquestes cures. El procediment és el següent:

• Cures respiratòries. El primer que s’ha de fer és mantenir el nounat
boca avall fins que la boca i les foses nasals queden lliures de moc i altres
restes que es desprenen per gravetat, després es neteja la cara del nadó amb
un drapet estèril i s’aspiren les secrecions bucofaríngies per permetre la
respiració.

• Manteniment de la calor corporal. Immediatament es cobreix el nounat
perquè no perdi calor i es realitza el pell a pell amb la mare perquè, a part
del llaç afectiu que s’estableix, li proporciona calor per contacte.

• Identificació. És imprescindible identificar el nounat en la mateixa sala
de parts. El més habitual és col·locar un braçalet o polsera a la mare i al
nen. Al nen, el braçalet se li col·loca al turmell, assegurant que no pugui
caure però sense comprimir-lo. En el braçalet consta el nom, els cognoms
i el número d’història de la mare, el nom del nen o nena, el sexe, la data
i l’hora del naixement (vegeu la figura 3.5). També s’emplena una fitxa
identificativa que acompanya la història clínica i en què, a més de les dades
de filiació de la mare i del nounat, es recullen les empremtes dactilars de la
mare i l’empremta plantar del nadó.

• Valoració de l’estat vital. És el moment adequat per fer el test d’Apgar.

• El postpart immediat és el moment per a l’observació de malformacions
majors.
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Figura 3.5. Nadó amb el braçalet identificatiu

És el moment adequat per fer el test d’Apgar, que va ser desenvolupat el 1952
per la doctora Virginia Apgar, anestesiòloga especialitzada en obstetrícia, i que
permet fer una avaluació inicial del nounat al minut i després dels cinc minuts
de néixer. Es mesuren cinc àrees crítiques, paràmetres senzills cardiovasculars i
neurològics als quals s’assigna una puntuació de 0, 1 o 2 punts en cadascuna. La
suma dona una puntuació de 0 a 10 i indica l’estat de vitalitat del nounat.

En la taula taula 3.1 es mostren els paràmetres que s’observen i la puntuació.

Taula 3.1. Test de vitalitat del nounat o test d’Apgar

Signe 0 1 2

Freqüència cardíaca Absent <100 bpm >100 bpm

Esforç respiratori Absent Irregular, lent Plor vigorós

To muscular Flàccid Extremitats una mica
flexionades

Moviments actius

Resposta a estímuls
(pas de sonda)

Sense resposta Ganyotes Plor

Coloració Cianosi o pal·lidesa Acrocianosi, tronc rosat Rosaci

La puntuació obtinguda indica l’estat de vitalitat del nounat i les mesures
necessàries per reanimar-lo, si l’ocasió ho demanés:

• Apgar de 0 a 3: nounat intensament deprimit.

• Apgar de 4 a 6: nounat moderadament deprimit.

• Apgar de 7 a 10: estat satisfactori.

Es considera un nounat sa si aquest té una puntuació per sobre de 8. Una
puntuació de 10 no és gaire freqüent. Ocasionalment, es repeteix el test al cap
de deu minuts, i així s’especifica el temps en l’informe. La puntuació d’Apgar
és aplicable a nounats nascuts per cesària, part vaginal amb anestèsia epidural i
sense.

Després es fan una sèrie de proves per tal de determinar l’estat de salut del nounat
i valorar la seva correcta adaptació al seu nou entorn. Així doncs, es poden
diferenciar les variants de normalitat i els fenòmens temporals de signes clínics
de malaltia.
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La valoració inicial és la valoració completa del nadó a les primeres 24 hores
de vida i a l’alta hospitalària.

Valoració del nadó

La valoració del nadó a les 24 hores de vida comprèn:

• Estimació de l’edat gestacional

• Valoració física:

– Somatometria: talla, pes i perímetre cranial.

– Exploració física de cap a peus, mirant les característiques observables i d’altres com:

* Permeabilitat de coanes i càrdies.

* Permeabilitat de l’anus.

* Presència o no de luxació congènita de maluc.

* Primeres miccions i deposicions.

– Exploració neurològica: reflexos arcaics, períodes de reactivitat.

• Valoració del model d’alimentació.

• Interacció pares-fill.

L’estimació de l’edat gestacional: s’ha de dur a terme una anamnesi exhaustiva
per tractar d’aconseguir totes les dades possibles de la salut de la mare, i són
d’especial importància aquelles que indiquen algun tipus de risc de sèpsia o asfíxia
per al nen: els antecedents familiars i la història materna, entre altres d’infeccions
i hàbits tòxics. El resultat de les proves de grup sanguini i el test de Coombs
indirecte en el cas que s’hagi fet profilaxi anti-D (anticossos contra el Factor Rh).

La valoració de l’edat gestacional: tracta de comprovar si s’ajusta a la propor-
cionada per l’obstetra basant-se en la data de la darrera regla i les ecografies
gestacionals. S’estableixen tres grups de nounats: els nascuts amb menys de
36 setmanes de gestació, els que neixen entre 36 a 38 setmanes i, finalment, els
nounats nascuts després de 38 setmanes de gestació. I dades del part, com ara inici
i durada, presentació del fetus...

La valoració física és el moment per a l’exploració física del nadó, que normal-
ment es realitza de cap a peus, i de determinar les dades antropomètriques: pesar-
lo, mesurar-lo i determinar el perímetre cefàlic. També per estudiar les dades en
percentils i per edat gestacional.

Normalment es fa una reavaluació del nounat a les 48 h abans de donar-li
l’alta. Totes les anotacions realitzades seran útils per a l’avaluació que fa el
pediatre després de l’alta.

