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PRESENTACIÓ
Identificar les bones pràctiques en l’atenció
sanitària forma part dels objectius del Tercer
Programa de Salut de la Unió Europea (20142020).
Les bones pràctiques constitueixen un dels
elements sobre els quals es fonamenta la
qualitat assistencial en els entorns sanitaris.
Algunes de les finalitats prioritàries de les
guies de bones pràctiques són millorar
l’atenció sanitària, ajudar els professionals
i els pacients, oferint-los les evidències
científiques més bones disponibles, disminuir
la variabilitat de la pràctica clínica, millorar la
qualitat assistencial i, en definitiva, la salut
de la població.

És important impulsar i afavorir els projectes
que abordin les guies de bones pràctiques
com a instruments dins el cicle de qualitat
i com a motor del canvi de la pràctica
professional.
El suport institucional és fonamental per
aportar els mitjans necessaris, afavorir els
entorns de pràctica basada en l’evidència i
gestionar l’assistència sanitària amb un grau
elevat d’excel·lència.
Agraesc l’esforç de tots els professionals que
amb la seva implicació, la seva experiència i el
seu coneixement han fet possible l’elaboració
d’aquesta guia.
Patricia Gómez Picard
Consellera de Salut

9

Aquesta “Guia de bones pràctiques en
l ’atenció a l’embaràs, del puerperi i del
període neonatal”, s’ha elaborat a partir de
la revisió de l’evidència científica disponible
i tenint en compte tant la perspectiva de
gènere, com l’òptica de la Promoció de la
Salut.
El procés de la maternitat és una oportunitat
per acompanyar a la dona per un camí
saludable. Les bones pràctiques dels
professionals sanitaris en l’atenció i cures de
manera integral i holística garanteix l’equitat
i la protecció de les dones i la seva família i
molt especialment de les dones embarassades
més vulnerables. També es posa de manifest
en aquesta guia el respecte a la identitat,
la cultura, l’origen, la determinació i a la
voluntat de les embarassades.

Amb la publicació d’aquesta guia, finalitzam
un treball d’uns quants anys en el qual han
participat molts de professionals dels àmbits
de l’Atenció Primària i Hospitalària, així com
de la Salut Pública. Vull agrair la feina i el
temps que han dedicat. També volem agrair
al Ministerio de Sanidad el suport financer
per a l’edició. Esperam que sigui útil i que
pugui ser avaluada, revisada i actualitzada de
manera adequada.
La salut sexual i reproductiva és una de
les prioritats d’aquest govern, i està entre
els acords de governabilitat que l’han fet
possible.

Maria Ramos Monserrat
Directora de Salut Pública i Participació

En memòria de Pilar Ferrer de Sant Jordi,
infermera i comare, un far que ha
il·luminat la professió.
Va lluitar, compartir i innovar.
Sempre la recordarem.
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INTRODUCCIÓ
L’elaboració d’aquesta guia es justifica per
la necessitat de disposar d’una informació
actualitzada des de la millor evidència científica i facilitar una eina que permeti als professionals aplicar les recomanacions basades
en els coneixements més actuals i seguint
les directrius del sistema nacional de salut,
des del consens més gran possible. A més,
pretén facilitar uns criteris comuns que possibilitin l’actuació coordinada entre els diferents nivells assistencials, disminuir la variabilitat en la pràctica clínica i crear un clima
d’enteniment entre els professionals dels diferents àmbits assistencials amb la intenció
de brindar una atenció més homogènia i de
més qualitat a les nostres dones i a les seves
famílies.
Els drets relatius a la salut sexual i reproductiva han estat reconeguts internacionalment com a drets humans. El naixement és
un esdeveniment de canvi de vida que afecta la mare i tota la família, tant en la salut
física com en la salut psicosocial. Aquesta
guia pretén ser un recurs més que faciliti la
tasca assistencial, ja que posa a disposició
dels diferents professionals d’una manera
molt pràctica les recomanacions del sistema
nacional de salut contingudes en l’Estratègia
del part normal (2007), en l’Estratègia en salut sexual i reproductiva (2010), en els estàndards i en les recomanacions de la maternitat
hospitalària del Ministeri de Sanitat, Política
Social i Igualtat (2009), en la Llei de salut
de les Illes Balears (2003) i en una extensa
bibliografia sobre la maternitat sense riscs.
Tots aquests documents recomanen una assistència universal, equitativa, justa, de qualitat i amb calidesa; un canvi d’actituds, d’
aptituds i de rols; un tracte participatiu i respectuós amb les creences i els valors de les
usuàries i dels seus familiars, i insisteixen en
la necessitat d’oferir una informació veraç i
comprensible, que faciliti la participació en la
presa de decisions.
Les recomanacions d’aquesta guia no tenen
caràcter normatiu, ja que l’objectiu principal
és posar a disposició dels professionals sanitaris una eina que faciliti i contribueixi a aug-

mentar les condicions de seguretat, qualitat i
millora assistencial.
La millora en la salut i el benestar de la gestant i dels seus familiars durant el procés
reproductiu està condicionada per una assistència prenatal/postnatal de qualitat. La
visita pregestacional; el seguiment durant
les primeres setmanes de la gestació; la detecció precoç de possibles riscs; la prevenció
de conseqüències no volgudes per a la mare
i per a la criatura; la informació adequada,
comprensible i accessible; l’atenció des d’un
model biopsicosocial, i el suport generós i
constant a una lactància eficaç, tot això contribuirà a disminuir les taxes de morbimortalitat perinatal.
L’atenció precoç durant el cicle reproductiu
ofereix immillorables oportunitats per promoure la salut, la qual cosa és un exponent
clar de la medicina preventiva. Els avantatges
que implica la vigilància precoç no són nous,
ja que ja varen ser reconeguts pel metge mallorquí Damià Carbó en la seva obra Libro del
arte de las comadres, publicada l’any 1541.
Però potser correspon al metge escocès John
William Ballantyne (1861-1923) el gran mèrit
d’haver introduït el concepte d’atenció prenatal amb la publicació l’any 1902 de la seva
obra A manual of antenatal pathology and hygiene of the foetus.
Els fonaments del seguiment prenatal i postnatal, les cures proposades i la capacitat
d’influir en la salut materna i perinatal han
canviat molt d’aleshores ençà. El nostre sistema nacional de salut aposta per oferir una
atenció basada en l’excel·lència, personalitzada, que —a més de la identificació precoç
dels riscs biològics— prevegi també els riscs
psicosocials i que consideri les necessitats
específiques de cada usuària contribuint al
naixement, a la lactància i a la criança satisfactoris.
En resum: en aquesta guia es pretén posar
a l’abast dels professionals els coneixements
científics més actuals sobre l’atenció a les
gestants i a les seves famílies durant el procés reproductiu.
11
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JUSTIFICACIÓ
Antecedents i anàlisi de la
situació a les Illes Balears
A les Illes Balears, els indicadors de salut
maternoinfantil en termes de mortalitat i
morbiditat milloren de manera constant.
Demogràficament, s’ha passat de 841.669
habitants l’any 2001 a més d’un milió
actualment, la qual cosa suposa un increment
important en la taxa de natalitat.
Altres dades que cal tenir en compte són
l’augment d’alguns dels indicadors de
risc —com ara la prematuritat, el pes
baix en néixer...—, l’augment dels casos
tractats d’infertilitat —i, consegüentment,
l’augment del nombre de casos de gestacions
múltiples—, els embarassos no controlats de
mares adolescents i immigrants i l’alta taxa
d’embarassos no volguts i d’interrupcions
voluntàries de l’embaràs. La immigració
implica barreres en la comunicació i costums
i cultures diferents. Sovint les dones no
coneixen la cartera de serveis sanitaris de
què disposen a la nostra comunitat. Tot això
suposa un augment del nombre d’embarassos
i de parts no controlats, de risc, especialment
quan es presenten situacions de pobresa o
marginalitat.
Segons alguns estudis recents, el 7 %
de les dones asseguren que han patit
maltractaments. La sensibilització del
personal sanitari permetrà que es detectin
aquests casos i que s’ofereixi ajuda a les
víctimes.
El part és la causa més freqüent d’ingrés als
hospitals espanyols. L’atenció hospitalària
dels parts s’ha d’articular des del punt de
vista organitzatiu i estructural com un espai
on s’ofereix assistència multiprofessional
a la gestant, a la criatura i als seus
familiars. Actualment disposam d’equips

multiprofessionals capacitats per acompanyar
la gestant i els seus familiars, per informarlos i per tenir-ne cura durant el procés de
naixement, amb l’objectiu de garantir-los
intimitat, confidencialitat, seguretat i calidesa
durant l’estada a l’hospital i fomentant-ne la
capacitat i el dret de participar en la presa de
decisions, des del respecte a la diversitat i a la
multiculturalitat.
Aquesta guia ha tengut en compte l’enfocament
de gènere com a valor emergent que recull la
Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la
igualtat efectiva de dones i homes, l’objectiu
de la qual és evitar les discriminacions per
diferències biològiques o per estereotips
socials associats en els quals encara avui
puguem estar immersos. Actualment, el
gènere està considerat com un determinant
de la salut necessari per garantir una atenció
de la salut que sigui integral, equitativa i
igualitària durant el procés reproductiu, tenintne en compte no només la dimensió biològica
sinó també els factors psicosocials i de gènere,
determinants de la vulnerabilitat de les dones
en la maternitat. Aquest model biopsicosocial
d’atenció de la salut reproductiva ha de
considerar prioritària la visibilització de la
dona com a subjecte de la maternitat, evitar
la patologització i la medicalització del part,
afavorir l’apoderament de la dona, possibilitar
la recerca d’autonomia i autoresponsabilitat
en la presa de decisions i assegurar la salut
de la mare i de la criatura amb el grau més
petit possible d’intervenció compatible amb la
seguretat d’ambdós.
Pilar Ferrer de Sant Jordi Montaner
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ATENCIÓ
PREGESTACIONAL

Guia de bones pràctiques en l’atenció de l’embaràs, del puerperi
i del període neonatal a l’àrea de salut maternoinfantil de les Illes Balears

Consideracions
• La visita pregestacional es defineix com
qualsevol trobada entre una dona en edat
fèrtil i un professional de la salut per a
qualsevol qüestió relacionada amb un
possible embaràs o amb la contracepció.
• La salut de les dones abans de la concepció
influeix de manera decisiva en l’evolució de
la gestació. Quan es planeja un embaràs
és l’ocasió ideal per emprendre accions
d’educació sanitària, ja que la gestant
i els seus familiars mostren motivació i
predisposició i és important revisar-ne els
hàbits de vida per potenciar-ne els sans i
reduir o canviar·ne els insans.
Objectius
• Promoure la salut de les dones i de la seva
descendència per mitjà d’activitats preventives
i de promoció de la salut i recomanacions
avalades per l’evidència científica adaptades
a les condicions particulars de cada dona i
potenciant l’experiència de la maternitat com
a procés saludable.
• Avaluar el risc pregestacional per esbrinar
els factors que poden dificultar o facilitar la
concepció i el desenvolupament posterior
de l’embaràs i poder incidir-hi de manera
precoç.
• Informar sobre les possibles implicacions
de les malalties amb l’embaràs i derivar-la a
l’especialista corresponent si és procedent.
• Valorar l’exposició a riscs laborals i
ambientals d’ambdós membres de la
parella, si la dona en té, i derivar-los al
servei de salut laboral pertinent davant
qualsevol sospita.

• Realització de proves complementàries
(Vegeu la fitxa 10)
• Informació i promoció de la salut
(Vegeu la fitxa 4)
-- Recalcar els beneficis que reporta un
embaràs planificat.
-- Recomanar l’assistència prenatal precoç.
-- Promoure la lactància materna.
• Activitats preventives
• Recomanacions
sobre
suplements
farmacològics (vegeu la fitxa 5).
-- Prevenció de malalties transmissibles
(vegeu la fitxa 6).
• Altres activitats preventives segons el risc
previsible
-- Contracepció efectiva.
-- Contracepció definitiva.
-- Tècniques de reproducció assistida.
-- Adopció.
-- Assessorament sobre el cribratge de
defectes congènits (vegeu la fitxa 12).
-- Consell genètic a les parelles en les
circumstàncies següents:
··Una criatura anterior nascuda amb
algun defecte congènit.
··Història d’avortament de repetició o
morts perinatals.
··Antecedents personals de la parella de
defecte congènit o de minusvalidesa
física o sensorial.
··Antecedents familiars de defecte
congènit o de minusvalidesa física o
sensorial fins al tercer grau.
··Consanguinitat de qualsevol grau.
··Parelles exposades a tractaments de
radioteràpia i/o quimioteràpia a causa
de processos oncològics.

Activitats
• Elaboració de la història clínica
(Vegeu la fitxa 1)
– Incidir en els antecedents familiars
—d’ambdós membres de la parella— que
puguin influir en la salut de la futura criatura.
• Avaluació del risc
(Vegeu la fitxa 2 i l’annex I)
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2
ATENCIÓ DE
L’EMBARÀS

Guia de bones pràctiques en l’atenció de l’embaràs, del puerperi
i del període neonatal a l’àrea de salut maternoinfantil de les Illes Balears

Consideracions
• La cura de l’embaràs en la majoria de
les ocasions no necessita intervencions
mèdiques complexes, ja que incumbeix
una població sana i és un procés fisiològic
únic i de transcendència especial en la vida
de la gestant i dels seus familiars.
• L’atenció de qualitat a les gestants implica
una coordinació adequada entre l’atenció
primària i l’atenció especialitzada.
Objectius
• Proporcionar cures contínues durant el
període prenatal i evitar medicalitzar el
procés en els casos de les gestants sanes.
• Facilitar cures addicionals a les gestants
que en necessitin.

és més accessible i còmode per a la
gestant.
-- Informar la gestant per escrit sobre el
contingut de cada visita i comentar amb
ella les diferents opcions. Fer coincidir
les visites i les proves tant com sigui
possible.
-- La informació s’ha de reforçar entregant
a la gestant documents impresos amb
continguts informatius assequibles i
actualitzats.

2.1. Seguiment de l’embaràs
normal: primera visita i visites
successives
Consideracions

Recomanacions
-- Respectar la fisiologia de l’embaràs.
-- Les visites, les proves i els procediments
han d’estar basats en l’evidència
científica i han de comptar amb l’opinió
i el desig de cada gestant pel que fa a
aplicar-los.
-- Personalitzar les cures tenint en compte
els aspectes psicosocials.
-- Proporcionar informació fidedigna i
actualitzada que permeti a les gestants
prendre decisions informades, i facilitarlos suport continuat i expert.
-- Les cures prenatals en les gestacions
sense complicacions han de ser
proporcionades principalment per la
comare, amb la participació de la resta
dels professionals sanitaris dels equips
d’atenció primària i el suport de la unitat
obstètrica corresponent.

• La primera visita és el primer contacte
de la gestant amb la comare. Per això és
important crear un clima d’intimitat, de
respecte, d’amabilitat i de confiança, que
són factors que influeixen en una bona
relació durant el seguiment de l’embaràs.
• És la visita de durada més llarga i permet
avaluar la salut de la gestant, classificar
el nivell de risc de la gestació i facilitarli informació sobre les cures bàsiques, les
recomanacions i els cribratges.
Recomanacions
-- Fer la primera visita abans de la 12a
setmana de la gestació.
-- Es recomana fer entre quatre i vuit
visites al llarg d’una gestació normal
sense complicacions.

-- En cas que l’embaràs presenti alguna
complicació, s’ha de derivar al metge
de família, a l’obstetra o a l’especialista
adequat per a cada cas.

-- Fer el seguiment i l’avaluació continuada
del risc al llarg de la gestació. El nivell de
risc s’ha d’establir en la primera visita i
s’ha d’actualitzar en cada una de les visites
successives. Cal determinar el calendari de
les cites prenatals depenent del risc.

-- Explicar a la gestant quin professional
s’encarregarà de les cures. Les visites
prenatals s’han de fer preferentment
en l’àmbit de l’atenció primària, perquè

-- Deixar un espai de temps perquè la
gestant i la seva parella, si en té, puguin
expressar les seves inquietuds i els seus
dubtes.
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-- Recomanar a la gestant i a la seva
parella que anotin totes les preguntes
que se’ls vagin acudeixin abans de la
consulta següent.
-- Promoure les cures, les proves i la
informació adequada en cada moment
de l’embaràs. Cada cita prenatal ha
de ser estructurada al voltant d’uns
objectius clars.

2.1.1. Història clínica
(Vegeu la fitxa 1)
Objectiu
• Valorar els antecedents familiars i personals
des d’una perspectiva biopsicosocial i amb
enfocament de gènere.
Recomanació
-- Elaborar la història clínica en la primera
visita de l’embaràs, preferentment abans
de la 12a setmana de la gestació. Convé
disposar de prou temps per fer-ho en un
ambient de confidencialitat.
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• Estable / Matrimoni / Sense parella.
• Edat de la parella.
• Nivell d’estudis de la parella.
• Acceptació de l’embaràs.
• Situació laboral actual de la parella.

HÀBITS SALUDABLES I TÒXICS
• Hàbits dietètics habituals.
• Exercici físic o esport habitual.
• Tabac (evolució i nombre de cigarrets/dia).
• Alcohol (evolució i grams/dia).
• Drogues (evolució i quantitat/dia).
• Condicions de treball (agents, procediment,
etc.).
• Contacte habitual amb tòxics ambientals.
• Altres hàbits que poden influir desfavorablement en l’embaràs.

• Nivell d’estudis.
• Situació laboral actual.
• Situació econòmica: ingressos estables.
• Ètnia/país d’origen.
• Religió.

ANTECEDENTS PERSONALS
• Malalties que hagi patit o actuals, físiques i
psíquiques (cal insistir en les malalties tropicals o endèmiques segons la procedència de
l’embarassada).
• Al·lèrgies.
• Cirurgies anteriors.
• Transfusions de sang.
• Vacunes contra la rubèola, el tètanus,
l’hepatitis B i varicel·la.
• Fàrmacs (fàrmac i dosi).
• Antecedents de violència.

• Nom i llinatges, data de naixement, edat.
• Número d’identificació personal: (núm.
d’història clínica, DNI / permís de residència,
núm. de la Seguretat Social).
• Data d’inici de la història.
• Domicili i telèfon de contacte.
• Nom d’una persona de confiança de la dona i
les seves dades de contacte (amb qui posarse en contacte en cas de necessitat).
• Nom del professional que obre la història.

ANTECEDENTS FAMILIARS

Ambdós membres de la parella:
• Malalties hereditàries i congènites.
• Antecedents de malformacions.
• Hipertensió arterial, diabetis Mellitus,
malalties mentals.
• Altres antecedents.

FITXA 1. CONTINGUT DE LA HISTÒRIA CLÍNICA (CONT.)

DADES DE LA PARELLA

DADES SOCIALS

DADES PERSONALS

FITXA 1. CONTINGUT DE LA HISTÒRIA CLÍNICA

Guia de bones pràctiques en l’atenció de l’embaràs, del puerperi
i del període neonatal a l’àrea de salut maternoinfantil de les Illes Balears
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ANTECEDENTS OBSTÈTRICS II
• Acceptació inicial de la gestació (sí/no).
• Mesures preventives prèvies a l’embaràs
(presa pregestacional de folats i iode).
• Dades i exploracions prèvies.
• Demanar a la dona quina intenció té respecte
de la lactància materna, si té experiències
anteriors i si el seu entorn social i familiar
afavoreix l’alletament. Investigar els prejudicis o les preocupacions de la dona amb
relació a la lactància. Iniciar la història de
lactància.

ANTECEDENTS OBSTÈTRICS I
• Fórmula obstètrica (embarassos a terme /
parts prematurs / avortaments / fills vius).
• Descripció tabulada dels embarassos anteriors, evolució, tipus de part, complicacions
puerperals, pes i sexe de les criatures en
néixer, tipus de lactància.
• Data de la darrera regla (DUR).
• Data prevista de part (DPP) x DUR / DPP
corregida per ecografia del 1r trimestre.
• Data del primer test d’embaràs positiu.
• Estat general físic i psíquic.
• Gestació planificada (sí/no).

ANTECEDENTS GINECOLÒGICS

• Edat de la menarquia.
• Fórmula menstrual.
• Edat de l’inici de les relacions sexuals.
• Història anticonceptiva (des de quan utilitza
mètode anticonceptiu, darrer que ha emprat
i fins a quina data).
• Esterilitat prèvia.
• Data de la darrera citologia.
• Anomalia congènita de l’aparell reproductor.
• Altres patologies ginecològiques.
• Conductes de risc.
• Infeccions de transmissió sexual prèvies i
actuals de l’embarassada o de la seva parella.

FITXA 1. CONTINGUT DE LA HISTÒRIA CLÍNICA (CONT.)

FITXA 1. CONTINGUT DE LA HISTÒRIA CLÍNICA

Guia de bones pràctiques en l’atenció de l’embaràs, del puerperi
i del període neonatal a l’àrea de salut maternoinfantil de les Illes Balears

2.1.2. Avaluació del risc durant l’embaràs
(Vegeu la fitxa 2)

Objectius
• Evitar la medicalització excessiva en els
casos d’embarassos que no necessitin cures
addicionals.
• Facilitar cures prenatals addicionals a les
gestants que en necessitin.

FITXA 2. AVALUACIÓ DEL RISC EN L’EMBARÀS

• Facilitar l’ordenació dels serveis dirigits a
l’embaràs, al part i al puerperi.
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Embarassos en què
no s’ha detectat
cap factor de risc
sistematitzat en els
grups de risc mitjà,
alt i molt alt.

GESTACIONS SENSE
COMPLICACIONS

• Anomalies pelvianes.
• Estatura baixa (menys de 150 cm).
• Gestacions en dones menors de 17
anys o majors de 38 anys.
• Índex de massa corporal superior a
30 al començament de la gestació.
• Índex de massa corporal inferior a
18 al començament de l’embaràs.
• Gestant amb factor Rh negatiu.
• Fumadora habitual.
• Condicions socioeconòmiques
desfavorables.
• Esterilitat prèvia.
• Gran multiparitat: quatre o més fetus
viables o més de sis embarassos.
• Període intergenèsic inferior a un any.
• Risc laboral (vegeu l’annex).
• Risc d’infeccions de transmissió sexual.
• Control insuficient de la gestació
(menys de quatre visites).
• Embaràs no desitjat.
• Metrorràgies durant el primer trimestre.
• Cardiopaties de grau I.
• Increments excessius o insuficients
de pes (< 5 kg i > 15 kg).
• Infecció urinària baixa o bacteriúria
asimptomàtica.
• Anèmia greu: hemoglobina < 9 g/dl
o hematòcrit < 25 %.
• Embaràs gemel·lar.
• Antecedents obstètrics desfavorables.
• Cirurgia uterina prèvia.
• Cardiopatia de grau II (limita parcialment l’activitat física i apareix
dispnea d’esforç).
• Endocrinopatia.
• Diabetis gestacional.
• Sospita de malformació fetal.
• Obesitat mòrbida: índex de massa
corporal superior a 40.
• Hipertensió pregestacional.
• Hipertensió sense proteïnúria.
• Preeclàmpsia lleu.
• Infecció materna.

• Pertànyer al grup de risc alt
suposa que la morbimortalitat
durant el període d’embaràs, part
i puerperi està augmentada.

RISC ALT

RISC MOLT ALT

• Amenaça de part prematur.
• Cardiopaties de grau III (activitat
física inferior a l’habitual limitada
per la dispnea).
• Cardiopatia de grau IV (presenta
dispnea en fer petits esforços o en
repòs).
• Creixement intrauterí restringit.
• Diabetis pregestacional (I i II).
• Drogoaddicció i alcoholisme.
• Fetus mort.
• Gestació múltiple.
• Incompetència cervical.
• Isoimmunització.
• Malformació fetal confirmada.
• Malformació uterina.
• Mort perinatal recurrent.
• Patologia associada greu.
• Placenta prèvia.
• Preeclàmpsia greu.
• Ruptura de membranes preterme.

• Gestants que presenten
un indicador o més de risc
molt alt. La probabilitat que
apareguin complicacions durant
l’embaràs o el part és alta.

GESTACIONS QUE NECESSITEN CURES ADDICIONALS

• Gestacions en què la morbimortalitat
durant el període d’embaràs, part
i puerperi està augmentada.

RISC MITJÀ

FITXA 2. AVALUACIÓ DEL RISC EN L’EMBARÀS

2.1.3. Avaluació de l’estat psicològic
Objectius
• Conèixer l’estat de salut de la gestant:
antecedents, modalitats de reacció física i
psíquica a factors d’estrès.
• Individualitzar-ne les necessitats,
demandes i les eleccions.

les

• Saber la disposició emocional de la
gestant envers l’embaràs i els canvis que la
maternitat implica.
• Identificar les gestants que estiguin en
alguna situació que pugui afectar-ne i o
alterar-ne l’equilibri psíquic.
Recomanacions
-- Evitar l’estrès derivat de les exploracions
innecessàries o d’informació alarmista,
ja que s’ha demostrat que l’ansietat
materna pot ser perjudicial per al fetus.
-- Procurar suport psicoemocional, tant de
l’entorn familiar com dels professionals,
i també de grups de suport i d’educació
a la maternitat i la paternitat.
-- Oferir atenció psicològica a les parelles
davant qualsevol pèrdua perinatal.
-- Elaborar un pla escrit de cures per a
l’embaràs des del primer trimestre de
la gestació, per al part i per al postpart
de les embarassades a les quals s’hagin
diagnosticat trastorns mentals greus o
que presentin premorbiditat.
-- Valorar la derivació en els casos
següents: a) dones que presenten
símptomes de depressió o ansietat
durant la gestació; b) dones en les quals
es detecta o se sospita la presència d’una
psicopatologia (prèvia o que es presenta
durant l’embaràs); c) gestants que
presenten experiències especialment
traumàtiques en el passat.

2.1.4. Avaluació del risc de violència
de gènere
Consideracions
• L’Organització de les Nacions Unides (ONU)
defineix la violència de gènere com “tot
acte de violència basat en la pertinença al
sexe femení que tengui o pugui tenir com
a resultat un dany o patiment físic, sexual
o psicològic per a la dona, així com les
amenaces d’aquests actes, la coacció o la
privació arbitrària de la llibertat, tant si es
produeix en la vida pública com en la vida
privada” (Declaració 48/104 de l’Assemblea
General de les Nacions Unides sobre
l’eliminació de la violència contra la dona).
• Diversos estudis posen de manifest
que la violència masclista s’inicia o
augmenta durant l’embaràs. l’Organització
Panamericana de la Salut mostra que les
dones embarassades són un 60,6% més
susceptibles de patir violència que les dones
que no estan embarassades.
Objectiu
• Identificar les dones que han patit situacions
de violència (abús sexual, violència de la
parella), que estan en risc de patir-ne o que
en pateixen, i desenvolupar intervencions
destinades a ajudar-les.
Recomanacions
-- Preguntar rutinàriament per la situació
de parella o familiar, com a mode
d’avaluació psicosocial en l’obertura de
la història clínica, i reavaluar-la en cada
visita prenatal. Exemples de les preguntes
generals: “Com van les coses a casa?”.
“Hi ha cap problema amb la parella o
amb els fills?”. “Com va la relació amb la
parella?”. “La considerau satisfactòria?”.
-- Seguir les recomendacions del protocol
vigent de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.

2.1.5. Activitats i exploració
(Vegeu la fitxa 3)

FITXA 3. SEGUIMENT DE L’EMBARÀS NORMAL. PRIMERA VISITA I VISITES SUCCESSIVES

Guia de bones pràctiques en l’atenció de l’embaràs, del puerperi
i del període neonatal a l’àrea de salut maternoinfantil de les Illes Balears
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EXPLORACIÓ

• Informació i promoció de la salut (vegeu la fitxa 4).

• Sol·licitar analítiques de sang, urinocultiu, proves de diagnòstic
prenatal i ecografies amb la informació oportuna (vegeu les
fitxes 10-13).

• No està indicada la maniobra de Hamilton en els casos de dones sanes
sense indicació d’acabar la gestació.

• Tampoc no es recomanen els tactes vaginals rutinaris per explorar les
modificacions de l’estat del cèrvix ni per descartar la desproporció cefalopelviana.

• No és recomanable l’exploració ginecològica de rutina per descartar infeccions, excepte en alguns casos (vegeu la fitxa 14).

• No és recomanable l’exploració mamària a fi d’identificar dificultats per a
l’alletament en els casos de dones sanes asimptomàtiques.

• Oferir un examen a les dones que hagin patit alguna mutilació genital a fi
d’avaluar les atencions que poden necessitar durant el part.

• Investigar l’estàtica fetal per palpació abdominal a partir de la 36a
setmana de la gestació, quan la presentació pot influir en els plans per al
naixement.

i generalment les gestants se’n senten molt satisfetes i els proporciona
tranquil·litat, encara que cal tenir en compte que pot generar ansietat si
no es localitza amb rapidesa en els primers mesos de la gestació.

• Pesar i mesurar les gestants i calcular-ne l’índex de massa corporal en la
primera visita per identificar les que necessitin consell dietètic i informació sobre el guany de pes en l’embaràs. No es recomana pesar-les de
manera rutinària en les visites prenatals successives. Cal individualitzar
• Datar l’edat gestacional inicialment segons la data de la darrera
el seguiment del pes i controlar-lo quan proporcioni beneficis per evitar
regla fins que es disposi d’una ecografia del primer trimestre.
produir ansietat.
• Avaluar el nivell de risc (vegeu la fitxa 2), reavaluar-lo en cada
• Mesurar la tensió arterial en totes les visites prenatals amb la tècnica correcta.
visita prenatal i adaptar el pla de cures.
• Es suggereix la determinació de proteïnúria en cada visita prenatal per detectar
• Avaluar l’estat psicològic i el risc de violència de gènere.
el risc de preclampsia.
• Exploració.
• Mesurar l’altura uterina en cada visita prenatal successiva a partir de la
• Emplenar el document de salut de l’embarassada.
24a setmana de la gestació.
• Actualitzar el calendari vacunal (vegeu la fitxa 6).
• L’auscultació del batec fetal s’ofereix habitualment en les visites prenatals

• Elaborar la història clínica (vegeu la fitxa 1) i actualitzar-la en
cada visita prenatal incloent-hi els resultats de proves, ecografies, etc., i l’evolució de l’embaràs.

ACTIVITATS

FITXA 3. SEGUIMENT DE L’EMBARÀS NORMAL. PRIMERA VISITA I VISITES SUCCESSIVES

2.1.6. Document de salut de
l’embarassada
Objectius
• Crear i utilitzar un registre estructurat per
facilitar a les gestants un sistema que els
permeti obtenir les dades del seguiment de
l’embaràs.
• Desenvolupar i utilitzar un document
estandarditzat amb un conjunt mínim de
dades.

2.2. Informació i promoció de
la salut durant l’embaràs
(Vegeu la fitxa 4)
Consideració
• L’embaràs és un bon moment per
proporcionar a les gestants una bona
informació sobre els hàbits que contribueixen
a dur un estil de vida saludable.
Objectius

Recomanació
-- Recomanar a la gestant que dugui sempre
el document estandarditzat a totes les
visites de seguiment de l’embaràs a fi
d’actualitzar-lo en cada visita. Es tracta
del document d’informació de què
disposa sobre la seva història clínica i
les dades que resulten del seguiment
de la gestació. També és una eina de
comunicació entre els diferents nivells
assistencials que intervenen en el
seguiment de l’embaràs.

• Donar informació a les gestants basada en
la millor evidència disponible, i també oferirlos suport que els permeti prendre decisions
informades sobre les seves cures.
• Promoure la salut, el benestar i els estils
de vida saludables de les dones i des seus
familiars des del període pregestacional i
durant l’embaràs.
Recomanacions
-- La informació prenatal s’ha d’adaptar
de tal manera que sigui fàcil d’entendre
i accessible per a les embarassades
amb necessitats addicionals (físiques,
sensorials o d’aprenentatge) i per a les
dones que no parlin cap de les llengües
oficials de les Illes Balears.
-- La informació s’ha de basar en
l’evidència actual i ha de ser clara i
precisa a fi de permetre a les gestants
prendre decisions informades.
-- Assegurar-se que les gestants entenen
la informació i facilitar-los-la per escrit.
-- Donar-los l’oportunitat d’expressar les
seves preocupacions i de fer preguntes.
Concedir-los prou temps per prendre
decisions.
-- Respectar les decisions de les gestants
encara que vagin en contra de l’opinió
del professional.
-- Explicar-los els detalls de les proves de
cribratge prenatal.
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Administració de suplements
(Vegeu la fitxa 5)

Alimentació i nutrició
Alimentació segura duran
la gestació
(Vegeu l’annex II)

Activitat laboral

ACTIVITAT

• Recomanar en la visita preconceptiva la modificació dels hàbits nutricionals en els casos d’obesitat o de
primesa extrema.
• Recomanar la dieta mediterrània:
- Consumir oli d’oliva (4 cullerades soperes d’oli cru).
- Fruita (3-4 peces al dia), verdura (2 racions al dia), llegums (2-3 racions a la setmana).
- Aliments rics en hidrats de carboni preferentment integrals (pa, pasta, arròs).
- Proteïnes d’origen animal: carns magres, peix (2-3 racions a la setmana) sense oblidar el peix blau.
- Fruits secs sense fregir i sense sal.
-Productes lactis (llet, iogurt i formatge). El consum de mantega i nata no ha de ser superior a una ració al dia (una
cullerada sopera).
• Fer ingestes freqüents i evitar el dejuni prolongat.
• Begudes: aigua, de 6 a 8 tassons al dia. No abusar de begudes refrescants o ensucrades.
•No abusar del menjar ràpid, gelats, pastisseria especialment brioixeria industrial i llaminadures.
• Limitar el consum de cafeïna a un màxim de 300 mil·ligrams diaris. La cafeïna és present en el cafè, el te i els refrescos
de cola:
- cafè: 80-100 mg per tassa
- cafè descafeïnat: 3 mg per tassa
- te: 28 mg per tassa
- refrescs de cola: 30-50 mg per llauna
• Recomanacions per evitar els riscos d’origen alimentari de major impacte durant la gestació (veure annex 6.3)

• Les dones sanes amb embarassos normals poden continuar, generalment, fent les tasques habituals si no
representen cap risc per a la seva salut ni la de la criatura.
• Aconsellar que es pari atenció en la necessitat de descansar.
• Informar a les gestants dels seus drets i de les normatives laborals amb relació a la maternitat (gestació,
postpart i lactància).

RECOMANACIONS
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• Informar del perill potencial dels esports de contacte, dels d’alt impacte, dels esports enèrgics de raqueta
—poden ocasionar traumatismes abdominals, caigudes o distensions articulars excessives— i del submarinisme, que pot provocar defectes congènits fetals i malalties al fetus causades per la descompressió.

• Recomanar fer exercicis del sòl pelvià.

• Aconsellar fer exercici físic a l’aigua, ja que sembla que aporta beneficis per a les molèsties pròpies de
l’embaràs i té efectes relaxants.

• Evitar assolir estats d’hipertèrmia, deshidratació, taquicàrdia, taquipnea o cansament excessiu durant
l’exercici.

• Informar que les dones gestants sanes poden fer exercici moderat, ja que no provoca resultats adversos en
l’embaràs.

• No hi ha cap evidència per desaprovar el coit en cap moment de l’embaràs si no es presenta alguna patologia
que ho desaconselli.

• Les mesures de prevenció de les infeccions de transmissió sexual a fi d’evitar riscs afegits per al fetus.

• Els canvis que poden esdevenir en el seu comportament sexual en les diferents fases de la gestació i dels
canvis anatòmics habituals.

Informar les gestants i les seves parelles sobre els aspectes següents:

RECOMANACIONS
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Activitat física i esport

Sexualitat

ACTIVITAT
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Viatges

ACTIVITAT

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/DocsZika/ProtocoloABRILactuaciON_embarazadas_Zika_8.04.2016.pdf

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/zika/informacion/home.htm

• Zika: En tractar-se d’una malaltia emergent buscar informació i actualització en els enllaços següents:

- Evitar l’ús de colònies i perfums.

- Usar mosquiteres impregnades o no de repel·lent, sobretot si s’allotgen en llocs sense aire condicionat.

- Emprar roba que cobreixi la pell (màniga llarga) preferentment de color clar.

- Utilitzar els repel·lents indicats per les autoritats de salut i de la manera que indica l’etiqueta.

- Cal valorar de manera individualitzada les dones embarassades o amb intenció de quedar-s’hi. Es recomana que posposin els viatges a àrees amb transmissió si no són essencials. En cas que no sigui possible
retardar el viatge, han d’extremar les mesures de precaució necessàries per evitar les picades de mosquits:

• S’han de recomanar mesures de prevenció del paludisme (o malària), dengue chikungunya i virus del Zika

• Les dones embarassades que han de viatjar a l’estranger s’han d’informar sobre els riscs i els beneficis de
les vacunacions o profilaxis recomanades i les condicions sanitàries del país que visitaran. Hi ha informació
disponible en la web <www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/viajesInter/home.htm>

• Els viatges aeris de durada llarga estan relacionats amb un increment del risc de patir una trombosi venosa,
encara que no és clar si n’hi ha un risc addicional durant l’embaràs. En la població general, l’ús de calces
de compressió és eficaç per reduir aquest risc.

• Informar les embarassades sobre l’ús correcte dels cinturons de seguretat: s’han de col·locar per dalt i per
davall de l’úter, no damunt d’aquest.

RECOMANACIONS
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Atenció a la gestant fumadora

• L’abandonament del consum de tabac durant l’embaràs permet reduir un 20 % el nombre d’infants amb
baix pes en néixer, un 17 % dels parts preterme, fins i tot encara l’abandonament sigui tardà.
• S’observen menys complicacions durant el part i una millora en la salut futura de la mare.
• Les visites repetides durant el període prenatal poden permetre als professionals sanitaris implicats (obstetres, comares...) proporcionar ajuda a les embarassades que volen deixar de fumar. Durant l’embaràs la
dona està especialment receptiva i és més probable que deixi de fumar... La gestant està molt motivada per
aconseguir que el seu fill neixi al més sa possible. Per això, els professionals sanitaris haurien d’aprofitar
aquesta motivació per aconseguir que la dona deixi de fumar.
• Intervenció en l’embaràs:
• Un assessorament breu d’entre 5 i 15 minuts pot augmentar les taxes d’abstinència entre un 30 i un 70 %
comparat amb les aconseguides amb un simple consell.
• Tot i que els millors resultats per a la salut s’obtenen amb un abandonament precoç del consum de tabac,
deixar de fumar en qualsevol moment de l’embaràs comporta beneficis tant per a la mare com per al nadó.
Per això, els professionals sanitaris han d’oferir intervencions efectives per deixar de fumar des de la primera
visita prenatal i durant tot l’embaràs.
• El tractament farmacològic s’ha de considerar quan una embarassada fumadora no aconsegueix deixar de
fumar de cap altra manera i quan els beneficis de deixar de fumar sobrepassen els riscs de seguir fumant i
els potencials riscs del tractament.
• Aconsellar que la parella de la gestant deixi de fumar o que no ho faci en companyia d’ella ni dins la casa,
a fi de millorar la salut de l’embarassada.
• La intervenció recomanada en embarassades per deixar de fumar és un protocol d’intervenció breu i estructurat en cinc passes:
- Esbrinar si la gestant fuma o no.
- Aconsellar-li que deixi de fumar.
- Ampliar el diagnòstic, i esbrinar si vol intentar deixar de fumar o no.
- Ajudar, si escau, en l’intent d’abandonament.
- Acordar-hi un seguiment.

• Consell sobre la lactància materna (vegeu la fitxa 19).

• Revisió odontològica una vegada superat el primer trimestre: inclou l’exploració preventiva de la cavitat
oral,neteja dental, l’educació i l’ensinistrament en la higiene bucodental.

Salut bucodental

Lactància materna

RECOMANACIONS
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Medicaments, altres substàncies i teràpies complementàries

Consum d’alcohol i altres
substàncies addictives

ACTIVITAT

• Desaconsellar l’ús de qualsevol tipus de fàrmac o teràpia sense prescripció ni control a càrrec de professionals de la salut. La seguretat i l’eficàcia de la majoria de les teràpies complementàries no ha estat establerta per als embarassos. Hi ha algunes excepcions, com ara l’acupuntura i el gingebre, que s’ha demostrat
que són eficaces per reduir les nàusees i els vòmits.

• Informar que poques medicines sense recepta han estat provades com a segures en l’embaràs, per la qual
cosa s’han d’emprar tan poc com sigui possible durant la gestació. Els medicaments amb recepta s’han de
prescriure només en els casos en què el benefici superi el risc.

• En el cas de les dones que decideixin consumir alcohol durant l’embaràs, s’ha de recomanar que evitin
consumir més d’una unitat d’alcohol al dia (equivalent a un quart de litre de cervesa, o 25 ml de licor o una
copa de vi de 125 ml).

• Recomanar a les dones que estiguin embarassades o estiguin planificant un embaràs que s’abstinguin de
fumar, consumir alcohol, cànnabis i altres drogues d’abús. Proposar intervencions de deshabituació.

• Informar sobre els riscs coneguts del consum d’alcohol i drogues d’abús. El consum d’alcohol durant els
tres primers mesos de la gestació es relaciona amb un risc més elevat de patir un avortament.

RECOMANACIONS
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2.2.1. Administració de suplements
farmacològics
Objectiu
• Valorar la necessitat d’aportar suplements
de substàncies per mitjà de preparats
farmacològics administrats per la via oral
a la gestant a fi d’evitar deficiències que
puguin tenir repercussió sobre la seva salut
o la de la seva descendència.

FITXA 5. ADMINISTRACIÓ DE SUPLEMENTS FARMACOLÒGICS I POLIVITAMÍNICS

(Vegeu la fitxa 5)
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Polivitamínics

Ferro

Iode

Àcid fòlic

SUPLEMENT

La suplementació farmacològica
hauria de quedar restringida a les
dones que no arriben als requeriments mínims amb la ingesta de
iode amb la seva dieta.

En aquests moments la suplementació universal amb iodur potàssic
durant la gestació i la L.M. no està
justificada a Espanya, ja que amb
el contingut de iode a la sal iodada i
en la llet i derivats és possible cobrir
les necessitats mínimes.