Pel que fa al control del pes, els valors normals de pes del nadó sa a terme són
entre 2500 i 4.000 g. Durant els primers 4-5 dies de vida, el nen perd pes a causa
de l’augment de les necessitats metabòliques. La pesada del nadó s’ha de fer
diàriament i a la mateixa hora.

Pel que fa al control de la talla, els valors normals de la talla del nadó sa a terme
són entre 48 i 50 cm. El control de la talla es farà durant el primer dia de vida.
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La mesura del perímetre cranial del nadó sa a terme és de 34-36 cm. La mesura
es fa a les 24 hores del naixement; si el nadó presenta caput succedaneum o
cefalohematoma es repetirà la mesura a l’alta.

En l’exploració física de cap a peus es miren les característiques observables del
cap, les extremitats, la pell, etc. S’avalua el color de la pell i el grau de perfusió i
s’enregistra la temperatura rectal (és normal entre 36,5 i 37 ºC).

Per avaluar la permeabilitat de coanes i càrdies es fa passar una sonda d’alimen-
tació fina lubricada pel nas ( pels dos forats) fins a l’estómac, llavors s’injecten amb
rapidesa 2 cc d’aire amb una xeringa escoltant, amb el fonendoscopi col·locat a
l’abdomen, el soroll que fa en entrar.

Per avaluar la permeabilitat de l’anus s’introdueix una sonda d’alimentació
lubrificada pel recte (no més d’1-1,5 cm), que ha de sortir tacada de meconi. Per
valorar la presència o no de luxació congènita de maluc s’observa, amb el nen en
decúbit prono i les cames juntes, que els plecs de les natges i de les cames estiguin
a la mateixa altura als dos costats. També s’efectua la maniobra d’Ortolani, que
ha de resultar negativa.

Finalment, a l’exploració neurològica es comproven els reflexos del nounat. Els
reflexos primaris són formes arcaiques del comportament que tendeixen a afavorir
l’adequació de l’individu a l’ambient i tenen una finalitat alimentària, de defensa
o de locomoció.

3.3 Cribratges sistemàtics i profilaxi de malalties prevalents

El cribratge es duu a terme durant l’estada hospitalària. El seu objectiu és detectar
al més aviat possibles errors metabòlics com la fenilcetonúria, l’hipotiroïdisme
congènit i la fibrosi quística. S’ha de realitzar:

• A tots els nadons

• Des de les 48 hores fins al 7è dia de vida

• Període òptim: del 3r al 5è dia de vida

• No abans de les 48 hores

El cribratge sistemàtic permet detectar malalties metabòliques que, si no es
tracten a temps, poden produir danys irreversibles i retard mental.

Una de les proves que es fa per a la detecció precoç de malalties metabòliques és
la prova del taló o test de Guthrie, que consisteix a punxar el taló del nounat per
extreure unes gotes de sang. Amb aquesta sang s’impregnen uns cercles en una
targeta de cartró que s’envia al centre de diagnòstic de malalties moleculars. Es
realitza una extracció a les 48 h de vida i una altra entre el 5è i el 7è (vegeu la
figura 3.6). Serveix per a la detecció precoç de diverses malalties:
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• L’hipotiroïdisme (que és detectable a partir de les 48 hores).

• La fenilcetonúria, que es pot detectar entre 3 i 7 dies després de l’inici de
l’alimentació.

• La fibrosi quística, mitjançant tripsina immunoreactiva.

• La hiperplàsia adrenal congènita.

Figura 3.6. Prova del taló

Una altra prova que es realitza és la detecció precoç de la hipoacúsia, que té per
objectiu detectar la sordesa en els nadons acabats de néixer. El cribratge auditiu es
pot portar a terme mitjançant l’estudi de l’audició del nounat i permet diagnosticar
i tractar sordeses precoces. Es realitza passades 24 o 48 hores després del part,
quan s’ha eliminat el líquid del conducte auditiu extern. Convé repetir l’estudi al
cap d’un mes.

Per la seva banda, les mesures de profilaxi de malalties prevalents que es
realitzen al nounat són:

• L’oftàlmia neonatal: les infeccions oculars del nounat més freqüents són:
la conjuntivitis, la iritis, la iridociclitis, la uveïtis... El contagi es produ-
eix durant el part per gèrmens com Neisseria gonorrhoeae o Chlamydia
trachomatis des de l’aparell reproductor de la mare. El tractament precoç
consisteix a administrar l’antibioteràpia a partir de la primera hora del
postpart, en concret eritromicina al 0,5%.

• La malaltia hemorràgica del nounat: pot estar ocasionada per dèficit de
factors de coagulació vitamina K dependents. El tractament consisteix en
l’administració de vitamina K intramuscular (atès que si es fa per via oral
no es pot prevenir la malaltia tardana).
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• La piodermitis: la infecció bacteriana generalitzada de la pell es prevé amb
clorhexidina tòpica.

3.4 Cures generals del nounat

El nounat és un individu extremament dependent, que ha de ser manipulat
amb atenció i cura. Els professionals de salut qualificats, com els especialistes
d’infermeria, poden ajudar a instruir amb detall els pares i familiars, especialment
aquells que són primerencs en les cures generals al nounat.

Dintre de les cures generals del nounat s’inclouen aspectes com la higiene (abans
i després que caigui el cordó umbilical), la seva vestimenta i la seva alimentació
(lactància materna i/o lactància artificial).

El nounat no ha de ser sacsejat, ni de manera afectuosa ni amb violència. El bebè
ha de ser carregat mitjançant les dues mans per tal d’assegurar que el cap i el coll
estiguin subjectes.