CONSIDERACIONS

No oferir de manera rutinària a l’embarassada la ingesta de ferro, ja que no hi ha prou
evidència científica per sostenir aquesta acció i els efectes adversos podrien causar
diarrea, nàusees, mal d’estómac o alteració en l’absorció d’altres substàncies.
Iniciar el tractament amb ferro en els casos següents:
--Si l’hemoglobina és <11 g / dl en el primer trimestre.
--Si l’hemoglobina és <10,5 g / dl en el segon trimestre.
--Si l’hemoglobina és <11 g / dl al tercer trimestre.
Informar que no hi ha cap evidència científica que sostengui l’administració
de preparats polivitamínics a les gestants sanes, per la qual cosa no es consideren indicats durant l’embaràs.

Aportar vitamines
o altres substàncies de les quals
l’embarassada pugui ser deficitària.

Durant la gestació:
-A les dones que no arriben als requeriments mínims amb la ingesta de iode
amb la seva dieta:
(3 racions de llet de vaca o derivats lactis + 2 g de sal iodada cobreixen al
voltant del 100% de les necessitats de iode) es recomana la suplementació
farmacològica durant la gestació amb iodur potàssic a dosis de 200 mcg / dia
-Incorporar de forma sistemàtica preguntes, a manera de cribratge, sobre els
hàbits alimentaris en relació amb el consum de llet, sal iodada i d’altres fonts
de iode com el peix.

Pregestacional:
No es recomana administrar de manera sistemàtica una suplementació diària
amb iode a les dones que planifiquen el seu embaràs.

Tractar l’anèmia
ferropènica diagnosticada durant
l’embaràs.

Prevenir els
trastorns per
deficiència de
iode.

Recomanar a totes les dones que vulguin quedar embarassades la ingesta
pregestacional d’un suplement diari d’àcid fòlic des de tres mesos abans
d’abandonar el mètode anticonceptiu fins a la 12a setmana de la gestació.
Dosi recomanada: 0,4 mg diaris.

Prevenir els defectes congènits
del tub neural

A les dones que tenen antecedents de defectes del tub neural, han tingut un
embaràs afectat, són diabètiques o prenen anticonvulsionants:
Dosi recomanada: 4 mg diaris.

RECOMANACIONS

OBJECTIUS
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Vitamina A

Vitamina D

SUPLEMENT

Els suplements de vitamina A (consum de més de 700 micrograms) s’han d’evitar, ja que poden ser teratogens.

• Convé determinar nivells de vitamina D a les gestants de risc: dones de pell fosca, dones amb limitada exposició solar per raons culturals o per romandre a casa llargs períodes de temps i dones vegetarianes, per a valorar
la necessitat de suplementació.

--Exposar-se a la llum solar.

--Menjar Aliments que proporcionin vitamina D: peix, oli de peix, ou, aliments enriquits (vegeu la fitxa 4 sobre
les precaucions alimentàries que cal prendre).

• Informar a les gestants sobre la importància de mantenir dipòsits adequats de vitamina D durant l’embaras i la
lactància. Per aconseguir els requeriments bàsics cal recomanar el següent:

RECOMANACIONS
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2.2.2.
Prevenció
de
malalties
transmissibles. Immunització activa i
passiva
(Vegeu la fitxa 6)

FITXA 5. ADMINISTRACIÓ DE SUPLEMENTS FARMACOLÒGICS I POLIVITAMÍNICS

Consideracions
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• La prevenció de malalties transmissibles
s’aconsegueix per mitjà de la vacunació,
que equival a la immunitat que es produiria
després de patir la infecció natural, però
sense els riscs potencials que la transmissió
d’una infecció de la gestant suposaria per
al fetus.
• No se sap de cap risc per al fetus provocat
per la immunització passiva d’embarassades
amb preparacions d’immunoglobulines.
Objectiu
• Prevenir les infeccions administrant vacunes
o immunoglobulines.
Recomenacions
-- S’ha de completar la vacunació de la
dona i assegurar l’actualització dels
seus convivents, principalment, les
del calendari infantil i les vacunes
contraindicades en l’embaràs (triple
vírica, varicel·la).
-- La prevenció en situacions de risc elevat
de contagi es pot dur a terme també amb
immunoglobulines i altres medicaments.

Consideracions sobre el Zika
• A causa de la recent alerta sanitària global
sobre el contagi i expansió del virus Zika i
tenint en compte la transmissió matern fetal
amb possibles malformacions congènites
greus tenir molt present les recomanacions
de la fitxa 6. En tractar-se d’una malaltia
emergent buscar informació i actualització
en els enllaços següents:
http://w w w.msssi.gob.es /profesionales /
saludPublica/zika/informacion/home.htm
http://w w w.msssi.gob.es /profesionales /
saludPublica/ccayes/alertasActual/DocsZika/
ProtocoloABRILactuaciON_embarazadas_
Zika_8.04.2016.pdf

Tètan i diftèria
• Si la pauta de vacunació és completa, no es recomana cap dosi
addicional.
• En els casos de dones amb primovacunació incompleta, no s’ha de
reprendre la vacunació, sinó que cal
completar-la (“dosi administrada, dosi
que hi compta”) fins a la tercera dosi.
• En els casos de les dones no
vacunades es recomana seguir la
pauta següent:
--Primera dosi de la vacuna
contra el tètan i la diftèria, tan
aviat com sigui possible.
--Segona dosi, quatre setmanes
després de la primera dosi.
--Tercera dosi, almenys sis mesos
després de la segona dosi.
--Cal evitar tant com sigui possible vacunar la gestant durant el
primer trimestre.

Rubèola i varicel·la
Vacunar les dones seronegatives,
descartar l’embaràs actual, assegurar
l’anticoncepció i evitar l’embaràs almenys
durant un mes després de la vacunació

PREGESTACIONAL

--febre groga
--poliomielitis per la via parenteral
--còlera inactivada per la via oral
--febre tifoide (de polisacàrids per la

--triple vírica
--rubèola
--febre tifoide (via oral)
--varicel·la
--poliomielitis (via oral)
--tuberculosi

--tètan, diftèria i tos ferina
--grip
--ràbia
--hepatitis A i B
--pneumococ
--meningococs A i C

Vacunes segures

• Vacunes recomanades en tots els embarassos:
--Grip estacional, en temporada gripal.
--Tos ferina: 1 dosi de vacuna diftèria–tètanus–tos ferina de càrrega reduïda en les setmanes 27 a 36,
en cada embaràs.
--Tètanus–diftèria en pautes incompletes o no vacunades. En aquest cas s’ha de substituir una dosi de
Td per una de dTPa, que s’ha de fer coincidir amb les setmanes 27 a 36.
--Tètanus–diftèria en profilaxi postexposició. Si coincideix amb el 3r trimestre, s’ha d’utilitzar dTPa (si
encara no s’ha administrat).
• Vacunes recomanades en circumstàncies específiques amb risc elevat de complicacions o d’exposició,
que ha de valorar el professional corresponent (clínic, de salut pública o de vacunació internacional):
hepatitis A, hepatitis B, meningococ C, meningococ ACWY, antipneumocòccica conjugada, ràbia, poliomielitis inactivada, febre groga, còlera inactivada oral, febre tifoide parenteral.
• S’han de recomanar mesures de prevenció del paludisme (o malària), dengue chikungunya i virus del
Zika (Veure fitxa 4)

via parenteral)

Vacunes no recomanades
(cal valorar-ne els riscs i els beneficis)

Vacunes contraindicades

--En general, les vacunes inactivades, toxoides i polisacàrids es poden administrar. Cal valorar sempre
el balanç risc–benefici i les possibles contraindicacions o limitacions en la fitxa tècnica de cada
vacuna. Les vacunes de gèrmens vius o atenuats estan contraindicades a causa del risc teòric per
al fetus. No obstant això, l’evidència disponible suggereix que aquest risc és pràcticament nul en la
majoria de les vacunes i, en general, no es recomana l’avortament terapèutic en vacunacions a dones
durant un embaràs inadvertit; en aquest cas, cal informar adequadament la dona i evitar crear una
alarma injustificada. Pel que fa a les recomanacions per viatjar, s’han de sol·licitar sempre en els
centres de vacunació internacional.

DURANT L’EMBARÀS

FITXA 6. PREVENCIÓ DE MALALTIES TRANSMISSIBLES. IMMUNITZACIÓ ACTIVA I PASSIVA
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2.2.3. Assessorament sobre canvis
fisiològics
(Vegeu la fitxa 7)
Consideracions
• Durant la gestació es produeixen diversos
canvis físics i funcionals normals, la majoria
dels quals són per adaptar-se a la nova
situació, l’embaràs; alguns poden produir
molèsties —poc més, poc menys— en la
gestant.
• Els canvis psicològics durant la gestació són
una conseqüència dels canvis fisiològics de
l’embaràs, de l’evolució de la gestació i del
sentiment de responsabilitat que l’arribada
d’un nou membre a la família implica.
Objectius
• Proporcionar
informació
sobre
les
modificacions fisiològiques i sobre per
què es produeixen i en quin moment de
l’embaràs, a fi que no causin preocupació
a la gestant.
• Informar sobre les pautes que poden ajudarla a millorar o alleugerir les molèsties que
puguin provocar-li.
• Promoure el benestar psicològic i emocional
de la gestant.
• Promoure l’experiència de la maternitat
com un procés saludable i una oportunitat
per a la dona de prendre consciència dels
seus recursos psíquics d’afrontament i de
potenciar-los al llarg de tot el procés.

• Disminució de la motilitat gàstrica per
causes hormonals.

• Malaltia dental persistent.

• Hormonals.

• Oferir antiàcids a les dones l’acidesa de les quals continuï essent
molesta malgrat les modificacions en els hàbits.

• Colgar-se dues hores després d’haver sopat.

• No jeure després de menjar.

• Evitar les begudes amb gas, l’alcohol, el tabac i el cafè.

• Fer cinc o sis menjades al dia lleugeres, poc abundants, evitant els
greixos i els fregits.

• Mantenir una higiene dental adequada utilitzant raspalls suaus i evitant traumatismes i infeccions.

• Recomanar una consulta odontològica.

--farmacològiques: antihistamínics, metoclopramida.

--no farmacològiques: gingebre, acupuntura.

• Intervencions que semblen eficaces per reduir els símptomes:

• Evitar les olors fortes i desagradables.

• Fer cinc o sis menjades al dia lleugeres i poc abundants.

• Evitar els menjars greixosos i els que siguin difícils de digerir.

• Evitar prendre líquids durant les menjades.

• Prendre un aliment abans de llevar-se i quedar ajaguda fins que
desapareguin les nàusees.

• Informar la gestant que la majoria dels casos de nàusees i vòmits en
l’embaràs es resolen espontàniament.

RECOMANACIONS
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Pirosi

Es manifesta per la sagnia
a les genives.

• Canvis en el pH de la saliva, turgència
de les genives.

• Disminució de la motilitat gàstrica.

Es produeixen en el 80-85
% de tots els embarassos
durant el primer trimestre

Gingivitis

• Hormonals, emocionals.

CAUSES

Nàusees i vòmits

SIGNE/SÍMPTOMA
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• Disminució de la motilitat gàstrica per causes
hormonals.
• Suplements de ferro.
• Compressió de la sigma i
del recte per l’úter.
• Ingesta pobra de fibra
dietètica.
• Dificultat del retorn
venós incrementat per la
pressió de l’úter gràvid.
• Predisposició familiar.
• Treball en bipedestació.
• Embarassos gemel·lars,
fetus grans.

• Hipotensió postural.
• Estasi venosa a les
extremitats inferiors.
• Hipoglucèmia.

Restrenyiment i hemorroides

Varius

Mareigs

Canvis psicoemocionals
• Sentiments d’ambivalència.
• Transparència psíquica: records de la infantesa
pròpia i de la relació materna.
• Més fragilitat emocional.
• Més dependència emocional de les persones importants per a ella.
• Menys interès per tot allò que passa al seu voltant si no té relació directa amb el seu estat.

CAUSES

SIGNE/SÍMPTOMA

• Informar la gestant i la seva parella (si en té) dels canvis psicoemocionals habituals durant l’embaràs.
• Potenciar l’acompanyament afectiu de la parella o d’una persona de
confiança de la gestant durant tot el procés.
• Informar la gestant que el fenomen de la transparència psíquica és un
reajustament sa i necessari.

• Fer exercici moderat, exercicis circulatoris i respiracions profundes.
• Evitar els canvis bruscs de posició.
• Evitar anar a llocs amb aglomeracions.
• Estar en un lloc fresc.
• Evitar els períodes llargs sense ingerir aliments.

• Descansar en la posició de decúbit lateral esquerre.
• Fer períodes de descans amb les cames alçades per damunt del maluc.
• Fer cada dia exercicis circulatoris i passejades.
• Massatges ascendents des del peu fins a l’engonal.
• Evitar els períodes prolongats en bipedestació.
• Evitar els períodes prolongats asseguda; no creuar les cames.
• L’ús de calces elàstiques pot millorar els símptomes però no prevenir les venes varicoses.
• Es pot considerar oferir rutósido per via oral a les embarassades que ho
necessitin per alleujar els símptomes.

• Seguir una dieta rica en fibra i evitar les espècies i les begudes alcohòliques.
• Augmentar la ingesta d’aigua (i prendre un tassó d’aigua en dejú).
• Fer exercici moderat.
• Intentar mantenir un horari regular diari d’evacuació intestinal.
• Es pot considerar l’ús de laxants que incrementen el volum del bolus fecal.
• Descansar en la posició de decúbit lateral esquerre.
• Posar-se cada dia de 10 a 15 minuts en la postura genupectoral (o
de pregària mahometana) per reduir la pressió a les venes rectals.
• Banys d’aigua freda.

RECOMANACIONS
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(Vegeu la fitxa 12)
Objectius

• Informar sobre les diferents proves i
exploracions disponibles per al diagnòstic
prenatal de defectes congènits.
• És aconsellable subministrar per escrit
tota la informació bàsica sobre el consell
genètic i les característiques de les
diferents proves i exploracions.

2.2.5. Preparació prenatal per a la
maternitat i la paternitat
(Vegeu la fitxa 8)
Consideracions
• Durant l’embaràs, la gestant i la seva parella
estan molt motivats preparant l’arribada de
la criatura. És molt alta la probabilitat que
les intervencions educatives individuals i
grupals tenguin una bona resposta.
• L’educació sanitària grupal és una de les
activitats bàsiques per canviar actituds
i
comportaments.
L’eficàcia
d’està
relacionada no només amb les habilitats
del docent, sinó també amb les aportacions
de les persones participants i la interacció
afectiva que s’hi estableix.
• El grup aporta ajuda, reforç i facilita
l’intercanvi de coneixements entre totes les
persones participants i estimula l’ús de les
possibilitats i dels recursos individuals.
Objectius
• Proporcionar informació adequada sobre
tot el procés de l’embaràs, el part, el
naixement i la criança per tal d’eliminar
pors i incerteses.
• Aportar mesures de suport que ajudin
la gestant i la seva parella a comprendre
i explorar les necessitats socials pròpies,
emocionals, psicològiques i físiques durant
aquest període.
• Si l’embarassada té parella, promoure‘n
la implicació i la participació activa per
afavorir l’acompanyament i el suport físic,
psicològic i emocional a la gestant durant

l’embaràs. Ha de saber el paper que pot
desenvolupar en el part, en el naixement i en
les cures postnatals, i coresponsabilitzarse en la criança.
• Promoure que la gestant i la seva parella
siguin les protagonistes potenciant les
seves capacitats per facilitar el procés
fisiològic i la presa de decisions.
• Respondre a les expectatives i a les
circumstàncies de cada dona i de la seva
parella, fomentar una vivència satisfactòria
i afavorir l’autonomia de la dona per a
l’apoderament amb el suport de la seva
parella.
• Fomentar el vincle afectiu (vegeu la fitxa
16).
• Promoure la lactància materna (vegeu la
fitxa 19).
Recomanacions
-- Dissenyar un programa tenint en
compte les característiques de les embarassades i de les seves parelles que
acudeixen a l’educació grupal, i també
els continguts, els objectius, la metodologia, el cronograma de sessions, els
recursos audiovisuals i materials necessaris, l’avaluació de la satisfacció i els
resultats per millorar el programa.
-- Disposar del material didàctic necessari
de suport. Donar a conèixer experiències positives de processos i parts no
medicalitzats (vídeos, testimonis de dones, etc.) i d’un espai físic, de material
i d’equipament adequat.

FITXA 8. PREPARACIÓ PRENATAL PER A LA MATERNITAT I LA PATERNITAT

2.2.4. Assessorament sobre
cribratge de defectes congènits
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• El programa de preparació maternal i paternal ha d’englobar tot el procés: embaràs, part, puerperi, lactància i cura del nounat.
• Ha de fomentar la implicació i la participació activa de la dona i de la seva parella.

• Informar sobre les necessitats específiques de cada
dona en l’acompanyament i el suport afectiu.

• Facilitar informació que estimuli el suport de les persones de l’entorn.

··Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears (BOIB núm. 55, de
22/04/2003, <http://boib.caib.es/pdf/2003055/mp3.pdf>).

• Potenciar l’apoderament de la dona facilita la presa de decisions.
• Promoure la comunicació individualitzada perquè la
• Cal dissenyar programes amb dinàmiques participatives i que incloguin entrenagestant i la seva parella (si en té) puguin exposar els
ment psicofísic.
temors, les inseguretats i les expectatives que tenguin.
• Continguts:
• Recomanar compartir les tasques quotidianes per
--Promoure hàbits saludables i ajudar a mantenir una actitud positiva amb relació
evitar que l’embarassada pateixi una sobrecàrrega de
a l’embaràs, el part, el puerperi i la criança.
feina i pugui gaudir del descans necessari.
--Proporcionar informació sobre els canvis fisiològics durant l’embaràs i consells per
alleugerir les possibles molèsties, tenint en compte els aspectes emocionals i afectius.
• Investigar l’actitud de la parella o de la persona de
--Informar sobre els símptomes i els signes del prepart i d’alarma.
suport sobre la lactància materna.
--Informar sobre el desenvolupament fisiològic del treball de part, inclosos els
mètodes no farmacològics i farmacològics disponibles per alleugerir el dolor i les
tècniques respiratòries i de relaxació.
--Proporcionar informació sobre l’hospital de referència on tendrà lloc el part. És ideal
fer-hi una visita, sempre que sigui possible, amb la gestant i la seva parella, si volen.
--Fomentar la lactància materna i explicar com instaurar-la i mantenir-la (vegeu el capítol 5).
--Informar sobre el puerperi immediat, precoç i tardà, i sobre els canvis físics,
psicològics i socials, alhora que es fomenta l’autocura de la mare, el suport de la
parella i dels seus familiars, si en té (vegeu el capítol 3).
--Informar sobre les cures neonatals: intervencions a l’hospital i cures a casa.
Fomentar el vincle emocional i les habilitats de criança (vegeu el capítol 4).
--Informar sobre els drets de les dones i dels usuaris:
··Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del
pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica
(BOE núm. 274, suplement 21, de 2 de desembre de 2002, <www.boe.es/
boe_catalan/dias/2002/12/02/pdfs/A03057-03062.pdf>).

ACTIVITAT GRUPAL

PARTICIPACIÓ DE LA PARELLA O LA PERSONA DE SUPORT

FITXA 8. PREPARACIÓ PRENATAL PER A LA MATERNITAT I LA PATERNITAT

2.2.6. Pla de part i naixement
Consideracions
• El Ministeri de Sanitat, va publicar l‘any
2012 un model de pla de part i naixement
en el qual informa sobre les pràctiques
adequades (versus les pràctiques no
aconsellades,
per
innecessàries
o
perjudicials) amb evidències científiques
d’efectivitat amb relació a l’assistència en
el procés de part i naixement, i també sobre
les alternatives disponibles per facilitar a les
embarassades la presa de decisions. Aquest
pla recull les recomanacions de l’Estratègia
d’atenció al part normal, de l’Estratègia
nacional de salut sexual i reproductiva
del Ministeri de Sanitat, Política Social
i Igualtat i de la Guía de práctica clínica
sobre la atención al parto normal.
Objectius
• Recollir en un document els desigs i les
expectatives de cada embarassada i de la
seva parella respecte a l’embaràs, el part i el
naixement de la criatura amb la informació
i l’assessorament de la comare que atén
l’embaràs.
• Oferir
l’oportunitat
d’expressar
les
preferències sobre els aspectes en els
quals hi hagi alternatives igual d’eficaces i
segures.
• Servir d’orientació a l’equip de professionals
responsables de l’atenció de l’embarassada
durant l’estada a l’hospital.

Recomanacions
-- Diferenciar entre el pla de part i
naixement i el consentiment informat.
-- Executar
el
pla,
sempre
que
l’embarassada vulgui, preferentment
en la 28a i en la 32a setmana de la
gestació per entregar-lo a l’hospital de
referència o al que s’hagi elegit per al
part, el qual ha d’incorporar el pla a la
història clínica. Model de pla de part
disponible en línea: http://mspsi.gob.es/
organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/
equidad/planPartoNacimiento.pdf.
-- La comare responsable del seguiment
de l’embaràs ha d’informar sobre com
es durà a terme, explicar que pot ser
modificat en qualsevol moment per
la voluntat de la dona o per l’evolució
del part i assessorar l’embarassada
sobre tots els aspectes que hi estiguin
relacionats (vegeu la fitxa 9). Es
pot recomanar la lectura de la guia
Atención al parto normal: guía dirigida
a mujeres embarazadas, a futuros
padres, así como a sus acompañantes
y familiares, disponible en el web del
Ministeri de Sanitat, Política Social i
Igualtat (<www.mspsi.es/organizacion/
sns /plan C alidadSNS /p df/equidad /
guiaPracParMujer.pdf>)
-- La informació que s’ofereix s’ha d’adaptar
al nivell sociocultural de la dona i al de
la seva parella. S’hi ha d’establir una
relació empàtica que faciliti l’assimilació
de la informació i la comprensió de les
seves expectatives.
-- En cas que algun aspecte recollit en el
pla no pugui ser atès pel centre, aquest
ha de contestar per escrit fent-hi constar
les circumstàncies que ho motivin.
-- Abans del part, la comare responsable
d’atendre’l ha de revisar i comentar amb
l’embarassada els aspectes recollits en
el pla.

FITXA 9. INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT PER ELABORAR EL PLA DE PART I NAIXEMENT
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• Acompanyament familiar a càrrec de la persona elegida i del
professional (atenció continuada per part de la comare).
• Ambient d’intimitat.
• Tracte de l’embarassada amb el màxim respecte. Oferiment de
tota la informació, implicació en la presa de decisions.
• Llibertat de moviments durant el període de dilatació.
• Ingesta de líquids clars (aigua, sucs sense polpa, cafè, te, begudes isotòniques).
• Control del batec fetal intermitent.
• En condicions de normalitat, tactes vaginals en intervals de
quatre hores.
• Satisfacció —tant com sigui possible— de les expectatives de
l’embarassada amb relació a l’alleujament del dolor durant el part.
• Durant l’expulsiu, posar-se en la postura que resulti més còmoda.
• Espoderaments espontanis.
• Aplicació de compreses calentes al perineu durant l’expulsiu,
sense massatge perineal.
• Contacte “pell amb pell” amb el nounat immediatament i de
manera ininterrompuda durant almenys una hora i inici de la
lactància materna en aquest període.
• Cures rutinàries del nounat després del contacte “pell amb pell”.
• Allotjament conjunt de la mare i del nounat durant l’estada a l’hospital.
• Pinçament tardà del cordó umbilical, passats dos minuts o quan
deixi de bategar.
• Manteniment de la calor del nounat alhora que es manté el contacte “pell
amb pell” i se’l tapa i se l’eixuga amb una manta o una tovallola calentes.
• Administració de pomada oftàlmica per prevenir infeccions oculars.
• Administració de vitamina K per mitjà d’una injecció intramuscular única o per la via oral en dosis successives.

PRÀCTIQUES EFECTIVES

ALTERNATIVES EFICACES PER ALLEUGERIR EL
DOLOR
En un part normal no induït, amb llibertat de moviments, en un ambient tranquil en què la dona se senti
segura i còmoda, moltes dones poden aguantar el
dolor gràcies als intervals entre les contraccions, que
permeten descansar, i als analgèsics alliberats per
l’organisme.
• Mètodes no farmacològics:
-- Immersió en aigua calenta durant la fase activa de
la primera etapa del part (≥ 4 cm de dilatació).
-- Massatge.
-- Ús de pilotes de goma.
-- Tècniques de relaxació i de respiració.
-- Injeccions d’aigua estèril per alleugerir el dolor lumbar.
• Mètodes farmacològics:
-- Inhalació d’òxid nitrós.
-- Opioides per les vies intravenosa i intramuscular.
• Aspectes de l’analgèsia epidural
-- Beneficis:
·· És el mètode més eficaç per alleugerir el dolor.
·· En dosis baixes permet, en molts casos, la
deambulació.
-- Riscs:
·· Hipotensió materna i consegüent pèrdua del
benestar fetal.
·· Febre intrapart.
·· Dificultat per a la micció i retenció urinària
repetides.
·· Restricció de la mobilitat.
·· S’associa amb un expulsiu més prolongat i amb
més risc de necessitar ajuda per al part per
mitjà d’instruments.

PRÀCTIQUES DE RUTINA
INNECESSÀRIES
• Amnioscòpia i cardiotocografia en la valoració inicial.
• Rasurat del perineu.
• Ènema.
• Ruptura artificial de la bossa de
les aigües.
• Utilització d’oxitocina durant
la dilatació.
• Massatge perineal durant
l’expulsiu.
• Episiotomia.
• Aspiració orofaríngia o nasofaríngia del nounat.
• Bany del nounat en les primeres hores de vida.
• Pas sistemàtic d’una sonda
nasogàstrica o rectal al
nounat.
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2.3. Proves i pràctiques
clíniques durant l’embaràs
2.3.1. Analítiques i serologies
(Vegeu la fitxa 10)
Objectiu
• Identificar, prevenir i tractar algunes
malalties que afecten la salut de la gestant
i del fetus.

FITXA 10. ANALÍTIQUES I SEROLOGIES

Recomanació
--Fer les proves analítiques en què hi
hagi una relació raonable entre el cost
i l’eficàcia i que permetin prevenir
malalties i determinar l’estat d’immunitat
davant d’infeccions que poden afectar la
salut d’ambdós.
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• Les demandes de ferro durant
l’embaràs augmenten a causa dels
requisits del fetus, de la placenta i
de l’augment de la massa eritrocitària.

Hemoglobina

• El tractament de la bacteriúria
asimptomàtica redueix el risc de
patir pielonefritis.

• Els contactes de les embarassades
es consideren susceptibles segons
criteris clínics (antecedent recordat
de malaltia) i de vacunació (2 dosis
documentades).

Urinocultiu

Varicel·la

• Quan la gestant presenta anèmia amb sospita de deficiència
de ferro, la prova d’elecció és la
ferritina sèrica.

• L’anèmia durant l’embaràs es diagnostica per mitjà de la concentració d’hemoglobina.

CONSIDERACIONS

DETERMINACIÓ

FITXA 10. ANALÍTIQUES I SEROLOGIES

• Identificar les gestants
susceptibles d’infectar
durant l’embaràs i
oferir la vacunació
en el postpart a les
no immunitzades per
tal de protegir-ne els
embarassos futurs.

• Diagnòstic precoç
de bacteriúria
asimptomàtica.

• Detectar possibles
anèmies i instaurar el
tractament.

OBJECTIUS

resposta immunològica per a embarassos posteriors.

• Determinar anticossos al mes de la vacunació per tenir documentada la

mes després d’haver rebut la vacuna.

• Informar les dones que no poden quedar-se embarassades fins almenys un

- Dones seronegatives després del part (cal informar-les que poden
continuar amb la lactància).

- Durant l’embaràs: vacunar contactes susceptibles. En el cas d’haver
rebut una sola dosi s’ha de completar amb la segona.

- Dones seronegatives en el cribratge preconcepcional de la varicel·la.

• Vacunar segons la pauta vigent:

primera visita de l’embaràs o recollir els resultats d’una determinació prèvia
si se’n disposa.

• Sol·licitar la determinació d’anticossos en la visita preconceptiva o en la

• Fer un urinocultiu rutinari al començament de l’embaràs.

• No es recomana fer la determinació rutinària de ferro sèric
i de ferritina, ja que ocasiona sobretractaments.

--Tercer trimestre: He> 11g/dl

--Segon trimestre: Hb> 10,5 g / dl

--Primer trimestre: Hb> 11 g / ml

Valors de referència:

• Sol·licitar analítica d’hemoglobina i d’hematòcrit en la
primera visita de l’embaràs i entre la 24a i la 28a setmana de la gestació amb l’objectiu de detectar possibles
anèmies.

RECOMANACIONS

FITXA 10. ANALÍTIQUES I SEROLOGIES

• No s’ha de desaconsellar la lactància materna a les dones
seropositives.

• La vacuna es pot administrar durant l’embaràs si es considera que el risc d’infecció de la dona és alt.

• Sol·licitar un estudi serològic del virus de l’hepatitis B a totes
les dones de risc alt abans de l’embaràs i a totes les gestants
en el primer trimestre, i repetir-lo en el tercer trimestre si el
cribratge inicial ha estat negatiu i pertany a un grup de risc.

Hepatitis B

• En la visita pregestacional cal identificar les dones de risc
alt seronegatives susceptibles de ser vacunades abans de
l’embaràs:
--Exposició laboral a sang humana o treballadores
d’institucions de malalts mentals.
--Parella/convivent portador de l’antigen de superfície de
l’hepatitis B (HBsAg) o que sigui addicte a drogues per la
via parenteral.
--Recluses o personal d’institucions penitenciàries.
--Receptores de repetides transfusions o d’hemoderivats
--Dones que viatgen a zones d’incidència alta.
• Durant la gestació cal identificar les embarassades amb
marcadors del virus de l’hepatitis B a fi de determinar si el
nounat necessitarà immunoglobulina, a més de la vacuna
contra l’hepatitis B.

• No es recomana el cribratge universal.

Citomegalovirus

RECOMANACIONS
• No es recomana el cribratge universal pregestacional ni durant
la gestació a causa de la baixa prevalença durant l’embaràs,
de les incerteses que planteja el cribratge i de la possible
teratogenicitat dels tractaments.
• Recomanar a totes les embarassades que adoptin mesures
de prevenció primària:
--Evitar menjar carn poc feta i productes carnis curats,
congelar la carn durant uns dies abans de consumir-la
redueix considerablement les probabilitats d’infecció.
--Evitar el contacte directe de les mans amb excrements de
moix o brutor del terra.
--Emprar guants i rentar-se les mans després de tocar terra o
de fer tasques de jardineria i abans de manipular aliments.
--Rentar amb cura les verdures, les hortalisses i les fruites.

OBJECTIUS

Toxoplasma

DETERMINACIÓ

FITXA 10. ANALÍTIQUES I SEROLOGIES (CONT.)
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• Pregestecional:

Hepatitis C

Detectar les dones portadores de HVC per
oferir-los informació sobre els possibles riscs de
transmissió vertical.

• Conèixer l’estat serològic matern per establir
l’estudi, la vigilància i el tractament adequat
de les dones afectades, a fi de tenir cura de la
seva salut i reduir el risc de transmissió vertical
i postnatal.

VIH

Identificar les gestants susceptibles
d’infectar durant l’embaràs i oferir la vacunació en el postpart a les no immunitzades
per tal de protegir els embarassos futurs.

• Detectar i tractar de manera precoç la infecció
per Treponema pallidum per evitar-ne les
seqüeles a la mare i al nounat.

•

OBJECTIUS

Lues

Rubeola

DETERMINACIÓ

FITXA 10. ANALÍTIQUES I SEROLOGIES

• Pregestecional:
Se suggereix el cribratge de VHC en dones que presenten antecedents
d’alt risc d’infecció per VHC (antecedents de consum de drogues per via
parenteral, o receptores de transfusions sanguínies o trasplantades abans
de la dècada dels 90).
• Durant l’embaràs:
No es recomana la detecció de rutina perquè no hi ha proves suficients
per confirmarne l’ eficàcia i el balanç entre el cost i el benefici.

• Derivar les gestants a les quals s’ha diagnosticat una infecció pel VIH perquè
siguin ateses i tractades per equips especialitzats.

• Repetir la determinació en la darrera analítica de l’embaràs en dones amb
risc de VIH.

• Sol·licitar un estudi serològic a totes les dones en el primer trimestre,
després d’haver-los demanat el consentiment verbal.

• Sol·licitar un estudi serològic de lues en el primer trimestre de l’embaràs
i repetir-lo en el tercer trimestre si el cribratge inicial ha estat negatiu i
pertany a un grup de risc.

Convé sol·licitar la determinació d’anticossos en la visita
preconceptiva o en la primera visita de l’embaràs o
recollir els resultats d’una determinació prèvia si se’n disposa.
Cal vacunar segons la pauta vigent:
-Dones seronegatives en el cribratge preconcepcional de la rubèola.
-Dones seronegatives després del part (cal informar-les que poden
continuar amb la lactància).
• Informar les dones que no poden quedar-se embarassades fins
almenys un mes després d’haver rebut la vacuna.
Determinar anticossos al mes de la vacunació per tenir documentada la
resposta immunològica per a embarassos posteriors.

RECOMANACIONS

• Identificar els nounats potencialment infectats per oferirlos tractament i evitar-los les
seqüeles, ja que en aquesta
edat el tractament precoç és
molt eficaç, mentre que és
ineficaç quan la malaltia es
cronifica.

OBJECTIUS

• Prevenir la sensibilització materna i identificar les gestants
immunitzades.

Serologia de
la malaltia de
Chagas-Mazza

DETERMINACIÓ

Grup sanguini,
factor Rh i prova de Coombs
indirecta

• Repetir la determinació
d’anticossos anti-Rh a les
dones Rh negatiu entre
les 24 i 28 setmanes de
gestació.

• Determinar el grup sanguini,
el factor Rh i fer la prova de
Coombs indirecta a totes les
dones en la primera visita
prenatal o tan aviat com
sigui possible.

RECOMENDACIONS

--En cas que es diagnostiqui mola parcial.
--Després d’una biòpsia del cori.
--Després d’una amniocentesi.
--Després d’una cordocentesi.
--Després d’una versió cefàlica externa.
• Dosi addicional: en cas d’hemorràgia fetomaterna de més
de 10-15 ml.

• Administració de rutina:
--Gestants amb factor Rh negatiu no sensibilitzades, en
la 28a setmana.
--Gestants amb factor Rh negatiu no sensibilitzades el
nounat de les quals tengui un factor Rh positiu abans
de les 72 hores postpart.
--Si no s’ha tractat abans de 72 hores després del
part o d’esdeveniments sensibilitzants, encara s’ha
d’administrar immunoglobulina anti-D fins a la 4a setmana a partir d’aquells.
--Després d’un avortament o un embaràs ectòpic.

PAUTAS D’ ADMINISTRACIÓN DE GAMMA GLOBULINA ANTI-D

• No es recomana aplicar un tractament de manera específica a la mare durant l’embaràs amb els fàrmacs actuals, ja que no se’n coneix el risc teratogènic i l’eficàcia en persones infectades de manera crònica és baixa.

• No es recomana la interrupció de la lactància materna, excepte en els casos aguts amb lesió i
sagnia del mugró.

• Fer proves parasitològiques durant els 6-9 primers mesos de vida de la criatura i posteriorment
proves serològiques als infants de mares amb serologia positiva.

• Fer un cribratge serològic de la malaltia de Chagas (IgG anti-Trypanosoma cruzi) en el primer trimestre a les gestants d’origen llatinoamericà (excepte a les dels països del Carib, on
la malaltia no és endèmica).

RECOMENDACIONS

FITXA 10. ANALÍTIQUES I SEROLOGIES

OBJECTIUS

DETERMINACIÓ

FITXA 10. ANALÍTIQUES I SEROLOGIES (CONT.)

Guia de bones pràctiques en l’atenció de l’embaràs, del puerperi
i del període neonatal a l’àrea de salut maternoinfantil de les Illes Balears
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• La patologia tiroïdal materna
pot tenir transcendència per a
la salut de la mare i del fetus.

Cribratge
d'hipotiroïdisme
• Diagnòstic i tractament
de l’hipotiroïdisme durant
la gestació, per evitar les
principals complicacions
obstètriques associades a la
disfunció tiroïdal.

OBJETIUS

• La majoria dels trastorns
comuns, autoimmunitat/
disfunció, que afecten el
• Prevenir l’hipogalactemia per
tiroide i l’embaràs generalalteració tiroïdal.
ment no ocasionen símptomes
ni signes. El diagnòstic és
bioquímic.

CONSIDERACIONS

DETERMINACIÓ

FITXA 10. ANALÍTIQUES I SEROLOGIES. (CONT.)

FITXA 10. ANALÍTIQUES I SEROLOGIES

-en tractament substitutiu amb levotiroxina o
que viuen en zones que presumiblement són
deficients en iode.

-d’irradiació de cap o coll

-amb antecedents d’avortaments de repetició

-s amb DM tipus 1 o altres trastorns
autoimmunes

- amb antecedents personals de
malaltia tiroïdal

- majors de 30 anys, dones amb història
familiar de malaltia tiroïdal

• Se suggereix la realització de cribratge de la
funció tiroïdal en la primera visita a gestants
a les dones amb factors de risc de disfunció
tiroïdal:

RECOMENDACIONS

Guia de bones pràctiques en l’atenció de l’embaràs, del puerperi
i del període neonatal a l’àrea de salut maternoinfantil de les Illes Balears

2.3.2. Cribratge de la diabetis gestacional
(Vegeu la fitxa 11)
Consideració
• Actualment a la nostra Comunitat
Autonòmica recomana mantenir l’estratègia
del Grup Espanyol de Diabetis i Embaràs
(GEDE 2015).
Objectiu

FITXA 11. CRIBRATGE DE LA DIABETIS GESTACIONAL

• Fer un diagnòstic precoç de la diabetis
gestacional per prevenir complicacions en
la mare i en el nounat.
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RECOMANACIONS

Modificat de Grup Espanyol de Diabetis i Embaràs (GEDE), 2015.

• Respectar la decisió informada de les dones sanes sense factors de
risc que decideixin no fer-se la prova de cribratge.
• Proporcionar a les gestants la informació següent:
- Edat > 35 anys.
--La gestació amb diabetis gestacional acaba de manera satisfactòria
- Obesitat (índex de massa corporal > 30 kg/m²).
en la majoria dels casos, sense complicacions i amb el naixement
- Antecedents personals de diabetis gestacional o altres alteracions
d’una criatura sana.
del metabolisme de la glucosa.
--La diabetis gestacional no és una malaltia, sinó un potencial proble- Resultats obstètrics previs que facin sospitar d’una DMG no
ma de nutrició del fetus: l’excés de glucosa que li arriba estimula la
diagnosticada (p. e. macrosomia).
secreció d’insulina i, en conseqüència, el creixement del fetus pot
- Història de diabetis mellitus en familiars de primer grau.
accelerar-se i produir macrosomia. La macrosomia fetal s’associa a
cert risc de distòcia d’espatla.
- Grups ètnics de risc (afroamericanes, asiaticoamericanes,
hispanoamericanes, índies americanes).
--Un bon control glucèmic durant l’embaràs pot reduir el risc de macrosomia fetal, de trauma durant el part, d’inducció del treball de
part, de cesària, d’hipoglucèmia neonatal i de mort perinatal.
• Si el cribratge del primer trimestre dóna un resultat negatiu, cal
--Habitualment, la diabetis gestacional respon a canvis en la dieta i
repetir-lo entre les setmanes 24 i 28.
en l’exercici. Entre el 10 % i el 20 % de les dones necessiten un
• Si el cribratge del primer trimestre dóna un resultat positiu i una
tractament farmacològic.
corba normal, cal repetir la corba entre les setmanes 24 i 28.
--La diabetis gestacional augmenta el risc de la gestant de patir una
• Test d’O’Sullivan en el segon trimestre (entre les setmanes 24 i 28
diabetis de tipus II en el futur. És convenient reavaluar totes les
de la gestació): universal.
dones amb diabetis gestacional al cap de 6-12 setmanes després
• Test d’O’Sullivan en el tercer trimestre: en els casos de gestants
del part o una vegada acabada la lactància amb el test de sobreque no hagin estat estudiades en el segon trimestre i en els que en
càrrega oral de glucosa (SOG) amb 75 grams. El risc de repetir un
l’estudi hagi resultat negatiu però posteriorment hagin desenvolupat
altre episodi de diabetis gestacional és del 70 %.
complicacions que característicament s’associen a la diabetis
--El control glucèmic matern i la lactància materna poden contribuir
gestacional (macrosomia fetal o polihidramnis), s’ha d’obviar la prova
a reduir el risc del fill de patir obesitat i diabetis en el futur.
de cribratge i acudir directament a la sobrecàrrega oral de glucosa.
--Concentracions elevades de glucosa, es un factor de risc que retarda la lactogenesis II

• Test d’O’Sullivan en el primer trimestre en els casos de gestants de
risc alt:

PROVES DE CRIBRATGE

FITXA 11. CRIBRATGE DE LA DIABETIS GESTACIONAL

Guia de bones pràctiques en l’atenció de l’embaràs, del puerperi
i del període neonatal a l’àrea de salut maternoinfantil de les Illes Balears

2.3.3. Diagnòstic prenatal
(Vegeu la fitxa 12)
Consideració

FITXA 12. DIAGNÒSTIC PRENATAL

• Identificar anomalies fetals perquè la
família pugui prendre decisions sobre la
continuació o la interrupció de l’embaràs,
preparar-se per al naixement i la criança
d’una criatura amb problemes, programar
el naixement en un centre especialitzat o
fins i tot aplicar un tractament intrauterí,
si cal.
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• Quan es detecta una anomalia fetal, l’embarassada i la seva parella han de ser informats de la
transcendència que té, posant molt d’esment en llurs sentiments i emocions. Cal oferir atenció
psicològica a les parelles que decideixin interrompre la gestació i en qualsevol cas de pèrdua del fetus.

-- Taxes de detecció segons el tipus de malformació.

-- Possibilitats de diagnosticar anomalies fetals estructurals per mitjà d’una ecografia i limitacions de
la tècnica: índex de massa corporal de la mare, posició fetal durant l’exploració...

-- Pronòstic incert d’alguns dels altres trastorns cromosòmics diagnosticables; opcions i recursos
tant si decideixen continuar la gestació com si decideixen interrompre-la.

-- Problemes associats a la síndrome de Down i possibilitats actuals de les persones que pateixen
aquesta síndrome.

-- Riscs de les tècniques invasives.