3.4.1 Higiene del nounat

La higiene del nadó és necessària per a una bona salut i és important perquè l’ajuda
a relaxar-se i a sentir-se bé. Cada part del cos necessita unes cures i higiene
específica que s’han de tenir en compte.

El nadó no es pot submergir completament en l’aigua de la banyera fins a unes 48
hores després de la caiguda del cordó umbilical. Durant aquests dos dies en què
no es pot banyar el nadó, la seva higiene diària s’ha de realitzar amb una esponja
xopa amb aigua tèbia, netejant tot el seu cos excepte la zona del cordó umbilical.
També es poden utilitzar llets netejadores específiques.

Higiene abans que caigui el cordó

Es fa una vegada al dia amb tovalloleta humida o esponja i després s’aplicarà crema
hidratant a la pell, evitant la zona del cordó. S’han de netejar i assecar bé els plecs
de la pell per evitar irritacions.

Per dur a terme la cura del cordó s’ha de ser escrupolós i metòdic per evitar molts
problemes i garantir una correcta cicatrització. La cura es fa un parell de vegades
al dia amb una gasa i alcohol de 70º. No s’ha de tenir por de fer mal a l’infant, ja
que el cordó no té sensibilitat. A cada canvi de bolquer s’ha de prestar especial
atenció al cordó, evitant que s’hi dipositin secrecions (vegeu la figura 3.7).
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Trobareu versions
imprimibles d’aquest i altres
prtotocols als annexos de la

unitat.

Figura 3.7. Cura del cordó umbilical

Taula 3.2.

PROTOCOL DE CURA DEL CORDÓ UMBILICAL

OBJECTIU

• Garantir una correcta cicatrització i evitar molts problemes.

MATERIAL NECESSARI

• Guants estèrils
• Gases
• Alcohol de 70º

PROCEDIMENT

1. Rentar-se les mans i posar-se els guants.

2. Revisar la zona del cordó a cada canvi de bolquer.

3. La zona ha d’estar neta i seca.

4. Per netejar, primer es fan petits tocs en la zona del cordó amb una gasa humitejada amb aigua embotellada
o de la xarxa pública controlada.

5. Assecar bé després.

6. Fer petits tocs en la zona del cordó amb una gasa humitejada amb alcohol de 70º.

7. Col·locar el bolquer al nounat.

8. Intentar deixar la zona “a l’aire” plegant el bolquer sobre si mateix.

OBSERVACIONS

• El cordó no ha de sagnar, ni supurar, ni fer mala olor.
• Un cop caigui el cordó (aproximadament als 10 dies) s’ha de fer la cura de la zona durant 2 o 3 dies més, fins
que estigui ben cicatritzat.

Higiene del nadó després que hagi caigut el cordó

Es pot començar a banyar al nadó en el moment en què el cordó umbilical s’ha
caigut i ha cicatritzat del tot. El bany es realitza una vegada al dia i no importa
l’hora. S’ha de fer una higiene correcta tenint en compte totes les precaucions.
El bany s’ha de realitzar com una rutina, un moment per gaudir perquè el nadó
es relaxi i s’estrenyin vincles amb els pares. I també ha de ser segur, eficaç i
agradable, tant per a la mare com per al nadó.

Entre les mesures de seguretat en destaquen les següents:
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• Mai s’ha de deixar sol el nadó. En tot moment hi ha d’haver la supervisió
d’un adult; també quan ja és fora de l’aigua, perquè pot caure.

• S’ha d’utilitzar una banyera adequada; la banyera d’adults incrementa el
risc que el nadó rellisqui.

• La banyera ha d’estar situada en un espai lliure de corrent d’aire.

• La temperatura ideal de l’aigua ha d’estar al voltant dels 38 graus. Sempre
s’ha de comprovar la temperatura abans d’introduir-hi el nadó.

• L’ús de sabó no és imprescindible, tot i que és recomanable en l’àrea del
culet. Si es fa servir sabó ha de ser específic per a nadons per no danyar
la seva delicada pell. Ha de tenir un pH 5,5, sense perfums, alcohol ni
substàncies químiques addicionals. Per els ulls i la cara és millor fer servir
només aigua, sense sabó. La higiene en general es fa amb una esponja de
bany molt suau.

• Després del bany s’ha d’assecar la pell amb delicadesa; es fa amb tocs,
deixant ben secs els plecs, el culet i entre els dits. D’aquesta manera es
prevenen irritacions i infeccions. És preferible utilitzar un barnús amb
caputxa.

• Alguns nadons poden tenir crosta làctia al cap (pell en forma d’escates)
que dona una aparença d’estar brut. Marxarà sola i no li causarà cap mal.

• Quan el nadó és dins la banyera és important subjectar-li el cap per evitar
que pugui fer un mal gest i colpejar-se o ofegar-se.

Taula 3.3.

PROTOCOL D’HIGIENE DEL NADÓ

OBJECTIU

• Mantenir la pell del nadó sana. A més, és bon moment perquè tant el nadó com la mare gaudeixin, perquè
s’estrenyin vincles amb els pares i perquè el nadó es relaxi.

MATERIAL NECESSARI

• Banyera amb aigua calenta
• Sabó neutre
• Esponja suau (millor vegetal)
• Termòmetre de bany
• Tovallola de bany
• Bastonets
• Crema hidratant o olis, com per exemple d’ametlles

PROCEDIMENT

1. Preparar tot el material a utilitzar durant el bany col·locant-lo prop de la banyera.

2. Rentar-se les mans i posar-se els guants.

3. Controlar la temperatura de l’aigua, que ha d’estar a una temperatura de 34-37 ºC.

4. Despullar el nadó. Es pot aprofitar aquest moment per pesar-lo i enregistrar el pes.

5. Agafar el nadó sobre el braç esquerre. El cap, el coll i les espatlles ha de quedar sobre l’avantbraç i se
subjecte amb la mà dreta pels turmells, en el supòsit que qui l’agafa sigui dretà.