• Informar-los sobre els aspectes següents:

-- Risc alt: han de decidir si accepten que es faci un test diagnòstic invasiu (amniocentesi o biòpsia
de la vellositat corial) per descartar o confirmar la sospita.

-- Risc baix: és improbable que el fetus tengui la síndrome de Down, però no indica que no hi hagi
risc.

• Aclarir l’abast i el significat de les proves i les decisions que pot ser necessari prendre en cada una de
les fases del cribratge. La prova del cribratge valora únicament la probabilitat que el fetus presenti una
trisomia autosòmica:

• Proporcionar-los informació rigorosa i imparcial, basada en evidències científiques i dirigida a
capacitar-los per prendre decisions segons els valors i les preferències propis, amb prou temps
perquè puguin decidir si es volen sotmetre a aquests cribratges i demanar aclariments.

-- Ecografies per diagnosticar precoçment certes anomalies de l’embrió o del fetus.

• Ecografia per al cribratge d’anomalies estructurals
entre les setmanes 19a i 21a de la gestació.

• Prova triple o quàdruple entre les setmanes 15a i
20a de la gestació a les dones que acudeixin tardanament al seguiment de l’embaràs.

• Prova combinada en el primer trimestre: transparència nucal, -HCG, PAPP-A feta entre l’11+0 i
la 13+6 setmana de la gestació. Ofereix una bona
taxa de detecció de la síndrome de Down i d’altres
cromosomopaties, té una aplicació clínica fàcil i
proporciona resultats en les fases primerenques de
l’embaràs.

• Informar la dona i la seva parella durant la primera visita de l’embaràs sobre la possibilitat i els
mètodes de diagnòstic prenatal d’anomalies cromosòmiques i de malformacions:

-- Càlcul del risc per a algunes anomalies.

PROVES RECOMANADES

ASSESSORAMENT SOBRE EL CRIBRATGE DE DEFECTES CONGÈNITS

FITXA 12. DIAGNÒSTIC PRENATAL

Guia de bones pràctiques en l’atenció de l’embaràs, del puerperi
i del període neonatal a l’àrea de salut maternoinfantil de les Illes Balears

2.3.4. Exploració ecogràfica
(Vegeu la fitxa 13)
Objectiu
• Avaluar l’edat gestacional, detectar
precoçment els embarassos múltiples i
les malformacions fetals no sospitades
clínicament, quan encara és possible la
interrupció de l’embaràs.
Recomanació
--Explicar a la gestant els beneficis i les
limitacions de l’ecografia obstètrica,
per facilitar-li la presa de decisions
informades.
--Durant l’embaràs sense complicacions es
recomana fer de rutina dues ecografies a
càrrec d’obstetres degudament entrenats
i acreditats.
--En els casos d’embarassos de risc, el
nombre d’ecografies i el moment en
què s’han de fer són determinats per les
característiques específiques de cada cas.

FITXA 13. EXPLORACIÓ ECOGRÀFICA

--Oferir a les gestants i als seus acompanyants
informació centrada en la salut, empàtica
i a demanda durant el procediment, a fi
d’evitar l’estrès i l’angoixa.
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Ecografia del tercer
trimestre

Ecografia del segon
trimestre

Ecografia del primer
trimestre
• Presència o absència del batec cardíac fetal.

• Datar la gestació.

• Observació de l’úter i dels annexos.

• Valoració morfològica precoç: crani,
tòrax, abdomen, columna i membres.

• Mesurament de la transparència nucal
per valorar les anomalies cromosòmiques
i el risc d’una cardiopatia fetal.

• Fer l’ecografia entre les setmanes 19a i
21a de la gestació.

• Fer l’ecografia entre les setmanes 11 i
13+6 de la gestació.

RECOMANACIONS

• No hi ha evidències que donin suport a fer una ecografia rutinària en el tercer trimestre, ja que no ha demostrat cap benefici. Si se sospita
l’existència d’un fetus amb restricció de creixement o si hi ha cap altra indicació, cal informar-ne l’embarassada i oferir-li l’ecografia.

-- Teràpia intrauterina, si hi escau.

-- Gestionar el naixement en un centre
especialitzat.

-- Preparar-se per al naixement d’una criatura amb anomalies i una discapacitat
que podrien requerir cures pal·liatives i
tractaments específics.

-- Opció reproductiva: continuar
l’embaràs o interrompre’l.

• Identificar anomalies fetals que permetin prendre decisions informades sobre
diverses opcions:

• Marcadors ecogràfics precoços.

• Diagnòstic d’algunes malformacions (p.
ex., anencefàlia).

• Detectar les patologies ginecològiques
associada (miomes, quists ovàrics...).

• Diagnosticar precoçment els embarassos • Nombre d’embrions.
múltiples.
• Mesurament del sac gestacional i
• Detectar les patologies de la gestació
longitud crani-natges.
(avortament, embaràs ectòpic, mola...).
• Localització i característiques del trofoblast.

• Presència o absència d’embrió.

CONTINGUTS

• Valorar la viabilitat de la gestació.

OBJECTIUS

FITXA 13. EXPLORACIÓ ECOGRÀFICA

Guia de bones pràctiques en l’atenció de l’embaràs, del puerperi
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2.3.5. Altres pràctiques clíniques durant
l’embaràs
(Vegeu la fitxa 14)

A) Cribratge prenatal de l’estreptococ del grup B
Objectiu
• Detectar els casos de dones portadores de
l’estreptococ del grup B per aplicar-los un
tractament intrapart i reduir la incidència de
la sèpsia neonatal.
B) Citologia cervicovaginal
• Diagnòstic precoç del càncer de cèrvix.
C) Cardiotocograma
Objectiu
• Identificar els fetus que estan en una
situació compromesa, de manera que es
puguin aplicar les mesures apropiades per
evitar un dany irreversible.
D) Versió cefàlica externa en presentacions
podàliques
Objectiu
• Augmentar les possibilitats de part
vaginal de les embarassades amb fetus en
presentació podàlica a prop del terme.
E) Atenció de l’embaràs sense complicacions
entre les setmanes 41a i 42a
Objectiu
• Oferir una atenció especial a l’embaràs entre
les setmanes 41a i 42a de la gestació amb
l’objectiu de prevenir el possible increment
de la morbimortalitat fetal a partir d’aquesta
edat gestacional.
F) Atenció de les dones que ja han experimentat
una cesària
Objectiu
• Oferir la possibilitat d’un part vaginal a
les dones que ja hagin experimentat una
cesària i una incisió transversa baixa.

FITXA 14. ALTRES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES DURANT L’EMBARÀS

Objectiu
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Versió cefàlica
externa en
presentacions
podàliques

Cardiotocograma

• No és recomana la citologia cervicovaginal de rutina a totes les gestants, se suggereix retardar la citologia fins a 6 o 8
setmanes després del part en dones amb una història prèvia de citologies negatives a les quals correspon un nova prova
de cribratge, excepte en els casos en què hi hagi dubtes sobre el seguiment del cribratge per part de la dona o hagin
transcorregut més de 3 anys.

Citologia
cervicovaginal

--Pot ser dolorosa i el procediment pot ser interromput si l’embarassada ho vol.

--Hi ha poques contraindicacions absolutes i la taxa de complicacions és molt baixa.

--La taxa d’èxit de la versió cefàlica externa és del 50 %, aproximadament, encara que pot haver-hi diferències individuals.

--El part en cefàlica després d’una versió cefàlica externa reeixida s’associa amb una major proporció d’intervencions obstètriques que quan la versió cefàlica externa no és necessària.

--Disminueix la probabilitat d’haver de recórrer a la cesària.

--Redueix la probabilitat d’un part en presentació podàlica.

• Informar les embarassades sobre els aspectes següents de la versió cefàlica externa:

• Oferir-los la possibilitat d’un part vaginal en presentació podàlica si no té èxit la versió cefàlica externa, especialment en els
casos de dones que hagin tengut un part vaginal anterior i que compleixin els requisits, amb la informació oportuna.

• En cas de presentació podàlica, s’ha d’oferir —sempre que se’n tengui experiència— la versió cefàlica externa per mitjà de
la manipulació fetal a través de la paret abdominal materna. S’ha de fer preferiblement en la 36a setmana en el cas de les
nul·lípares i en la 37a setmana en el cas de les multípares.

• En els embarassos de risc alt, la patologia mateixa assenyalarà quan i amb quina freqüència s’ha de fer el cardiotocograma.

• Iniciar l’estudi del benestar fetal a partir de la 41a setmana de la gestació en els embarassos sense complicacions.

• Fer la presa endocervical per mitjà de bastons de cotó mig remullats amb sèrum salí a fi de minimitzar la possible
sagnia derivada de la presa de la mostra endocervical, i informar-ne la gestant per evitar que es preocupi.

• Fer una presa de mostres i un cultiu en el tercer trimestre de la gestació, entre la 35a i la 37a setmana de la gestació.

Cribratge prenatal
de l’estreptococ B

RECOMANACIONS

FITXA 14. ALTRES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES DURANT L’EMBARÀS

Atenció de les
dones que hagin
experimentat una
cesària prèviament

Atenció de
l’embaràs sense
complicacions
entre la 41a i la
42a setmana de la
gestació

• En el cas que es consideri programar una cesària, no s’ha de fer abans de la 39a setmana complerta, excepte en els
casos d’urgència a causa d’alguna patologia materna o fetal que ho exigeixi.

• Permetre el part vaginal d’inici espontani quan l’embarassada ja hagi experimentat una cesària prèviament, sempre que
no hi hagi contraindicacions absolutes.

--La inducció del treball de part és un procediment invasiu i dolorós. A fi de prendre una decisió informada i donar el
consentiment, les embarassades necessiten informació suficient i fiable i temps per prendre la decisió. Han de conèixer el mètode d’inducció, el lloc, els detalls i les opcions de suport i d’alleujament del dolor.

--A partir de la 40a setmana comencen a augmentar molt lentament els riscs per al fetus i la taxa de cesàries.

--Entre el 5 % i el 10 % dels casos, l’embaràs es prolonga més enllà de la 42a setmana.

• Informar les gestants sobre els aspectes següents:

• Finalitzar la gestació davant de qualsevol signe de compromís fetal. L’oligoamni pot ser un marcador rellevant quan
l’embaràs es prolonga.

• Si l’embarassada rebutja la inducció a partir de la 42a setmana, cal oferir-li vigilància freqüent per mitjà de dos cardiotocogrames setmanals, almenys, i l’estimació ecogràfica del volum del líquid amniòtic.

• Abans de la inducció formal del treball de part es pot oferir l’alternativa d’un examen vaginal per desferrar les membranes.

• Oferir a la gestant a partir de la setmana 41+0 de la gestació la possibilitat d’esperar l’inici espontani del part o
d’induir-lo amb el millor mètode disponible i la informació adequada.

• Estimar adequadament l’edat gestacional per mitjà de l’ecografia del primer trimestre.

RECOMANACIONS

Guia de bones pràctiques en l’atenció de l’embaràs, del puerperi
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2.4. Atenció de l’embaràs en
situacions d’especial vulnerabilitat
2.4.1. Atenció a la diversitat

FITXA 14. ALTRES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES DURANT L’EMBARÀS

(Vegeu la fitxa 15)

62

Consideracions
• El flux migratori cap a les Illes Balears ha
augmentat, cosa que implica l’aparició de
necessitats específiques en matèria de salut
sexual i reproductiva a causa de l’alta taxa de
natalitat, les condicions socioeconòmiques
i culturals de les dones immigrades i les
malalties endèmiques dels països d’origen.
A més, les circumstàncies psicosocials (dol
migratori, falta de suport social o familiar)
poden produir un cert malestar psicològic que
pot afectar l’evolució de l’embaràs.
• D’altra banda, en un temps de globalització
accelerada com l’actual, la diferència cultural
és més intel·ligible; en la nostra intervenció
podem aprofitar la riquesa cultural que les
persones nouvingudes aporten.
Objectius
• Proporcionar una atenció precoç i adequada
a les dones immigrades i a les seves parelles
i facilitar-los la participació tenint en compte
les particularitats i les patologies específiques
segons el país d’origen i eliminant les barreres
culturals i idiomàtiques.

2.4.2. Atenció sanitària de dones amb
mutilació genital femenina
(Vegeu la fitxa 15)

Consideracions
• Segons la definició de l’Organització Mundial
de la Salut, la mutilació genital femenina
(MGF) comprèn tots els procediments que,
de manera intencionada i per motius no
mèdics, alteren o lesionen els òrgans genitals
femenins.
• La MGF és un costum ancestral preislàmic,
estès entre molts pobles africans —encara
que no exclusivament—, que té profundes

arrels socials i culturals. Però la MGF no
es fa a tots els estats africans, ni tan sols
en tots els grups ètnics d’un mateix estat.
Tanmateix, segons estudis duits a terme a
Gàmbia, s’ha comprovat que alguns pobles
que tradicionalment no incloïen la MGF entre
les seves tradicions actualment sí que ho fan
en haver entrat en contacte amb altres grups
i en haver-se assentat territorialment als seus
poblats, com a part d’un procés adaptatiu
més ampli.
• Tipus d’MGF segons la classificació de
l’Organització Mundial de la Salut (1995):
··Tipus I: la clitoridotomia consisteix en
l’eliminació del prepuci clitoridi, encara
que generalment es conserva el clítoris.
Anomenada
“sunna”
(‘tradició’),
és
equivalent a la circumcisió masculina.
··Tipus II: l’excisió o clitoridectomia és la
resecció parcial o total del clítoris i pot
incloure el tall dels llavis menors i dels llavis
majors.
··Tipus III: la infibulació consisteix en la sutura
d’ambdós costats de la vulva, amb resecció
del clítoris o sense. S’hi deixen dos petits
orificis per permetre la sortida de l’orina i de
la sang menstrual.
··Tipus IV: tots els altres procediments lesius
dels genitals externs amb finalitats no
mèdiques, com ara la perforació, la incisió, el
raspament, la cauterització o la introducció
de substàncies corrosives a la zona genital.
• Les principals raons adduïdes per dur a terme
la MGF són les següents:
··Higiene: un home circumcidat equival a
un “home net”, d’acord amb l’Alcorà i, per
tant, és de caràcter obligatori. Una dona
circumcidada, per tant, és una “dona neta”.
Forma part de la sunna, encara que només
és una recomanació, no una obligació, ja
que l’Alcorà no en fa menció.
··Ritu d’iniciació: significa el pas de la
infantesa a la pubertat, primer estadi de la
vida adulta.
··Simbòliques: la circumcisió constitueix
una marca per a tota la vida i simbolitza
que també ho serà la unió d’una dona
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··Estètiques: el clítoris pot créixer massa.
··Altres raons: facilitar el part, prevenir la
promiscuïtat, augmentar les oportunitats
matrimonials, preservar la virginitat,
potenciar la fertilitat, mantenir una bona
salut i prevenir el naixement d’infants morts
en les primigràvides, ja que es creu que si la
criatura toca el clítoris amb el cap en néixer
pot morir o patir algun trastorn mental.
• Pel que fa a la prevalença de la MGF, la
majoria de les nines i de les dones que
l’han patida procedeixen de vint-i-vuit estats
africans, encara que també se’n poden trobar
a Àsia i a l’Orient Mitjà i apareix cada vegada
més a Europa, a Austràlia, al Canadà i als
Estats Units, principalment entre persones
immigrades que procedeixen de Djibouti,
Eritrea, la Guinea, Mali, Sierra Leone, Somàlia
i el Sudan. S’estima que cada any uns altres
dos milions de nines corren el risc de patir la
MGF.

ESTAT

PREVALENÇA

TIPOLOGIA
MÉS
PREVALENT

Burkina Faso

72 %

I i II

Costa d’Ivori

42 %

I i II

Djibouti

93 %

III

Gàmbia

78 %

I i II

Ghana

4%

I i II

Guinea

96 %

III

Nigèria

19 %

I i II

Senegal

28 %

I i II

Somàlia

98 %

III

Sudan

90 %

III

Font: GIPE/PTP, a partir de dades del
Demographic & Health Survey (2008).

Consultar el protocol de prevenció i atenció a
les dones i les nines sobre la mutilació genital
femenina a les Illes Balears

2.4.3. Atenció a la discapacitat
(Vegeu la fitxa 15)

Objectius
• Proporcionar una atenció adequada a les
dones amb alguna discapacitat, oferir-los els
mitjans estructurals i la informació necessària
que els permetin exercir el dret de decidir
lliurement i de manera responsable el nombre
de fills que volen, l’espaiament entre els
embarassos i la manera satisfactòria de durlos a terme.
• Facilitar la participació en el procés a les dones
amb alguna discapacitat i a les seves parelles,
tenint-ne en compte les circumstàncies, les
particularitats, els desigs i les expectatives, i
disposar dels mitjans adequats i la informació
accessible en cada cas.

2.4.4. Atenció de dones adolescents
(Vegeu la fitxa 15)

Consideracions
• L’Organització Mundial de la Salut defineix
l’adolescència com el període de la vida
en la qual l’individu adquireix la maduresa
reproductiva i transita pels patrons psicològics
de la infantesa a la vida adulta, i en fixa els
límits entre l’edat det 10 anys i 19.
• Diferents autors assenyalen que les
embarassades
adolescents
segueixen
sovint una dieta inadequada i accedeixen a
l’atenció prenatal en un estadi avançat de la
gestació. Es tracta d’un problema complex
que exigeix un gran cost social i personal. Les
adolescents embarassades tendeixen a patir
més riscs de complicacions obstètriques, que
poden repercutir en els nounats: retard del
creixement intrauterí, prematuritat, pes baix
en néixer...
Objectiu
• Proporcionar cures prenatals òptimes
centrades en les necessitats de salut especials
de les adolescents, que inclouen un abordatge
obstètric, psicosocial i individualitzat.
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circumcidada al grup. Es tracta d’una
qüestió de cohesió social i de pertinença:
hom és a dins o hom és a fora.
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• Adaptar alguns aspectes del protocol de seguiment de l’embaràs
per individualitzar les cures.

• Diferències culturals, que es poden presentar en l’atenció a les dones immigrades:

• Vivència del puerperi: quan el nounat necessita incubadora, ho interpreten com un signe que
morirà o tendrà una discapacitat important. La relació amb el nounat és diferent, sobretot en
les dones subsaharianes: p. ex., el fet que el personal sanitari demani el nom del nounat o
manifesti que és guapo és contraproduent, ja que creuen que si se’l valora massa el perdran.

-- En algunes cultures la presència del marit durant el part no està ben vista.

-- Respecte del dolor del part, no solen demanar analgèsia, ja que el dolor forma part
del procés, encara que determinades circumstàncies —com la paritat (primiparitat) i
la cultura— poden canviar aquesta decisió.

-- No comprenen que siguin citades en alguns casos (p. ex. inducció del part, control
cardiotocogràfic fetal) i no solen acudir a l’hospital fins que presenten els símptomes del part.

• Vivència del prepart i del part:

• Vivència de l’embaràs: les dones immigrades valoren la seguretat del medi sanitari a Espanya en
l’atenció del part, però consideren excessives i massa freqüents les visites prenatals, i la preparació
psicofísica, una pèrdua de temps. Sovint posen en dubte la necessitat de tècniques en el seguiment
de l’embaràs, fonamentalment perquè en el seu context cultural és un procés natural.

• Insistir en l’educació sanitària i la prevenció durant l’embaràs,
valorar noves estratègies d’educació grupal adaptades a les
característiques i necessitats de l’embarassada aprofitant les
capacitats i les aportacions culturals de la població nouvinguda
(criança, lactància, etc.).

-- Mediadors culturals, que no només tradueixen la llengua sinó que
transmeten el sentit de les paraules en un context cultural diferent.

• Utilitzar els recursos si estan disponibles:

• Disposar de materials informatius (vídeos, fullets...) en diversos
idiomes per facilitar la comunicació i assegurar la comprensió del
que succeeix.

-- La solitud amb relació al procés migratori, el risc de recidiva del
dol migratori durant la gestació, les pràctiques religioses (p. ex.
el Ramadà) i la mutilació genital femenina en dones procedents
de països on s’acostuma a dur a terme.

-- Més prevalença d’embarassos en l’adolescència, ja que en moltes cultures l’edat del
primer embaràs és menor que en el nostre context cultural.

-- Més prevalença de la interrupció voluntària de l’embaràs, desconeixement dels
mètodes anticonceptius, més incidència de les infeccions de transmissió sexual.

-- Hàbits alimentaris, creences, pràctiques i rituals tradicionals que puguin tenir relació amb l’embaràs, el naixement i la cura del nounat.

-- Rols de gènere: rol de mare, relacions de poder masculí que afavoreixen la
multiparitat, els intervals intergenèsics curts, l’aïllament i la dificultat d’integració.

-- Estil de vida, codis de salut, nivell d’educació sanitària de la població d’on procedeixen. • Facilitar des de l’atenció primària la incorporació al control de l’embaràs.
L’assistència sanitària està garantida per llei a totes les dones, indepen-- Religió, patrons familiars.
dentment de la situació administrativa que tenguin a Espanya.
-- Desconeixement del sistema sanitari i dificultats d’accés.
• Insistir i ajudar la dona immigrada a adaptar-se a l’organització
-- Menys ús de les consultes prenatals, inici tardà del seguiment de l’embaràs.
sanitària de les Illes Balears.
-- Interrupcions del seguiment a causa de viatges, tipus de treball (p. ex. servei domèstic).
• Informar-la sobre aspectes específics:

-- Idioma, manera d’expressar-se.