6. Introduir a poc a poc el nadó dins la banyera, subjectant-lo per l’axil·la esquerra.

7. Agafar l’esponja, mullar-la, posar-li una mica de sabó i començar a rentar el nadó en el següent ordre: coll,
tòrax, abdomen, braços, regió perineal i cames. La cara només es renta amb aigua.
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Taula 3.3 (continuació)

PROTOCOL D’HIGIENE DEL NADÓ

8. El cap: es pot rentar des del primer dia amb sabó neutre i aigua tèbia, sempre de davant cap enrere, i
procurant que mai li vagi sabó als ulls.

9. Esbandir bé el nadó i treure’l de l’aigua amb molta precaució perquè no rellisqui de les mans mullades.

10. Embolicar el nadó amb la tovallola de bany i assecar-lo amb suavitat, sobretot la zona dels plecs i
assegurant-se que s’asseca bé.

11. Aplicar oli o crema hidratant a la pell fent un suau massatge.

OBSERVACIONS

• El bany no ha d’excedir de 5 minuts de durada.
• La temperatura ambiental ha de ser adequada perquè el nadó no perdi calor, evitant corrents d’aire.

La higiene continua amb la cura dels ulls, el nas i les orelles:

Els ulls s’han de netejar una vegada al dia, en el mateix moment que la resta de la
higiene, amb gases humides:

• S’ha de fer amb el nadó en decúbit supí.

• S’ha de netejar de l’angle intern cap a l’extern, i canviar la gasa en cada
passada.

• Sempre s’ha de fer servir una gasa diferent per a cada ull.

• Si apareixen lleganyes, netejar amb sèrum fisiològic o aigua de camamilla.

El nas cal netejar-lo quan hi hagi mucositat per facilitar la respiració del nadó:

• S’ha de fer amb el nadó en decúbit supí.

• Es netejarà amb sèrum fisiològic, del qual podem introduir fins a 1 cc en
cada fossa nasal amb l’ajuda d’una xeringa.

• Netejar amb una gasa.

• Es recomana fer-ho abans de menjar.

• No és recomanable utilitzar les peres d’aspiració.

Les orelles s’han de netejar una vegada al dia, en el mateix moment que la resta
de la higiene:

• No oblidar netejar bé el pavelló auricular i la zona darrere de les orelles.

• La neteja es fa amb bastonets auditius que s’introdueixen a l’orella sense
pressionar fent moviments molt suaus i evitant entrar en el canal auditiu per
no lesionar.

Les ungles de les mans i els peus s’han de netejar sempre amb un drap. Es
recomana tallar-les després de les 2 o 3 setmanes de vida amb unes tisores de punta
roma, o bé quan estiguin massa llargues, perquè evitar que el nadó s’esgarrapi.
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La higiene dels genitals es farà cada vegada que el nadó necessiti canvi de bolquers.
S’utilitzaran tovalloletes humides o esponja. Si presenta irritació a la zona hi
aplicarem una pomada balsàmica.

Taula 3.4.

PROTOCOL D’HIGIENE DEL PERINEU

OBJECTIU

• Es fa per eliminar les restes de femta o d’orina i per mantenir la pell del nadó sana.

MATERIAL NECESSARI

• Tovalloletes humides o sabó neutre i esponja suau.

• Crema hidratant per al culet.

• Bolquer de recanvi.

• Muda de recanvi, si calgués.

PROCEDIMENT

1. Rentar-se les mans i posar-se els guants.

2. Col·locar un protector sobre la superfície que s’utilitzarà per fer la higiene.

3. Despullar el nadó de les extremitats inferiors.

4. Retirar el bolquer brut subjectant les cames cap amunt pels turmells.

5. Amb l’esponja o les tovalloletes humides, netejar els plecs engonals.

6. En les nenes, separar els llavis majors de la vulva i netejar de davant cap enrere.

7. En el nen es retira el prepuci cap enrere.

8. Assecar bé la zona.

9. Aplicar crema per al culet.

10. Col·locar el bolquer i acabar de vestir el nadó.

OBSERVACIONS

• S’ha de tenir tot el necessari preparat i a l’abast. Mai s’ha de deixar el nadó sol en el canviador.

3.4.2 Vestit del nounat

Quina és la roba de nadó més adient per vestir el nounat? És un dels aspectes que
més neguit genera als pares, especialment durant les primeres setmanes de vida.
És important que la roba sigui ampla i còmoda perquè el nadó se senti a gust i
pugui moure’s amb llibertat (vegeu la figura 3.8). Algunes de les recomanacions
que podem seguir són les següents:
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Figura 3.8. Nadó vestit amb roba còmoda

• Peces suaus, fàcils de posar i treure. Cal evitar roba que es posi pel cap. És
millor optar per altres peces, com bodis o samarretes que s’obrin pel davant.

• Optar per peces que portin gafets o cremallera i evitar botons o llaços que
es pugui empassar el nen.

• Roba fabricada amb teixits naturals, com el cotó o el fil, ja que els
teixits sintètics disminueixen la transpiració i poden provocar sudoració,
irritacions i al·lèrgies.

• Evitar peces de llana o altres teixits que desprenguin borrissol.

• No abrigar el nounat en excés i evitar tapar-lo massa al llit per tal de prevenir
la síndrome de la mort sobtada i lesions a la pell provocades per l’excés de
calor i humitat.

• Durant els primeres mesos de vida és important l’ús de mitjons o peücs que
abriguin de forma suficient el nadó. En tot cas, si s’utilitza sabates, aquestes
han de ser flexibles per tal d’assegurar que no pressionen ni perjudiquen
l’estructura del peu i permeten el desenvolupament i creixement del nounat.

3.4.3 Alimentació del nounat

Cuidar l’alimentació del nounat durant els primers mesos de vida és especialment
important, ja que és un dels aspectes més transcendentals i que més poden influir
en el desenvolupament del nadó. Les necessitats energètiques del nounat per
mantenir el pes són d’unes 60 quilocalories per kg i dia. Perquè es produeixi un
guany ponderal de pes, el requeriment energètic s’incrementa fins a unes 100-200
quilocalories per kg i dia.

L’inici de la lactància ha de ser al més precoç possible, preferiblement en les
primeres 12 hores de vida, i pot consistir en alletament matern o bé artificial,
a través de llet adaptada.
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Lactància materna

La llet materna és el millor aliment per al creixement i desenvolupament del
nounat; presenta importants beneficis per a la mare i reforça el vincle emocional
i afectiu entre mare i nadó. Tant l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com
el Fons de les Nacions Unides per la infància (UNICEF) i l’Associació Espanyola
de Pediatria recomanen la lactància materna exclusiva fins que el nadó té 6 mesos,
moment en què es comença a introduir gradualment altres aliments sòlids que
complementen la lactància materna.

L’inici de la lactància es fa durant les primeres hores de vida del nadó, quan es fa
el pell amb pell, que afavoreix el contacte entre mare i fill i la secreció de la llet
materna. Cal tenir en compte que durant les etapes de la lactància la composició
de la llet va canviant per tal d’adaptar-se a les necessitats nutricionals del nadó,
distingint entre calostre, llet de transició i llet madura o definitiva (vegeu la figura
3.9).

Figura 3.9. Lactància materna

En els primers dies del postpart, la dona produeix el que s’anomena calostre, un
líquid groguenc altament nutritiu i molt ric en proteïnes, vitamines i immunoglo-
bulines. Entre el tercer i el cinquè dia apareix la llet que anomenem de transició,
menys rica en proteïnes però amb més greix i més lactosa, i per tant amb un major
aportació calòrica. Finalment, entre el 15è dia i el primer mes apareix la llet
madura, moment a partir del qual la composició de la llet és força estable.

La lactància materna es pot realitzar a demanda o de forma controlada, normal-
ment a voluntat de la mare, encara que l’alletament matern, especialment durant
les primeres setmanes de vida, funciona de manera òptima si es fa a demanda.
Des de l’Associació Espanyola de Pediatria es recomana oferir el pit al nadó
quan aquest el demani i durant el temps que ho requereixi, fins que el deixi
espontàniament. D’aquesta manera s’afavoreix la regulació de la producció de
la llet segons les necessitats del nadó i un correcte buidament del pit, que evita
l’acumulació excessiva de llet, que pot ocasionar congestió o mastitis.

En el cas de la lactància controlada, les preses es pauten cada 3 hores, indepen-
dentment del fet que el nen estigui despert o no. I en qualsevol dels dos casos,
durant les primeres setmanes i fins que la lactància estigui ben establerta, si el nen
no es desperta, cada 4 hores cal despertar-lo i oferir-li el pit.
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Els avantatges i beneficis de la lactància materna són molts, i l’alletament matern
és beneficiós tant per al nadó com per a la mare. A banda de la salut, també
presenta alguns beneficis econòmics, ja que:

• La llet materna és gratuïta, i això suposa un estalvi econòmic en concepte
de fórmules artificials, biberons i altres estris utilitzats en la preparació de
les fórmules.

• En disminuir la incidència o gravetat d’infeccions en el lactant es redueixen
les despeses mèdiques i també els problemes familiars i laborals que
aquestes malalties suposen per als pares i la societat.

• Té menor impacte mediambiental (menys indústries, menys residus indus-
trials, menys llaunes, pots, cartrons...).

Avantatges i beneficis de la lactància materna

Avantatges per a la salut del nen:

• Augmenta el vincle afectiu mare-fill i afavoreix la seguretat en el nadó.

• Afavoreix el desenvolupament cognitiu del nounat gràcies a la composició de la llet materna.

• Protegeix d’infeccions respiratòries, gastrointestinals i urinàries del lactant.

• Es digereix millor i té efectes positius a llarg termini sobre la salut del nen, disminuint el
risc de partir malalties com la diabetis, la celiaquia, malaltia inflamatòria intestinal, obesitat,
hipertensió o al·lèrgies.

• Afavoreix un millor desenvolupament dental del nen.

• Redueix la síndrome de mort sobtada del lactant (SMSL)

Avantatges per a la salut de la mare:

• Prevé les hemorràgies postpart, ja que la succió del nadó afavoreix la contracció uterina, que
permet a l’úter recuperar la seva mida inicial i així una milloria de l’anèmia.

• Accelera la recuperació del pes i la silueta de la dona.

• Produeix benestar emocional i afavoreix el vincle afectiu mare-nadó.

• Redueix el risc de càncer de mama i d’ovari.

• Millora el contingut en calci en els ossos quan arriba la menopausa, la qual cosa fa disminuir
el risc de fractures espinals i de maluc postmenopàusic.

• Disminueix el risc de depressió postpart o fa que aparegui més tard.