Recomanacions

Consideracions

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
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• A més dels controls habituals, cal informar el personal sanitari
responsable del seguiment del puerperi sobre els possibles canvis
anatòmics de la dona en els casos de desinfibulació.
• Explicar a la dona la relació entre els esquinçaments i les cicatrius ocasionades per la MGF.
• En cas de desinfibulació, subratllar-li els aspectes positius derivats de la nova situació i donar-li suport psicològic perquè pugui
afrontar aquest canvi.
• Ensenyar-li a fer exercicis de recuperació perineal.
• Assessorar-la sobre el reinici de les relacions sexuals després del part:
-- Intentar no tenir relacions coitals fins que les ferides cicatritzin completament.
-- Utilitzar lubricants vaginals en les relacions coitals.
• En cas que el nounat sigui una nina, assegurar-se que la mare i
la seva parella són conscients de les conseqüències que la MGF
implica per a la salut de la seva filla i recordar-los que és il·legal.
• Tenir en compte que en parlar sobre la MGF es poden generar sentiments de culpabilitat per haver circumcidat una altra filla anteriorment.
• Fer ressaltar els seus costums positius: la lactància materna prolongada, el contacte físic constant entre les mares i les criatures,
el suport de la família extensa en la cura i en la seguretat dels
infants dins la comunitat.
• Indagar si la filla es criarà a Espanya o a l’Àfrica. Això implica
poder comentar les dificultats que suposaria la mutilació per a
la salut de la nina i també que es tracta d’una pràctica il·legal al
nostre medi. Si la nina ha de tornar al seu país, cal informar que
també s’hi estan produint canvis respecte d’aquesta qüestió.
• Elaborar un informe per a l’equip de pediatria de referència a fi que pugui continuar les tasques de sensibilització sobre la prevenció de la MGF
en la nina. Hi han de constar les activitats duites a terme fins al moment
i la resposta de la mare i la seva parella en abordar el problema.

• L’embaràs sol ser la primera vegada en què s’aborda la mutilació genital femenina (MGF). Per
això, el personal sanitari ha d’adquirir coneixements i habilitats i actuar de manera empàtica,
confidencial, respectuosa i natural.
• La primera visita té una importància vital per poder establir una relació de confiança entre la
dona i el o la professional.
• És important identificar les dones que han patit MGF “preguntar-li si li han realitzat el tall”
i registrar-ho en la seva història clínica, però és preferible plantejar per primera vegada el
tema i l’exploració en les visites successives, quan ja s’hagi creat certa relació de confiança i
respecte.
• En els casos d’MGF, en l’exploració dels genitals externs s’observarà el tipus i l’extensió del
fenomen, la presència de cicatrius rígides i l’elasticitat del teixit.
• Qualsevol exploració s’ha de fer amb el consentiment previ de la dona, i fins i tot de vegades
de la seva parella.
• Els sentiments propis del personal sanitari davant de la MGF en el moment de l’exploració
poden augmentar la incomoditat i la sensació de vergonya de la dona, cosa que pot propiciar
que no torni a la consulta. Per això s’ ha de controlar l’expressió d’aquests sentiments.
• Cal evitar la presència de massa gent (estudiants...) i en ocasions de professionals masculins
si la dona no vol que hi siguin presents.
• Estratègies recomanades per introduir el tema de la MGF:
-- Preguntar a la dona si té problemes per orinar o per a la sortida de fluix menstrual,
infeccions urinàries, disparèunia o dificultats en les relacions sexuals.
-- Indagar sobre l’actitud de la dona i la família sobre la MGF; si consideren que la faran a una
futura filla, introduir el tema de les conseqüències per a la salut de la nina i de la il·legalitat
de dur a terme qualsevol tipus d’MGF a Espanya.
-- Utilitzar l’educació sexual que s’imparteix durant el seguiment de l’embaràs per informar
sobre la funció dels genitals externs. Es poden utilitzar làmines d’anatomia per parlar de
l’aparell genital femení amb circumcisió i sense circumcisió i sobre les conseqüències
mèdiques (infeccions, transmissió del VIH, hemorràgies...), psicològiques i sexuals de la MGF.
-- Si la MGF consisteix en una infibulació (poc freqüent en les immigrants que viuen a Espanya),
s’ha de plantejar la necessitat de fer la desinfibulació entre la 20a i la 28a setmana de la
gestació utilitzant anestèsia local o epidural. Si no es fa durant l’embaràs, s’ha de fer durant la
segona fase del part.
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Seguiment posterior al part

Seguiment de l’embaràs

ATENCIÓ SANITÀRIA EN L’EMBARÀS I EN EL PUERPERI DE LES DONES QUE HAN PATIT MUTILACIÓ GENITAL
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• Fomentar els grups d’ajuda mútua i els punts d’informació entre dones amb alguna discapacitat que vulguin ser mares i aquelles que ja ho
han estat.

• Potenciar la comunicació amb el personal sanitari i desmitificar els estereotips, els mites i els prejudicis.

• Promoure accions per incrementar l’autonomia en l’àmbit familiar, la participació de la parella i el suport familiar en les feines de casa i en
les cures necessàries segons cada cas.

• Oferir el suport necessari en els aspectes de més vulnerabilitat.

• Potenciar la capacitat de resiliència de les dones amb alguna discapacitat fent ressaltar les fortaleses i les habilitats que tenen i els
progressos que fan.

• Evitar l’intervencionisme injustificat i les accions que puguin significar discriminació.

• Habilitar espais, instruments i pràctiques adequades a les necessitats de les dones.

• Facilitar l’accessibilitat en general eliminant les barreres arquitectòniques, d’informació i d’organització.

ATENCIÓ DE DONES AMB ALGUNA DISCAPACITAT

• Facilitar-li l’accés senzill i ràpid a l’atenció psicosocial.

• Implicar la família materna i la pareja, si n’hi ha, en la en la cura de l’adolescent embarassada.

• Afavorir el vincle entre la mare i el nounat.

• Proporcionar-los assistència psicològica, si en necessiten.

• Evitar les actituds culpabilitzadores i mostrar una actitud positiva i empàtica.

• Alleugerir els sentiments de por i aïllament que sovint senten les adolescents embarassades quan acudeixen a l’atenció prenatal.

Recomanacions

ATENCIÓ DE LES DONES ADOLESCENTS
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3
ATENCIÓ DEL PUERPERI
EN L’ATENCIÓ PRIMÀRIA

Guia de bones pràctiques en l’atenció de l’embaràs, del puerperi
i del període neonatal a l’àrea de salut maternoinfantil de les Illes Balears

3.1. Seguiment del puerperi
(Vegeu la fitxa 16)
Consideracions
• El puerperi suposa un període de
reajustament i de vulnerabilitat especial
en la vida de les dones i del seu entorn
familiar. L’atenció que ofereix el sistema
sanitari és un element decisiu, d’una
banda, per aconseguir que les puèrperes
visquin aquest procés de manera serena i
satisfactòria i que l’experiència enriqueixi el
seu grau de salut, el de la criatura i el de
les persones del seu entorn i, d’una altra
banda, per evitar que es converteixi en una
successió de dificultats.
• És essencial disposar de protocols basats
en l’evidència sobre les cures puerperals per
assegurar les bones pràctiques i eliminar les que
no estiguin sustentades en dades científiques o
que es revelin perjudicials o innecessàries.
Objectius
• Proporcionar continuïtat de
després de l’alta hospitalària.

les

cures

• Promoure la salut de les puèrperes i dels seus
nounats: atendre els dubtes que tenguin i donarlos pautes per aconseguir autonomia i ajudar la
família en la integració del nou membre.
• Detectar les desviacions de la normalitat.
• Fomentar el vincle emocional i l’aferrament
al nounat (vegeu la secció 3.4).
• Promoure la lactància materna (vegeu la
fitxa 19).

-- Oferir a la puèrpera l’oportunitat de
parlar sobre el naixement i la seva
experiència i de fer preguntes sobre
l’atenció rebuda durant el treball de part
i naixement.
-- Preguntar a la puèrpera sobre el seu
estat físic i emocional, sobre el suport
familiar i social de què disposa i sobre
les seves estratègies per gestionar
assumptes quotidians.
-- Animar la puèrpera, la seva parella i
els seus familiars a comentar qualsevol
canvi d’humor, estat emocional o
comportament inusual.
-- Oferir a totes les puèrperes una revisió
al cap de 6-8 setmanes que se centri en
la seva salut física i emocional.
-- Facilitar a la puèrpera l’accés a grups de
suport de postpart “de mare a mare”.
-- Informar i assessorar la puèrpera i la
seva parella per identificar i valorar
l’estat de normalitat de la seva criatura,
els signes i els símptomes de problemes
de salut comuns i de risc que requereixin
l’assistència urgent i els aspectes de
seguretat. Es pot planificar la resta de
visites posteriors segons les necessitats
individuals de cada puèrpera.

3.2. Abordatge de les
alteracions de la salut física i
del benestar
(Vegeu la fitxa 16)

Recomanacions

Objectiu

-- Fer la primera visita puerperal a domicili
o al centre de salut durant la primera
setmana posterior a l’alta hospitalària.

• Abordar l’aparició de problemes físics i
psicològics, facilitar una atenció ràpida i
eficaç i prevenir les complicacions evitables.

-- Oferir un pla d’atenció individualitzat
per a cada puèrpera i la seva criatura,
respectant les seves necessitats
personals i culturals, les seves creences
i els seus desigs.
-- Informar-la sobre els signes i els
símptomes d’alarma que requereixin
atenció urgent (vegeu la fitxa 16).
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3.3. Promoció de la salut en el
puerperi

3.5. Criança, aferrament i vincle
emocional

(Vegeu la fitxa 16)

(Vegeu la fitxa 16)

Consideracions

Consideracions

• Qualsevol imposició sobre les cures que ha
de dur a terme una puèrpera li pot generar
estrès si no la pot complir adequadament.
Mai no li n’han de suggerir si no tenen una
base científica demostrada.

• L’aferrament és un vincle afectiu entre el
nounat i qui en tenen cura. Cobreix una
necessitat primària, no apresa, d’establir
vincles incondicionals i duradors, que
s’interioritzen i li proporcionen seguretat i
protecció.

Objectius
• Durant aquest període, facilitar a la puèrpera
informació adequada i consell sanitari per
apoderar-la a tenir cura de la seva pròpia
salut i de la seva criatura, en un llenguatge
clar i també per escrit.

3.4.
Atenció
a
l’estat
psicològic i emocional
(Vegeu la fitxa 16)
Objectius
• Informar i tenir cura dels canvis emocionals
i psicològics de la dona durant el puerperi
normal.
• Prevenir i identificar precoçment la
psicopatologia postpart i facilitar l’atenció
específica a les necessitats de cada dona
depenent de la cultura, la llengua, la diferent
capacitat, les creences i l’aparició de
símptomes de sospita de violència de gènere.
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• La vida afectiva des del naixement és la
base que conformarà el futur adult i en
condicionarà el mode de relació afectiva
amb els altres en el futur i el caràcter. Per
això l’important de crear vincles afectius
de qualitat en els primers anys de la vida.
En establir vincles d’aferrament segurs i
estables es possibilita que posteriorment
es pugui relacionar amb si mateix i amb els
altres de la manera adequada.
Objectius
• Fomentar l’aferrament emocional de la mare
i la seva parella amb la criatura potenciant
el vincle biològic.
• Promoure
una
relació
harmònica
continuada i duradora amb el nounat, que
li proporcionarà la seguretat emocional
necessària per al seu benestar psicològic.

• Valorar les hemorroides greus, inflamades
o prolapsades o qualsevol sagnia rectal.
Recomanar el tractament local.

• Facilitar analgèsia: utilitzar paracetamol com
a primera opció i ibuprofèn com a segona
si la puèrpera no és al·lèrgica a aquests
fàrmacs i si no hi ha cap contraindicació.

• Aconsellar un tractament del dolor amb fred
local.

FITXA 16. ATENCIÓ DEL PUERPERI A L’ATENCIÓ PRIMÀRIA

• Descartar la presència d’hematomes,
d’infecció, de seromes i de dehiscència.

Ferida quirúrgica a causa d’una cesària:

• Preguntar a la puèrpera en cada visita si
té alguna preocupació sobre el procés de
curació de qualsevol ferida perineal.

• Avaluar la presència de dolor.

• Presència d’hemorroides.

• Vigilar la cicatrització del perineu, si hi ha
presència de ferides i descartar la presència
d’hematomes, d’infecció i de dehiscència de
la sutura.

• Explicar la higiene perineal, el canvi freqüent
de les compreses, el rentat de les mans
abans i després de manipular-les i la dutxa
diària.

• Aplicar cures en els casos de ferides
obertes.

Valoració del perineu:

• Incontinència urinària o fecal.

• Investigar les molèsties urinàries.

• Restrenyiment.

• Detectar els casos de pèrdues involuntàries
• Aconsellar mesures dietètiques per combatre
d’orina o fecals que no es resolen o que
el restrenyiment i oferir un laxant suau si les
empitjoren i derivar-los per fer-ne una valoració
mesures alimentàries no són eficaces.
i aplicar-los un tractament especialitzat.
• Informar sobre els exercicis de recuperació
perineal (com fer-los i quin moment és el
més adequat).

RECOMANACIONS GENERALS

Avaluació de la micció i de l’evacuació:

• Aspecte, color, quantitat i olor del loqui.

• Presència o absència de coàguls.

• Posició i mida de l’úter.

Valoració de la involució uterina i
característiques del loqui:
• La situació uterina anormalment alta i
desplaçada lateralment ha de fer pensar
en una subinvolució uterina. Descartar
l’endometritis (retenció de restes
placentaris).

• Individualitzar l’atenció.

Valoració de les constants vitals:

• Tensió arterial, pols i temperatura.

ABORDATGE DE LES ALTERACIONS

ANAMNESI I EXPLORACIÓ
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sexuals i la possible disparèunia al cap de sis
setmanes des del part.

• Preguntar sobre la represa de les relacions

sobre el tema per part de la dona o de la seva
parella.

• Investigar qualsevol expressió o signe d’ansietat

Disparèunia:

vivència de la sexualitat.

• Preguntar en una visita puerperal sobre la

Sexualitat i anticoncepció posteriors al part:

necessitats de la puèrpera.

• Valorar la dieta.
• Valorar el tractament amb ferro, segons el cas.
• La suplementació vitamínica dependrà de les

Valoració de la dieta i dels suplements:

necessari (vegeu la fitxa 22).

• Observar una presa per ajustar la tècnica si és

clivelles.

• Avaluar l’estat dels mugrons: presència de

la secreció de la llet, l’absència de signes
inflamatoris, els símptomes d’ingurgitació, la
tumefacció i el dolor.

• Aconsellar, si ho necessita, l’ús d’un gel
lubrificant a base d’aigua per alleugerir la
incomoditat durant les relacions sexuals,
especialment si la dona està alletant.

• Oferir una valoració del perineu a les dones
que experimentin disparèunia.

moment de reprendre’ls. Proporcionar una atenció
proactiva a les dones que podrien tenir dificultats
per accedir a les cures anticonceptives (vegeu la
fitxa 17)

• Informar dels mètodes anticonceptius i del

després del part i dels canvis físics i emocionals
esperats en el puerperi normal.

• Informar de les diferents vivències de la sexualitat

dificultats i les vivències respecte a la sexualitat
en el període puerperal.

• Involucrar la parella en l’expressió de les

(Vegeu la fitxa 5)

• No restringir la ingesta de líquids.

de tonyina vermella, emperador o tauró per evitar
l’exposició de la criatura al metil mercuri.

• Durant la lactància materna s’ha d’evitar el consum

variada i rica en fibra, amb ingestes freqüents,
especialment en el període de lactància.

• Recomanar una alimentació equilibrada,

(Vegeu el capítol 5 i la fitxa 20)

(Vegeu el capítol 5 i la fitxa 20)

Valoració de les mames i suport de la lactància
materna:

• Vigilar l’estat de turgència de les mames,

RECOMANACIONS GENERALS

ABORDATGE DE LES ALTERACIONS

ANAMNESI I EXPLORACIÓ
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• Atendre les dones amb mal d’esquena puerperal
com s’atén la població en general.
• Si l’astènia és persistent i afecta l’estat
general de la puèrpera, cal valorar els
nivells d’hemoglobina i s’ha de descartar
l’hipotiroïdisme. Iniciar l’administració de
suplements de ferro si cal.
• El tractament de la migranya lleu puerperal
s’ha de basar en els protocols habituals de
tractament.
• L’estres, la preocupació i la falta de descans
poden afectar la producció de llet.

• Considerar les modificacions habituals en
aquesta etapa per intentar detectar les
situacions que s’allunyen de la normalitat.
• Trastorn per estrès posttraumàtic: és una reacció
que consisteix a reviure l’esdeveniment traumàtic
amb somnis, records o escenes retrospectives.
Els símptomes principals són els següents:
--Reexperimentació del trauma (en forma de
reviviscències [flash-backs] o malsons).
--Evitació d’estímuls relacionats amb el trauma.
--Estat d’ansietat o nerviosisme que es
desencadena amb la reexposició a detalls de
l’esdeveniment traumàtic.
• Oferir ajuda:
--Dones que presenten símptomes de tristesa
i ansietat persistent, susceptibles de ser
una depressió postpart, un trastorn obsessiu
compulsiu postpart, una psicosi puerperal o
un trastorn per estrès posttraumàtic.
--Puèrperes que han patit una pèrdua perinatal.
--Dones afectades per la violència de gènere.

Valoració del benestar general:
• Descans i son.
• Astènia.
• Mal d’esquena.
• Migranyes.
• Activitat física.

Valoració de l’estat psicològic i
emocional:
• Malenconia postpart.
• Trastorn per estrès posttraumàtic.
• Investigar el benestar emocional
de la puèrpera, com ha gestionat els símptomes de tristesa o
les alteracions psicoemocionals,
el suport del seu entorn, les
estratègies i els recursos per
gestionar els afers diaris.
• El part pot ser un esdeveniment
prou estressant per desencadenar
un trastorn d’estrès posttraumàtic.
Cal prestar atenció als símptomes
i als signes d’alteració de la salut
mental en les setmanes i en els
mesos posteriors al part i els punts
principals del diagnòstic diferencial,
i recomanar un acompanyament
preventiu i un seguiment estret.

• Fomentar l’autocura, la responsabilitat, l’apoderament,
els recursos psicològics individuals i el suport del seu
entorn.
• Facilitar la comunicació entre professionals, parelles
i famílies de les puèrperes per facilitar la detecció de
canvis en l’estat d’ànim o en la conducta que no corresponguin al seu caràcter habitual.
• Transmetre que el naixement d’una criatura requereix
una adaptació i una reestructuració psíquica importants. Els reajustaments psicològics i emocionals són
característics de moments vitals de transició i faciliten
l’adaptació al canvi.
• Promoure una afecció segura entre la mare i la criatura,
la lactància, la criança respectuosa i la formació de xarxes socials femenines d’autosuport.
• Facilitar a les dones la informació professional experta i
l’accés a grups de suport “de mare a mare”, tant sobre
el postpart com per al suport a la lactància materna i
la criança.

• Recomanar a les dones que aprofitin els períodes de son de la criatura
durant el dia per descansar. Promoure un repartiment adequat de les
tasques domèstiques que faciliti el descans i la recuperació de la dona.
• Informar les dones a les quals s’ha aplicat una analgèsia
epidural o espinal que informin de qualsevol migranya greu,
especialment si apareix mentre estan assegudes o dretes.
• Les dones amb migranyes haurien de rebre consells
sobre la relaxació, el descans i el son suficients.
• Assessorar la puèrpera sobre els exercicis físics en el postpart
adequats a les seves condicions prèvies, les característiques
personals, les preferències i les necessitats. Recordar que
la prioritat en aquest període és la vivència positiva de la
maternitat, el descans adequat, i no l’adaptació a patrons
socials d’estètica que posen en risc la salut de les dones.

RECOMANACIONS GENERALS

FITXA 16. ATENCIÓ DEL PUERPERI A L’ATENCIÓ PRIMÀRIA
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• Maldecap acompanyat d’un o més dels símptomes següents en les primeres 72 hores després del naixement:
alteracions visuals, nàusees, vòmits.

• Dolor unilateral al ventre de la cama, enrogiment o inflor.

Preeclàmpsia/eclàmpsia

Tromboembolisme

• Dificultat per respirar o dolor toràcic.

• Febre, calfreds, dolor abdominal o loquis pudents.

• Mareigs, desmai, palpitacions/taquicàrdia.

• Pèrdua sobtada de sang o persistència d’una sagnia més gran que el que seria normal.

Infecció

Hemorràgia postpart

SIGNES I SÍMPTOMES D’ALARMA QUE REQUEREIXEN ATENCIÓ URGENT

• Implicar la parella en les tasques de criança a fi de millorar les condicions vitals de la dona en
aquest període i la futura relació paternofilial.

• Realitzar programes de formació parental en grup i donar-los continuïtat, i també animar les dones a
desenvolupar xarxes socials afectives i de suport.

• Informar les dones i les seves parelles i familiars sobre les activitats que ajuden a establir el vincle
amb la seva criatura:
--proximitat i dedicació
--contacte “pell amb pell”
--contacte físic amb l’ús de portabebès
--tècniques de cangur
--alimentació
--estimulació
--massatge infantil

Criança, aferrament i vincle emocional:

• Avaluar l’establiment de l’aferrament
emocional en cada visita postnatal.

RECOMANACIONS

ANAMNESI I EXPLORACIÓ
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• Els Inyectables depot es poden usar a
partir de les 6 semanes pospart. S’han
descrit sagnies abundants quan s’administra
l’injectable en el puerperi immediat.

• La minipíndola i els implants de
levonorgestrel i etonogestrel es poden usar
abans de las 6 semanas pospart.

FITXA 17. ANTICONCEPCIÓ POSTPART

--En els entorns en què la morbiditat de
l’embaràs i els riscs de mortalitat siguin
alts i l’accés als serveis sigui limitat, els
anticonceptius de progestagen tot sol
poden ser un dels mètodes disponibles
i accessibles a les mares lactants
immediatament després del part.

• Consideracions sobre el progestagen tot sol:

--L’anticoncepció no és necessària en les
tres primeres setmanes, ja que hi ha un
major risc de tromboembolisme.

• Consideracions:

• Valorar-ne la utilització si altres mètodes no
són possibles.

• S’ha d’evitar durant els primers sis mesos
després del part.

• Anticoncepció hormonal combinada:

--Oral.
--Transdèrmica.
--Vaginal.
--Injectable (actualment no comercialitzada
a Espanya).

MARES LACTANTS

MÈTODE ANTICONCEPTIU

FITXA 17. ANTICONCEPCIÓ POSTPART

--Es pot col·locar en qualsevol moment.

• Implant de levonorgestrel i etonogestrel:

--La dona ha de ser informada dels riscs de
patir una hemorràgia.

--Es pot administrar dins dels primers cinc
dies posteriors al part.

• Injectable depot:

--Si s’inicia després de 21 dies des del part,
és necessària la protecció anticonceptiva
addicional (barrera) durant dos dies.

--Se’n pot iniciar l’administració en qualsevol
moment.

• Minipíndola:

• Recomanar anticoncepció addicional
(barrera) durant set dies.

• Es pot iniciar a partir del 21è dia del part.

MARES NO LACTANTS
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--La probabilitat de la represa de la fertilitat
augmenta amb el temps després del part
i amb la substitució de la llet materna per
altres aliments.

--Durant la lactància materna poden ser menys
eficaços que quan no s’alleta.

• Mètodes naturals basats en el coneixement
de la fertilitat:

• Mètodes de barrera

• Assegurar-se que no s’ha mogut fent una
ecografia.

• Si no s’insereix en les primeres 48 hores
posteriors al part, s’ha de retardar la inserció
fins a la 4a setmana. Recomanar anticoncepció
addicional (barrera) durant set dies.

MARES NO LACTANTS

--És fiable quan s’han tengut almenys tres
menstruacions després del part i els cicles
són regulars una altra vegada.

• Mètode basat en el calendari:

--Es pot emprar després que s’hagi reiniciat
la menstruació i quan la dona noti els
signes de fertilitat.

• Mètode simptotèrmic:

--En els casos de dones amb amenorrea és
més difícil detectar els signes de fertilitat i
els canvis hormonals.

• Menys de 6 setmanes després del part:

--Es pot utilitzar el mètode del calendari després
de tres menstruacions posteriors al part i els
cicles regulars.

--És probable que la dona tingui la funció
ovàrica suficient per detectar els signes de
fertilitat i els canvis hormonals.

≥ 4 setmanes després del part:

--Espermicida: es pot emprar quan la puèrpera estigui llesta per reprendre les relacions
sexuals. No té cap efecte advers sobre la lactància materna.

--Són inadequats fins que la involució uterina és completa. Cal emprar-los a partir de la 6a
setmana posterior al part.

• Diafragma i caputxó cervical:

--Es poden emprar immediatament.

• Preservatiu masculí i femení:

--Si no s’insereix en les primeres 48 hores
posteriors al part, se n’ha de retardar la
inserció fins a la 4a setmana.

• DIU de coure:

--Es recomana a partir de la 4a setmana
posterior al part.

• DIU de levonorgestrel:

• Dispositiu intrauterí (DIU)

--El risc de perforació uterina és major si
el DIU s’insereix abans de la 4a setmana
posterior al part.

MARES LACTANTS

MÈTODE ANTICONCEPTIU
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• Anticoncepció d’urgència

--Quan la lactància materna no és exclusiva,
s’associa amb un augment gradual
en l’aparició de l’ovulació abans de la
menstruació i amb una durada menor de
l’amenorrea.

• Mètode d’amenorrea de la lactància (MELA):

MARES NO LACTANTS

•DIU de coure (DIU-Cu): pot inserir-se com contracepció d’urgència dins dels primers 5 dies
posteriors a les relacions sexuals no protegides, quan es pot estimar el temps de l’ovulació, el
DIU-Cu pot ser inserit més enllà dels 5 dies desprésdel coit, si cal, sempre que la inserció no
es realitzi després de més de 5 dies des de l’ovulació.

•Les dones que alleten poden utilitzar anticonceptius orals combinats d’urgència.

•L`acetat de ulipristal (UPA) es pod utilitzar com a mètode de contracepció d’urgència per
dones que alleten, tot i que es recomana interrompre la lactància materna durant les 24 hores
posteriors a la prendre d’UPA, la llet materna s’ha d’extreure i de rebutjar durant 24 hores.

-- El levonorgestrel s’excreta a través de la llet materna. Cal evitar prendre els comprimits
abans d’alletar i cal recomanar a la mare que els prengui just després de donar el pit.

•Els gestagens tot sols es poden administrar a les dones que alleten .

--Si el bebè té més de sis mesos, la probabilitat d’embaràs és més alta, fins i tot si la mare
continua alletant. Recomanar un mètode anticonceptiu addicional.

--Si després de vuit setmanes després del part apareix la menstruació, la probabilitat
d’embaràs és més alta. Recomanar un mètode anticonceptiu addicional.

--Lactància a demanda exclusiva o gairebé, de dia i de nit amb intervals entre preses no
superiors a sis hores i durant els primers sis mesos posteriors al part, si algun d’aquests
criteris no es compleix cal utilitzar algun altre mètode

• Criteris per emprar el MELA:

• > 42 dies l’esterilització es pot dur a terme amb seguretat.

--Augmenta el risc de complicacions quan l’úter no està totalment involucionat.

• De 7 a 42 dies:

--L’esterilització es pot dur a terme amb seguretat.

• <7 dies després del part:

• Esterilització per obstrucció tubárica:

--Tenint en compte que l’esterilització és
un procediment destinat a ser permanent,
les dones han de ser acuradament
assessorades sobre la disponibilitat de
mètodes alternatius eficaços a llarg termini.

MARES LACTANTS

MÈTODE ANTICONCEPTIU
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3.6. Atenció en situacions de
vulnerabilitat especial
(Vegeu el capítol 2 i la fitxa 15)
Objectiu
• Facilitar que el personal sanitari que atén
puèrperes coneguir les característiques
específiques i necessitats d’aquestes mares
que es troben en situació de vulnerabilitat.

3.7. Grups de postpart “de
mare a mare”
Consideracions
• Els grups de postpart sorgeixen com una
activitat educativa enfocada a les mares i a
les seves parelles que inclou assessorament
sobre la lactància, la criança i la recuperació
de la mare després del part.

FITXA 17. ANTICONCEPCIÓ D’URGÈNCIA

• La criança és un període apassionant però
estressant: sorgeixen moltes necessitats
d’aprenentatge durant el període postpart
primerenc, i no sempre es disposa de suport
social o models de conducta per imitar.
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• Fins a hores d’ara no és possible recomanar
canvis en la pràctica dels grups de
postpart, ja que no hi ha proves suficients
per determinar els efectes de l’educació
postnatal per tal d’optimitzar la salut infantil
general i les relacions d’aferrament.
Objectius
• Proporcionar informació i educació per a la
salut a les mares i les seves parelles per
millorar les seves habilitats de criança i a
la recuperació de la mare després del part.
• Promoure l’aferrament emocional amb el
nounat.
• Facilitar la interacció i el suport “de mare
a mare”.
• Donar suport al manteniment de la lactància
materna.
Recomanació
-- Facilitar l’accés a grups de suport
postpart a les mares i les seves parelles
que vulguin accedir-hi.

Continguts
-- Informació sobre alimentació saludable.
-- Atenció a la lactància materna (resoldre
dubtes, instauració i manteniment de la
lactància.
-- Potenciar l’autoestima i la socialització
de les mares.
-- Implicar i responsabilitzar la parella en
les cures de la criatura.
-- Donar suport a ambdós membres de
la parella en el reajustament dels seus
nous rols.
-- Importància de l’afectivitat, del vincle,
del massatge infantil...
-- Importància del manteniment de les
relacions afectives i sexuals.
-- Pautes sobre els signes i els símptomes
d’alarma.
-- Consells sobre les cures de la criatura
adaptades a la situació particular de la
família.
-- Assessorament
sobre
exercicis
específics de recuperació: perineal,
musculoesquelètica,
circulatòria
i
tècniques de relaxació.

4
ATENCIÓ NEONATAL EN
L’ATENCIÓ PRIMÀRIA
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4.1. Primera visita

4.2. Promoció de la salut

Objectius

Objectius

• Donar continuïtat en l’atenció sanitària
des de la perspectiva de la prevenció de la
malaltia i la promoció de la salut.

• Proporcionar a la família informació, consells
i pautes de cures útils per donar-los suport,
i ajudar-los a entendre les necessitats i les
demandes de la seva criatura, a reconèixer
els signes i els símptomes de risc i a donarhi les respostes adequades.

• Avaluar la lactància materna.
• Detectar precoçment alguns problemes de
salut: deshidratació hipernatrèmica, pèrdua
excessiva de pes, hiperbilirrubinèmia,
infeccions, malformacions amb debut
clínic després de les 48 hores de vida
(cardiopaties, malformacions intestinals,
displàsia evolutiva del maluc, etcètera)
• Prevenir les rehospitalitzacions.
Recomanacions
-- L’atenció s’ha de prestar en el centre
d’atenció primària o a domicili 48-72
hores després de l’alta de la maternitat,
o en tot cas abans que acabi la primera
setmana de vida.
-- Els objectius de qualsevol examen
s’han d’explicar i els resultats s’han
de compartir amb la família i s’han de
registrar en la història de salut infantil.
L’entrevista és una font d’informació
i una eina per establir aliances
d’intervenció a favor de la salut de la
criatura: ha de permetre l’expressió
d’inquietuds, preocupacions i preguntes
dels familiars.
-- Fer les exploracions de l’eficàcia de les
quals es disposi de prou evidència.
-- Tot examen ha de tenir en compte
totes les facetes de la salut: físiques,
psicosocials i educatives.
-- La mare i la seva parella han de ser
encoratjats per ser presents durant
l’examen físic, a fi de promoure la
participació d’ambdós en la cura de la
criatura i perquè puguin aprendre més
sobre les seves necessitats.

(Vegeu la fitxa 18)

• Promoure hàbits saludables.
Recomanació
-- Convé aportar a la família documentació
escrita a tall de guies anticipants de les
necessitats infantils fins a la visita següent.

FITXA 18. PRIMERA VISITA NEONATAL EN EL CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA

(Vegeu la fitxa 18)
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EXAMEN DE SALUT
• Valorar la lactància materna, observeció de la presa (veure fitxa 22).
• Observar la interacció entre la mare i la criatura.
• Oferir immunitzacions de rutina d’acord amb el calendari vacunal
vigent.
• Promoció de la salut.
• Examen físic:
--Pes, talla i perímetre cranial.
--Observació de l’estat general, de la respiració, del comportament,
de l’activitat i de la postura.
--Inspecció de la pell: color i textura, presència de marques de
naixement o d’erupcions.
--Inspecció del cap: fontanel·les, cara, nas, boca (presència de
fissura palatina), orelles, coll i simetria general del cap i dels trets
facials.
--Explorar les possibles alteracions oculars: nistagme, absència del
reflex vermell retinal, malformacions, fotofòbia.
--Aspecte dels genitals i de l’anus: simetria de l’escrot; comprovar si
ambdós testicles són a la bossa escrotal; anus permeable.
--Auscultació cardiorespiratòria: presència de bufs cardíacs i
arítmies; presència i simetria de polsos perifèrics; esforç respiratori;
freqüència respiratòria.
--Exploració de l’aparell locomotor: clavícules, extremitats, mans,
peus i dits; avaluació de la proporció i la simetria; aplicar les
maniobres d’Ortolani i de Barlow.
--Exploració de la columna vertebral; inspeccionar i palpar les
estructures òssies i la integritat de la pell.
--Palpació abdominal, inspecció del llombrígol, d’hèrnies, de
visceromegàlies, etc.
--Avaluació del sistema nerviós central: observar el to muscular, el
comportament, els moviments i la postura (test de Denver i test
d’Haizea-Llevant).
--Detectar indicadors de maltractament.

HISTÒRIA DE SALUT INFANTIL

• Contingut de la història:
--Antecedents de salut familiars.
--Antecedents personals relatius a
l’embaràs, al part, al període perinatal
i tots els que hagin ocorregut abans
de l’obertura de la història.
--Registre d’activitats preventives i
els resultats d’aquestes: proves de
cribratge de metabolopaties congènites
i cribratge universal de la hipoacúsia.
Comprovar si s’han administrat les
dosis de vitamina K per la via oral (si
és la que s’ha triat).
--Emplenar la història de lactància.
--Dades de composició i funcionament
familiar (estructura i dinàmica):
dades socioeconòmiques; autonomia
dels membres de la família (psíquica
i física); estils de vida dels membres
de la família (hàbits, higiene,
habilitats de la família).
--Identificació de factors de risc
individual i familiar: posició quan
dorm, característiques del bressol,
temperatura, etc.
--Alimentació.
--Deposicions.
--Son i descans.
--Al·lèrgies.
--Ambient contaminat amb fum de tabac.
--Signes/símptomes d’abús infantil.
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• Abandonament de l’hàbit
tabàquic dels convivents.
• Evitar tenir la criatura en
ambients amb fum.
• A les mares que alleten,
recomanar-los la ingesta diària
de 3 racions de llet o derivats
+2 g de sal iodada ja que
cobreixen al voltant del 90%
de les necessitats de iode, a
més del consum de peix marí.
• Únicament recomanar un
suplement de 200 mcg / dia de
iodur potàssic a les dones que
no arriben als requeriments
mínims a la seva dieta.
• Protecció solar.
• Profilaxi amb vitamina
D:400UI / dia
--Es recomana suplementar
a tots els lactants menors
d’un any alimentats al pit,
y a tots els lactants menors
d’un any alimentats amb
succedani de llet humana
que ingereixen menys d’1
litre diari de llet de fórmula.
• Profilaxi amb ferro oral si hi
ha factors de risc perinatal
de ferropènia.

RECOMANACIONS

(Vegeu la secció 5.8)

• Ajeure el lactant en la posició de decúbit supí, almenys fins als sis mesos d’edat.
• Desaconsellar l’hàbit tabàquic de la mare, de la parella i d’altres persones de l’entorn, abans, durant i
després de l’embaràs.
• Recomanar la lactància materna.
• Fer-lo dormir en un matalàs rígid, no tou. Evitar els coixins.
• No desaconsellar l’ús del xumet durant el primer any de vida i recomanar no utilitzar-lo abans de les
primeres sis setmanes, fonamentals per a la consolidació de la fase II de la lactogènesi.
• Evitar l’abrigament excessiu, no tapar-li el cap, especialment si té febre.
• Mantenir una temperatura agradable a l’habitació (entre 20 °C i 22 °C)

• Bressol homologat per la Unió Europea. Matalàs ferm; evitar els coixins.

• Informar sobre la manera de prevenir accidents, especialment les cremades i les caigudes.
• A l’automòbil, recomanar sistemes de retenció (0 i 10 kg): cabàs rígid subjecte amb arnesos de seguretat
al seient posterior o una cadira-cistella col·locada en el sentit contrari a la marxa.

Alimentació amb llet de fórmula

Prevenció de la síndrome de la
mort sobtada del lactant

Característiques del bressol

Seguretat
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• Promoure el vincle afectiu (vegeu la fitxa 16).
• Compartir l’experiència del part, col·laborar en el canvi de bolquers, cures del llombrígol, ajudar en la
col·locació de la criatura al pit de la mare, afavorir el contacte “pell amb pell”.
• Els nounats necessiten moixaines, carícies, ser gronxats i abraçats: així se senten més segurs.

Informar sobre la capacitat
social de la criatura

PROMOCIÓ DE LA SALUT

Guia de bones pràctiques en l’atenció de l’embaràs, del puerperi
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• Avantatges del llit familiar:
--Millora l’estabilitat respiratòria, l’oxigenació i la termoregulació de la criatura.
--Provoca despertaments sincronitzats amb la mare i disminueix les fases
profundes del son.
--Augmenta la prevalença i la durada de la lactància materna i la producció de llet.
--Facilita el descans de les mares que alleten.
--Afavoreix el desenvolupament dels vincles d’aferrament.
--Afavoreix l’establiment de patrons de son similars als dels adults.
• Situacions en què el llit familiar pot implicar riscs:
--Si la mare o la parella fumen.
--Si la mare o la parella han pres alcohol, drogues o medicaments que causen son.
--Quan alguna malaltia o condició afecti la consciència de la mare o de la parella
envers la criatura (p. ex. obesitat mòrbida).
--Llit compartit amb germans.
--En un sofà, un llit tou, amb coixins o mantes pesades.
--En condicions d’amuntegament a l’habitatge.
• Tranquil·litzar la famìlia d’una criatura sana amb còlic informant-los que
generalment es tracta d’una fase passatgera.
• Intervencions comportamentals: aplicar al nounat estratègies de confort; dir-li paraules
tranquil·litzadores; bressolar-lo; agafar-lo en braços; fer-li massatges a l’abdomen; col·locarlo de cap per avall damunt l’avantbraç, amb el palmell de la mà a l’abdomen, i fer-li petits
moviments rítmics suaus i flexionar-li les cames suaument; aplicar-li calor local.
• Animar a cercar suport en altres membres de la família perquè ells puguin descansar.
• Quan una mare comprova repetidament que la seva criatura està incòmoda amb
algun aliment de la seva dieta, les intervencions dietètiques han d’estar enfocades
a reduir o eliminar els al·lergògens que poden ser presents en la llet de vaca i
eliminar els ous, el blat i la fruita seca de la dieta de la mare.
• Per al tractament del còlic es pot considerar l’ús de llet de fórmula hipoal·lergogen
en els casos de criatures alimentades amb lactància artificial, però només sota
orientació de personal sanitari.
• Comprovar la tècnica de lactància. Recomanar que la criatura exhaureixi un pit
abans de passar a l’altre.

Llit familiar

Còlic del lactant
• Definició:
--Episodi de plor i aparent dolor abdominal que pot
ocórrer en qualsevol moment del dia o de la nit, encara
que és més freqüent durant el capvespre o el vespre.
• Criteri diagnòstic:
--Plor que dura almenys tres hores al dia, durant
almenys tres dies la setmana, durant tres setmanes en
els primers mesos de vida.
• Manifestacions:
--Plor excessiu, crits elevats de to, irritabilitat i
angoixa, cara enrogida, cames arronsades, arqueig de
l’esquena, punys tancats, flatulència, abdomen rígid i
dificultat per tranquil·litzar-se.
--Es pot agreujar a causa de la sobrealimentació, els sucs
no diluïts, les al·lèrgies alimentàries i l’estrès emocional.

PROMOCIÓ DE LA SALUT
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• Durant la major part del dia la criatura sol dormir a intervals, segons l`infant pot ser molt variable.
• Durant el son actiu de moviments oculars ràpids (REM, el 50 % en un nounat) lleuger, es desperta amb
facilitat i necessita menjar o contacte físic per agafar el son. A partir dels sis mesos adapta les fases del
son progressivament.
• Ajeure l’infant en la posició de decúbit supí i anar canviant el costat de suport del cap per evitar
deformitats cranials.

• Temperatura superior a 38 °C o inferior a 36 °C.
• Plor excessiu i inconsolable o somnolència excessiva.
• Diarrea: augment de les deposicions fluides i en nombre superior a l’habitual. La criatura alletada pot fer
de 8 a 10 deposicions semilíquides en les primeres 4-6 setmanes i no es considera diarrea.
• No haver eliminat el meconi en 24 hores. Deposicions i miccions escasses i fosques.
• Deposicions amb sang (vermelles o negres) o sense color (blanques).
• Pèrdua de pes, letargia i després irritabilitat.
• Icterícia que va en augment o es manté durant més de quinze dies.
• Si la criatura deixa d’alimentar-se: en cas de lactància materna, menys de vuit preses al dia.
• Dificultat respiratòria i cianosi.
• Convulsions.
• Vòmits en escopetada acompanyats de pèrdua de pes.
• Distensió abdominal progressiva acompanyada de vòmits i restrenyiment.
• Presència de pudor, enrogiment o edema a la cicatriu umbilical.

Patrons de son

Signes i símptomes d’alarma
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• Deposicions freqüents d’excrements semilíquids (especialment en nounats alletats); també es poden
presentar excrements durs difícils d’eliminar.
• Les deposicions de la lactància materna són de color groc or amb grumolls i líquides. El nombre i la
quantitat són variables: a partir del quart dia, un mínim de 3-4 deposicions diàries, com a signe indirecte
de valoració de la ingesta. Passat el primer mes, les deposicions s’espaien cada varis dies; si són de
consistència tova, es considera normal.
• Si una criatura alimentada amb llet de fórmula està restreta, cal avaluar els aspectes següents:
--La tècnica de preparació del biberó.
--La quantitat de líquid que pren.
--La freqüència de les preses.
--La composició de la llet.