Tanmateix, durant el període que dura la lactància cal estar atent als diferents
senyals que ens poden indicar problemes en l’alletament. Els principals signes
d’alletament ineficaç, que poden indicar un problema en la lactància, són:

• Pèrdua de pes del lactant major del 7% respecte del pes inicial registrat en
el moment de néixer o pèrdua continuada de pes després del tercer dia.

• Lactant que no ha començat a guanyar pes després del cinquè dia o bé que
no ha recuperat el pes que tenia en néixer després del 14è dia.
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• Que el nadó faci menys de tres deposicions en 24 hores en els primers dies.

• Femta meconial després del quart dia.

• Menys de tres bolquers molls en 24 hores després del quart dia.

• Nadó molest, irritable i inquiet, o bé que es troba adormit o que refusa les
preses.

• Deglució no audible durant les preses.

• No hi ha canvi apreciable en el pes o la mida dels pits després de la presa.

• Mal de mugrons o congestió mamària que no millora després de cada presa.

• Envermelliment, dolor o congestió mamària.

Lactància artificial

La lactància artificial, també anomenada lactància amb llet de fórmula, consisteix
a alimentar el nadó amb un producte que substitueix de forma total o parcial la
llet materna i que proporciona en cada moment els nutrients adequats i necessaris
per a un desenvolupament adequat del nadó. Per tant, la llet de fórmula és llet de
vaca modificada per tal que la puguin prendre els nadons, sense que això signifiqui
que sigui igual que la llet materna o que la substitueixi, atesa la complexitat de la
composició de la llet materna (vegeu la figura 3.10).

Figura 3.10. Lactància amb llet de fórmula

Existeixen casos i situacions en què l’alletament matern no és possible per
raons biològiques o patològiques i cal recórrer a la llet maternitzada. Altres
vegades és la mare la que opta lliurement per aquesta possibilitat.

Els ingredients de la llet artificial varien en funció de la marca, però habitualment
s’elabora amb llet de vaca desnatada i processada amb emulsionants i estabilitza-
dors afegits per tal d’ajudar a preparar la presa. També pot contenir lactosa i altres
sucres com la fructosa, àcids grassos, vitamines, minerals, enzims i aminoàcids, i
algunes fórmules de llet infantil fins i tot poden contenir probiòtics.

En tot cas, els diversos tipus de llet de fórmula s’adapten a les necessitats de
la criatura en funció de la seva edat. La composició de la llet de fórmula ha de
seguir els criteris de l’ESPGAN (Societat Europea de Gastroenterologia i Nutrició
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Pediàtrica). Gràcies a la investigació de la indústria alimentària estan disponibles
diferents tipus de fórmules adaptades a diferents tipus d’intolerància que pugui
mostrar el nounat.

Podem distingir tres tipus de fórmules per a lactants:

• Fórmules d’inici o de primera etapa: aquesta llet s’utilitza en nadons sans
des del naixement fins als sis mesos de vida.

• Fórmules de continuació o de segona etapa: aquesta llet artificial propor-
ciona al nadó els nutrients necessaris a partir dels 6 mesos com a part d’una
dieta diversificada. El seu ús està indicat fins que el nadó té 12 mesos de
vida.

• Llet de creixement o de tercera etapa: és intermèdia entre la llet de
continuació i la de vaca, i es pot donar des del primer any fins als tres anys.

Així mateix, cal tenir en compte que en el mercat hi ha preparats anomenats
fórmules especials que es preparen per cobrir necessitats especials i concretes,
com els prematurs o els nadons amb un pes baix.

En la preparació de biberons cal seguir la pauta del pediatre pel que fa a
quantitat i freqüència, i preparar el biberó seguint les indicacions del laboratori
fabricant (una mesura rasa de pols per cada 30 ml d’aigua). Modificar o
disminuir la quantitat pot donar problemes de salut en el nadó, com ara desnutrició,
deshidratació o problemes renals. Així mateix, cal seguir les següents indicacions:

• Rentar-se les mans amb aigua i sabó.

• Rentar amb aigua i sabó i esterilitzar els elements com el biberó, la tetina i la
resta d’accessoris utilitzant productes específics o bé bullint-los amb aigua
durant 10 minuts.

• Preparar el biberó immediatament abans de donar-lo i no conservar les restes
de llet d’una presa per a una altra.

• És recomanable utilitzar aigua embotellada de baixa mineralització. Des
de fa algun temps es comercialitzen aigües tractades especialment per a la
preparació d’aliments infantils. Aquestes aigües només s’han d’usar per a
aquesta finalitat i no com a aigua de beguda. Si s’utilitza aigua de l’aixeta
és recomanable bullir-la durant no més de 10 minuts i esperar que estigui
tèbia per afegir-hi la llet en pols, per no destruir les vitamines.

• Cal posar primer la quantitat total d’aigua i després afegir-hi les dosis de llet
en pols, i no fer-ho a l’inrevés. A continuació cal sacsejar fins a la completa
dissolució del pols.

• És important no usar les culleretes d’una marca per preparar llet d’una altra
marca diferent.

• És important comprovar que s’utilitza una tetina amb un forat adequat a les
necessitats del lactant.

• Quan es dona el biberó s’ha de mantenir en posició inclinada perquè la tetina
estigui sempre plena de llet i així evitar la ingestió d’aire.
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3.5 Seguiment del lactant

Des del moment del naixement, el nadó requereix un seguiment que continua
durant tota la infantesa i adolescència. L’Agència de Salut Pública de Catalunya
ha elaborat un protocol d’activitats preventives i de promoció de la salut a l’edat
pediàtrica.

Aquest protocol comprèn el conjunt d’actuacions que es duen a terme, de forma
individual, en el marc de l’equip d’atenció primària de la salut (equip de pediatria),
en les visites preventives programades al llarg de tota la infància (0-14 anys), per
tal de fer una revisió sistemàtica de tots els aparells. S’hi inclouen cribratges
esglaonats en les diferents edats, vacunacions i educació per a la salut en aquesta
etapa.

El seguiment inclou l’observació d’aspectes relacionats amb el desenvolupament
físic (el control del pes i de la talla, i la mesura del perímetre cranial) i psicomotor,
l’aparell locomotor, l’aparell genitourinari, oftalmologia i otorinolaringologia.

Els gràfics de percentils i les corbes de creixement estàndard són dades estadísti-
ques que ha recollit l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i que els pediatres
fan servir per detectar desviacions i anomalies en el desenvolupament dels nens en
comparar la seva evolució amb els valors recollits en els gràfics. Estan dissenyades
per a nens i nenes i per a diferents grups d’edat (figura 3.11 i figura 3.12).

Figura 3.11. Corba de creixement de nens de 0 a dos anys

OMS
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Figura 3.12. Corba de creixement de nenes de 0 a dos anys

OMS

3.5.1 Control del pes

Els valors normals de pes del nadó sa a terme són entre 2.500 i 4.000 g. Durant
els primers 4-5 dies de vida el nen perd pes a causa de l’augment de les necessitats
metabòliques. La pesada del nadó s’ha de realitzar diàriament i a la mateixa hora.

Taula 3.5.

PROTOCOL PER PESAR EL NADÓ

OBJECTIU

• Conèixer el pes del nadó.

MATERIAL NECESSARI

• Bàscula
• Xopador
• Full de registre

PROCEDIMENT

1. Fer-se un rentat higiènic de mans.

2. Protegir la bàscula amb una tovalloleta per evitar la pèrdua de calor del nadó en entrar amb contacte amb la
superfície metàl·lica.

3. Col·locar el nen despullat sobre la bàscula, en decúbit supí i amb el cos alineat.

4. Fer la lectura del pes, assegurant-se que el nen està quiet, i quan els dígits de lectura de la bàscula es
mantinguin estables durant 3-4 segons.

5. Retirar el nen de la bàscula i tapar-lo.

6. Gestionar correctament el material utilitzat.

7. Registrar el pes del nadó.

8. Rentar-se les mans.

OBSERVACIONS
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Taula 3.5 (continuació)

PROTOCOL PER PESAR EL NADÓ

• Com a mesura de seguretat per evitar caigudes s’ha de mantenir una mà uns tres centímetres per sobre del
nadó mentre es fa la pesada.

3.5.2 Control de la talla

Els valors normals de la talla del nadó sa a terme són entre 48 i 50 cm. El control
de la talla es farà durant el seu primer dia de vida.

Taula 3.6.

PROTOCOL PER MESURAR LA TALLA DEL NADÓ

OBJECTIU

• Esbrinar la mida del nadó.

MATERIAL NECESSARI

• Tallador horitzontal
• Xopador
• Full de registre.

PROCEDIMENT

1. Rentar-se les mans i col·locar-se els guants.

2. Protegir el tallador amb una tovalloleta per evitat la pèrdua de calor del nen en entrar en contacte amb la
superfície metàl·lica.

3. Despullar el nadó.

4. Col·locar-lo sobre el tallador en decúbit supí amb el cos alineat i aguantant el cap en contacte amb la pala
límit superior del tallador.

5. Una altra persona ha d’estirar les cames del nadó mantenint els peus amb un angle de 90º, tot desplaçant la
pala del límit inferior fins que contacti amb la planta dels peus.

6. Fer la lectura en l’escala graduada.

7. Registrar la talla del nadó.

8. Gestionar correctament el material utilitzat.

9. Fer-se un rentat higiènic de mans.

OBSERVACIONS

• Aquest procediment s’ha de realitzar entre dues persones per facilitar l’extensió de les cames del nadó.

3.5.3 Mesura del perímetre cranial

El perímetre cranial del nadó sa a terme és de 34-36 cm. La mesura es fa a les
24 hores del naixement; si el nadó presenta cefalohematoma es repetirà la mesura
a l’alta (vegeu la figura 3.13). Aquesta mesura es continua fent en les visites de
seguiment del lactant.
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Taula 3.7.

PROTOCOL PER MESURAR EL PERÍMETRE CRANIAL DEL NADÓ

OBJECTIU

• Mesurar el desenvolupament del crani del nadó.

MATERIAL NECESSARI

• Cinta mètrica.

• Full de registre.

PROCEDIMENT

1. Rentar-se les mans i col·locar-se els guants.

2. Col·locar el nen en decúbit supí sobre la taula d’exploracions.

3. Col·locar la cinta mètrica envoltant el perímetre cranial i correctament ajustada des de la zona més
prominent de l’occípit fins a la prominència frontal per mesurar la distància màxima.

4. Col·locar el nadó sobre el tallador en decúbit supí amb el cos alineat aguantant el cap en contacte amb la
pala límit superior del tallador.

5. Fer la lectura de la mesura.

6. Registrar la talla del nadó.

7. Gestionar correctament el material utilitzat.

8. Fer-se un rentat higiènic de mans.

OBSERVACIONS

• Aquest procediment es porta a terme juntament amb els procediments de passada i mesura de la talla del
nadó.

Figura 3.13. Mesura del perímetre cranial

3.5.4 Vacunacions

Les vacunes són preparats microbians que quan s’introdueixen en un
organisme li provoquen una immunització activa contra una malaltia
infecciosa determinada. És a dir, les vacunes estimulen la producció
d’anticossos i per tant actuen en forma preventiva.
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Les vacunes es fabriquen a partir d’antígens, que són molècules que indueixen
a la formació de defenses, ja que el sistema immunitari les reconeix com una
amenaça. Poden ser preparats en forma de suspensió de microorganismes morts
o atenuats, o també productes o derivats dels microorganismes. Hi ha preparats
que contenen una vacuna i immunitzen contra una malaltia concreta, però altres
preparats combinen diversos antígens i protegeixen de més d’una malaltia.

La vacunació és actualment l’estratègia més efectiva i eficient de prevenció
primària de salut. L’ús sistemàtic de les vacunes ha permès que malalties com la
verola sigui una malaltia eradicada mundialment des de l’octubre de 1979; també
la poliomielitis està eradicada a Europa. Altres malalties com el xarampió o la
parotiditis estan controlades, però se segueixen fent servir les vacunes. S’ha de
tenir en compte que fenòmens com la immigració i la globalització mundial han
fet reaparèixer algunes malalties que estaven controlades.

Normalment s’administren per injecció intramuscular o subcutània, però també hi
ha altres vies d’administració, com la nasal per vaporització o la via oral (vegeu la
figura 3.14). És important seguir estrictament les recomanacions de conservació,
perquè si no es compleixen les vacunes es poden alterar i perdre la seva eficàcia.

Figura 3.14. Administració de vacuna per injecció intramuscular a l’esquerra i subcutània a la dreta

De vegades les vacunes poden provocar efectes adversos:

• Lleus i locals en la zona d’injecció, on es pot presentar envermelliment,
inflamació i dolor.

• Febrícula posterior a la vacunació amb una durada màxima de 48 h. En el
cas de la triple vírica (XRP) la febrícula pot aparèixer entre els dies 4 i 15
posteriors a la vacunació.

L’OMS publica de manera regular orientacions sobre vacunes i combinacions
de vacunes contra malalties que afecten la salut pública internacional. A partir
d’aquestes orientacions, els organismes responsables de la salut pública en cada
territori estableixen un programa de vacunacions per tal de controlar aquelles
malalties que es poden evitar amb la vacunació i d’aquesta manera col·laborar
a eradicar-les.
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El calendari de vacunació és la seqüència cronològica de vacunes que
s’administren sistemàticament en un país o àrea geogràfica. La finalitat
és aconseguir en la població una immunització adequada enfront de les
malalties per a les quals es disposa d’una vacuna eficaç.

El calendari vacunal varia segons el país i la comunitat autònoma. El Ministeri
de Sanitat i els consellers de les comunitats autònomes van aprovar un calendari
únic per a totes les edats. Aquest calendari vacunal únic aprovat pel Consell
Interterritorial del Sistema Nacional de Salut està vigent des de l’1 de gener de
2019 a tot el territori espanyol. Substitueix l’anterior calendari de vacunació
infantil que hi havia fins aleshores i incorpora recomanacions de vacunació en
grups de risc i per a la població adulta.

Aquest calendari inclou la prevenció de 14 malalties infeccioses (poliomielitis,
diftèria, tètanus, tosferina, malaltia per Haemophilus influenzae b, xarampió,
rubèola, parotiditis, hepatitis B, malaltia meningocòcica C, varicel·la, virus del
papil·loma humà, malaltia pel neumococ i grip). En la figura ?? podeu veure
el calendari, actualment vigent, aprovat pel Consell Interterritorial del Sistema
Nacional de Salut.

Figura 3.15. Calendari de vacunació per a les diferents etapes de la vida

Algunes comunitats autònomes tenen previst ampliar aquest calendari amb altres
vacunes que complementen el calendari comú. A Catalunya hi ha el programa
pilot de vacunació enfront de les hepatitis A i B, que es va iniciar en el curs
acadèmic 1998-1999 per als nens en una franja d’edat de 11-12 anys. En
l’actualitat es perllonga aquest programa amb la vacuna contra l’hepatitis A dels
11-12 anys fins que tots els nens tinguin administrades dues dosis de vacuna, que es
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complementa amb 1 dosi als nens d’entre 15 mesos i 6 anys, perquè en un termini
de 5 anys tots els nens d’1 a 11 anys estiguin protegits.

El calendari vigent a Catalunya l’any 2020 protegeix contra 15 microorganismes
mitjançant 13 vacunes. La diferència amb l’espanyol és que inclou la vacuna
contra l’hepatitis A. El calendari especifica quines vacunes es recomanen, a quina
edat i de quines malalties protegeixen. Les vacunes recomanades al calendari de
vacunacions de Catalunya són gratuïtes. En la figura 3.16 podeu veure el calendari
actualment vigent a Catalunya.

Figura 3.16. Calendari de vacunació per a les diferents etapes de la vida a Catalunya

El Comitè Assessor de Vacunes de l’Associació Espanyola de Pediatria actualitza
cada any el calendari de vacunacions (vegeu la figura 3.17), tenint en compte
l’evidència disponible sobre la seguretat, l’efectivitat i l’eficiència de les vacunes
infantils, així com l’epidemiologia de les malalties immunoprevenibles a Espa-
nya.
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Figura 3.17. Calendari de vacunació infantil

Font: Societat Catalana de Pediatria

Actuació dels auxiliars en relació amb les vacunes:

• Mantenir la cadena del fred en tot moment.

• Abans del seu ús cal comprovar-ne la data de caducitat i les condicions de
conservació.

• Si cal transportar-les, s’utilitzaran neveres portàtils amb acumuladors de
fred i no es deixaran mai fora de la nevera fins al moment de la seva
administració.
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