Patrons d’evacuació normals
durant les primeres setmanes

PROMOCIÓ DE LA SALUT
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• Mantenir el cordó net i eixut.
• Rentar-lo amb aigua i sabó una vegada al dia.
• No cal emprar antisèptics si el cordó no presenta signes d’infecció.
• No és necessari deixar la gasa enrotllada en el cordó.
• Una vegada que el cordó hagi caigut, continuar curant-lo fins que cicatritzi completament.
• Els antisèptics iodats estan contraindicats.
• No emprar pólvores de talc ni faixes.

• Prevenir la dermatitis del bolquer.
• Canviar els bolquers sovint, tantes vegades com calgui.
• No es recomana emprar habitualment sabons, locions ni tovalloletes.
• Si és necessari emprar sabó, ha de ser neutre i sense perfum.

• Posposar el primer bany fins al segon o el tercer dia després del naixement.
• Triar un moment del dia tranquil.
• L’habitació ha d’estar escalfada i no ha d’haver-hi corrents d’aire.
• Preparar prèviament tot allò que s’hagi de menester.
• Comprovar la temperatura de l’aigua (aproximadament 36 °C). Posar primer l’aigua freda i després la
calenta per evitar les cremades.
• Rentar la criatura amb la mà amb l’objectiu d’afegir-hi un efecte acariciador i relaxant a tot el cos:
--Començar per les zones més netes (cara, braços...) i continuar per les més brutes (genitals).
--En els nins no s’ha de forçar la pell del prepuci del penis.
--Eixugar la criatura amb cura sense fregar i posar esment sobretot en eixugar-li els plecs i les aixelles.
--Hom li pot posar una crema hidratant o oli i aprofitar per aplicar-li la tècnica de massatge infantil quan
estigui receptiu.
--No emprar bastonets per a les orelles, ja que compacten el cerumen i poden produir un èczema dins el
conducte auditiu. Eventualment, per accident, poden perforar el timpà.
• Tallar-li les ungles quan les tengui llargues, en sentit recte, sense puntes, emprant-hi unes tisores amb les puntes
romes.
• Les lleganyes als ulls s’han de rentar amb sèrum fisiològic (amb una gasa per a cada ull).
• En cas de secreció nasal que el molesti per respirar, rentar-li les fosses nasals amb sèrum fisiològic,
preferentment abans de les preses o del son. Fer-li aquest rentat amb el cap de costat per evitar-li ennuegades.

Cura del cordó umbilical

Canvi de bolquers

Bany

PAUTES DE CURES: RECOMANACIONS
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5
LACTÀNCIA

Guia de bones pràctiques en l’atenció de l’embaràs, del puerperi
i del període neonatal a l’àrea de salut maternoinfantil de les Illes Balears

5.1. Informació i promoció
prenatal de la lactància materna
(Vegeu la fitxa 19)
Consideracions
• L’evidència disponible indica que la taxa d’inici
i la durada de la lactància materna es pot
millorar amb l’educació estructurada abans
del part, incloent-hi l’etapa pregestacional.
• L’educació en grup és útil per augmentar
la confiança, sobretot en les dones
primigestes. L’assessorament individual en
la consulta i el suport durant el part també
són eficaços.
• Els membres de l’equip d’atenció primària
han d’estar compromesos amb la promoció,
la protecció i el suport de la lactància
materna i han de rebre prou suport i formació
per desenvolupar aquests programes.
• La visita pediàtrica prenatal s’ha mostrat
eficaç per augmentar la incidència de la
lactància materna.
• Els implants mamaris de silicona no
contraindiquen la lactància. En el cas de
reducció mamària, la cirurgia conservadora
de la glàndula sense secció dels conductes
galactòfors
permet
l’alletament,
les
cirurgies on la cicatriu es baix del pit o
lateral protegeixen més els conductes i les
conexions nervioses.

Objectius
• Augmentar els coneixements i les habilitats
de les dones sobre la lactància.
• Integrar la promoció, l’educació i el suport de la
lactància materna per mitjà de la cura prenatal.

Recomanacions
-- La lactància materna s’ha de presentar
com la norma; l’alimentació artificial
s’ha de considerar com l’excepció.
-- Donar suport activament a la lactància
materna en les consultes d’educació
prenatal primerenca incidint en els riscs
de la lactància artificial comparant-la
amb la lactància materna.
-- Proporcionar a les dones informació
completa i actual (verbal i escrita) dels
beneficis i de les tècniques d’alimentació
de pit per mitjà de classes prenatals
estructurades, individuals o en grup.
-- Proporcionar informació sobre els
recursos i els grups de suport a la
lactància de les Illes Balears i animar
les mares que hi contactin, ja què
està demostrat que tenen a veure amb
una major instauració i durada de la
lactancia materna.
-- Quan una dona informada adequadament
decideix donar alimentació artificial, ha
de ser respectada i entrenada en les
tècniques adequades.
-- Considerar les raons culturals individuals
de cada dona, família i comunitat.

FITXA 19. INFORMACIÓ I PROMOCIÓ PRENATAL DE LA LACTÀNCIA MATERNA

La llet materna és l’aliment d’elecció durant
els sis primers mesos de vida, de manera
exclusiva, i la lactància continuada combinada
amb l’alimentació complementària adequada
fins als dos anys o fins que la mare i la
criatura vulguin (s’hi inclouen nins i nines
prematurs, bessons i malalts, llevat de
raríssimes excepcions).
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RISCS DE LA LACTÀNCIA ARTIFICIAL
• Per a la criatura:
--A curt termini:
·· Pitjor adaptació gastrointestinal a causa
d’un trànsit intestinal més lent.
·· Augment de la incidència i de la durada
dels processos infecciosos.
·· Taxes més altes d’hospitalització.
·· Risc d’infecció transmesa per un
succedani contaminat.
·· Més risc de mortalitat postneonatal.
--A mitjan i a llarg termini:
·· Dificultats digestives.
·· Pitjor desenvolupament neurològic.
·· Obesitat.
·· Càncer infantil.
·· Malalties autoimmunes.
·· Malalties al·lèrgiques.
·· Més risc de maltractament infantil i dificultats
en l’establiment del vincle afectiu.
·· Més risc de patir efectes nocius causats
per contaminants.
• Per a la mare:
--A curt termini:
·· Pitjor involució uterina.
·· Pitjor recuperació del pes previ a
l’embaràs.
·· Més estrès i ansietat.
--A mitjan i a llarg termini: comparades amb
les dones que han donat lactància, hi ha
més risc d’incidència d’algunes malalties,
com l’artritis reumatoide, problemes
cardiocirculatoris o diabetis de tipus II.

CONTRAINDICACIONS DE LA LACTÀNCIA MATERNA
• Infecció pel VIH: l’Organització Mundial de
la Salut recomana des de 2009 la lactància
materna fins als 12 mesos d’edat sempre que
la mare seropositiva o la seva criatura estiguin
prenent antiretrovirals durant aquest període. Així
es redueix el risc de transmetre el virus i milloren
les possibilitats de supervivència de la criatura.
• Infecció pel virus de la leucèmia humana de
cèl·lules T (HTLV tipus I i II).
• Fàrmacs (molts pocs) i drogues contraindicades
durant la lactància. Per mes informació consultau
la web www.e-lactancia.org
• Malalties neonatals:
--Galactosèmia clàssica (dèficit de transferasa):
el dèficit parcial de transferasa, el dèficit de
galactocinasa i el dèficit d’epimerasa són
compatibles amb la lactància materna si se’n fa
un seguiment.
--Deficiència primària congènita de lactasa.

BENEFICIS DE LA LACTÀNCIA MATERNA

• Per a la criatura:
--Afavoreix l’alliberament de l’hormona del
creixement i un desenvolupament cerebral,
fisiològic i immunològic òptims.
--Protegeix de gran nombre de malalties:
diarrea, infeccions respiratòries...
--Disminueix o retarda l’aparició de problemes
de tipus immunitari: al·lèrgies, malalties
cròniques, leucèmia.
--Prevé malalties en l’edat adulta: diabetis,
hipercolesterolèmia, coronariopaties, càncer.
--Major intel·ligència cognitiva i emocional. La
lactància materna transmet seguretat afectiva.
--Disminueix el risc de mort sobtada, d’excés
de pes i obesitat, de malaltia celíaca, dels
efectes nocius dels contaminants ambientals,
de maltractament infantil.
--La llet materna està sempre preparada i a la
temperatura adequada, en perfectes condicions
higièniques. Té beneficis molt importants en el cas
de criatures prematures o malaltes.
• Per a la mare:
--Menys risc d’hemorràgia i anèmia.
--Afavoreix la involució uterina perquè provoca
contraccions uterines.
--Recuperació més ràpida del pes previ a la gestació.
--Menys risc de fractures òssies i d’osteoporosi
postmenopàusica.
--S’ha descrit un efecte protector en alguns
casos de càncer de mama o d’ovari.
--Millora el vincle emocional amb la criatura,
augmenta l’autoestima, transmet seguretat i
satisfacció per a ambdues.
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• Tercer trimestre:
• Segon trimestre:
--Entre la 28a i la 32a setmana de
-- Recomanar a les dones, a les seves parelles o a persones de suport assistir
la gestació, ensenyar a la dona
a cursos d’educació prenatal i lactància materna.
de manera pràctica la tècnica
-- Animar a participar en un grup de suport, proporcionar contactes amb els
d’alletar: col·locació de la criatura
grups locals.
al pit, diferents posicions, tècnica
-- Tractar el tema de la compatibilització de la lactància i la tornada a la feina:
d’agafada i signes de lactància
extracció i conservació de la llet materna i drets laborals.
eficaç.
-- Informar sobre els aspectes bàsics de la lactància materna:
--Explicar la fisiologia inicial de la
·· Importància del contacte “pell amb pell” immediatament després del
lactància, impacte dels suplements
naixement i de mantenir-lo durant 60-120 minuts.
sobre la secreció làctia i observació
·· Inici precoç de la lactància durant el contacte “pell amb pell”.
dels pits i dels mugrons.
·· Allotjament conjunt les 24 hores.
--La visita pediàtrica prenatal s’ha
·· Alimentació a demanda: la lactància sense restriccions de temps ni de
mostrat eficaç en l’increment de la
freqüència ajuda a prevenir la congestió, augmenta la producció de llet i
lactància materna.
afavoreix l’augment de pes de la criatura.
--Informar sobre les pràctiques del
·· La composició de la llet varia durant la presa: de vegades la criatura
naixement que afavoreixen el millor
en té prou només amb un pit, però altres vegades en pren de tots dos.
inici de la lactància materna.
L’important és que es buidi alternativament un pit en cada presa, ja que
--Assegurar-se que la dona tengui
la llet del final és més rica en greixos.
informació sobre com aconseguir
·· Posició i agafada; postures per alletar.
ajuda per a la lactància a càrrec
·· Patrons d’alimentació: durant els primers dies és habitual un patró variable,
de professionals experts i sobre
ja que la criatura pren petites quantitats de calostre i va augmentant de
els grups de suport a la lactància
quantitat quan es produeix la pujada de la llet. Quan s’ha establert la llet de
materna a les Illes Balears.
transició, sol alimentar-se cada 2-3 hores, però pot variar si es tracta d’una
--Recomanar que el nounat sigui vist
criatura sana. Els patrons individuals s’han de respectar.
pels serveis de salut en un període
·· Lactància materna exclusiva els sis primers mesos de vida.
de 48-72 hores després de l’alta per
·· Lactància complementada a partir dels sis mesos i fins als dos anys o més.
assegurar el desenvolupament òptim
·· Explicar l’alimentació de la mare durant la lactància.
de la lactància materna.
·· Recomanar una dieta que aporti les necessitats de iode (vegeu fitxa 18).
·· Proporcionar la Guia de lactància materna, en la qual figuren els telèfons de
contacte dels grups de suport a la lactància materna de les Illes Balears.

FITXA 19. INFORMACIÓ I PROMOCIÓ PRENATAL DE LA LACTÀNCIA MATERNA

• Primer trimestre:
-- Informar-la sobre els beneficis
de la lactància materna i
sobre els riscs de la lactància
artificial per a la mare i per al
nounat.
-- Eliminar barreres: autoestima,
vergonya, limitacions socials
i de temps, dieta i salut, falta
de suport social, treball i cura
dels infants i por del dolor.

• Consulta pregestacional:
-- Demanar específicament
a la dona quina intenció té
respecte de la lactància,
exposar clarament la
recomanació a favor de
la lactància natural i
investigar els prejudicis o les
preocupacions de la mare amb
relació a l’alletament.

CONTINGUTS DE LA INFORMACIÓ

Guia de bones pràctiques en l’atenció de l’embaràs, del puerperi
i del període neonatal a l’àrea de salut maternoinfantil de les Illes Balears

91

92
ABAM EIVISSA l’Av. de la Pau s/n (Saló d’Actes de les Piscines Can
Misses)
625 658 422 / 687 963 279
abameivissa@gmail.com

Guia de la lactància materna
Ajuda a la lactància materna:
• Publicada per la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears.
• Associació Balear d’Alletament Matern
• Disponible en català, anglès, àrab, francès i romanès a la pàgina web
www.abamlactancia.org
portalsalut.caib.es
• Inclou, entre altres aspectes:
ABAM MALLORCA-Sede central Carrer Rosa 3, 2º piso
--Tècnica de lactància materna.
617 897 175 / 637 250 508 / 656 587 657
--Extracció, conservació, emmagatzemament i descongelació de la llet
abamlactancia@gmail.com abamlactancia
materna.
--Donació de llet.
ABAM MALLORCA-Llevant
--Informació sobre l’alimentació de la mare, medicaments i altres
Carrer Santa Bassilisa s/n (Antic Centre de Dia), 07630 Campos.
substàncies.
677 111 560 / 655 540 126
--Drets laborals.
ABAM MENORCA Carrer Alaior 36, 07760 Ciutadella
669 855 447 / 606 135 140
abammenorca@gmail.com

INFORMACIÓ PER A LES DONES SOBRE RECURSOS PER DONAR SUPORT A LA LACTÀNCIA MATERNA

FITXA 19. INFORMACIÓ I PROMOCIÓ PRENATAL DE LA LACTÀNCIA MATERNA (CONT.)

FITXA 19. INFORMACIÓ I PROMOCIÓ PRENATAL DE LA LACTÀNCIA MATERNA
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i del període neonatal a l’àrea de salut maternoinfantil de les Illes Balears

5.2. Prevenció de complicacions
a les mames
(Vegeu la fitxa 20)
Objectiu

FITXA 20. PREVENCIÓ DE COMPLICACIONS A LES MAMES

• Detectar els signes i els símptomes de
complicacions en els estats inicials per
prevenir les complicacions evitables a les
mames lactants, aplicant bones pràctiques
de suport a les dones després de l’alta.
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ANQUILOGLÒSSIA (FRENET CURT)
• Revisar-ho i derivar-ho per obtenir un diagnòstic qualificat si persisteixen els problemes de lactància
materna després de confirmar que no es dóna una bona agafada malgrat la bona col·locació del
lactant al pit. Per la valoració de l’anquiloglosia es fa servir l’escala de Hazelbaker.

MUGRONS PLANS O INVERTITS

• Informar que aquesta condició no
és incompatible amb la lactància
materna i que no necessiten
preparació abans del part.
• Oferir més suport i atenció a les
primeres preses per garantir l’èxit de
la lactància materna.

• Els tractaments tòpics per al dolor
o per a les clivelles dels mugrons no
s’han mostrat eficaços.

• El dolor freqüent acompanyat de
canvis de coloració dels mugrons
es poden associar a la síndrome de
Raynaud.

• Si el dolor dels mugrons o les
clivelles persisteixen després del
reposicionament, s’ha de tenir en
compte la possibilitat d’una infecció
Mes informació disponible a:
http://www.centroraices.com/docs/
MONOGRAFIA%20CLINICA%20
RAICES%201%20-%20DOLOR%20
MAMA%20(I).pdf

• Valorar una possible anquiloglòssia.

• La mastitis disminueix la llum dels conductes lactis, la qual cosa
• Informar que els pits poden
provoca una durada major de les preses, més dolor i que el nounat
estar sensibles, ferms i
quedi insatisfet.
dolorosos quan es produeix
la pujada de la llet, al voltant • Recomanar consultar en el cas que apareguin senyals o símptomes:
del tercer dia després del
de tipus gripal i pits amb alguna zona envermellida, dura, sensible
part. Si la ingurgitació és
i dolorosa, que pot cursar amb febre o sense i que pot causar
intensa, s’ha de tractar
abscessos. També es considera mastitis el dolor als mugrons en forma
amb alletament freqüent i
de punxades (fins i tot entre preses) o la lesió persistent dels mugrons.
prolongat del pit afectat,
Pot ser unilateral o bilateral.
massatge suau, calor local
• Revisar la tècnica d’alletament, valorar la presència del fre, micrognàtia
i, si cal, extracció manual i
(mandíbula petita), síndrome de Raynaud.
analgèsia.
• Continuar amb la lactància i iniciar mesures físiques: calor, massatge,
• Emprar sostenidors sense
afavorir el drenatge, succió freqüent del pit, variar les postures,
cèrcols, de la mida adequada
aplicar fred local entre les preses (alleugereix el dolor per l’efecte
i que no comprimeixin.
vasoconstrictor i antiinflamatori).
• Valorar fer un cultiu de la llet per conèixer l’agent causant i així poder
aplicar el tractament antibiòtic adequat (tècnica de recollida: extracció
manual d’1 mil·lilitre de llet de manera estèril, que s’ha de conservar
refrigerada fins a la sembra).
• Oferir analgèsia compatible amb la lactància materna si cal
(paracetamol, antiinflamatori).

• Explicar que la causa més freqüent
de dolor o clivelles als mugrons és
una mala posició en donar el pit.

MASTITIS

CONGESTIÓ I INGURGITACIÓ

DOLOR ALS MUGRONS

FITXA 20. PREVENCIÓ DE COMPLICACIONS A LES MAMES

Guia de bones pràctiques en l’atenció de l’embaràs, del puerperi
i del període neonatal a l’àrea de salut maternoinfantil de les Illes Balears

5.3. Manteniment de la lactància
materna

5.6. Lactància materna, fàrmacs,
plantes i tòxics

Objectius

Objectiu

• Proporcionar
el
suport
professional
necessari durant l’inici i la continuació de
la lactància materna a càrrec de persones
formades capaces de revisar la tècnica i de
detectar-hi possibles problemes.

• Donar a conèixer al personal sanitari els
recursos disponibles per resoldre els dubtes
sorgits amb relació a l’administració d’un
medicament o d’un producte fitoterapèutic
i amb les exploracions complementàries
d’imatge, i evitar suprimir la lactància sense
cap motiu.

(Vegeu la fitxa 21)

• Evitar l’abandonament precoç de la
lactància oferint informació a la mare i
donant-li confiança sobre la seva capacitat
d’alletar.

(Vegeu la fitxa 21)

5.4. Lactància materna i tornada
a la feina
Objectius
• Facilitar a les dones informació adequada
sobre les diferents opcions d’alimentació de
la criatura en el moment d’incorporar-se a la
vida laboral i sobre els riscs i els beneficis
que se’n deriven.
• Informar les mares sobre els recursos i la
legislació laboral per mantenir la lactància
materna i assabentar-les adequadament
sobre la compatibilitat de la feina i la lactància
natural.

5.5. Lactància materna i riscs
laborals
(Vegeu la fitxa 21)
Objectiu
• Prevenir els problemes de salut de la dona
lactant i de la seva criatura derivats de
l’exposició a riscs al lloc de treball.

FITXA 21. MANTENIMENT DE LA LACTÀNCIA MATERNA

(Vegeu la fitxa 21)
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--Per fer el seguiment del guany ponderal, l’Estratègia nacional de salut
sexual i reproductiva recomana incloure a la cartilla de salut infantil el
nou patró de creixement infantil. Corbes de creixement de l’Organització
Mundial de la Salut, disponibles en la web <http://www.who.int/
childgrowth/en>.

--Informar les dones sobre els recursos disponibles a les institucions (vegeu
la fitxa 19).

--Encara que hi ha evidències sobre l’efecte protector de l’ús del xumet
durant el son per prevenir la síndrome de la mort sobtada, es recomana
evitar l’ús de xumets o tetines durant el període d’instauració de la
lactància materna (4-6 setmanes després del part) per evitar la confusió
amb el mugró i pel risc de reduir el nombre de preses; se n’han d’emprar
només quan la lactància materna estigui ben establerta.

··Si es considera necessari donar-li suplements: recomanar l’extracció de
llet materna i que s’administri amb tècniques que no interfereixin en la
succió (tassó, xeringa, suplementador, tècnica del “dit-xeringa”…).

··Si la dona percep insuficiència de llet, observar una presa (vegeu la fitxa
22), tranquil·litzar-la i donar-li suport per fomentar la seva autoestima
amb relació a la capacitat de produir prou llet.

--Registrar els aspectes següents:

--Demanar en cada consulta a la mare sobre la seva experiència amb la
lactància per valorar l’eficàcia de l’alletament i identificar qualsevol
necessitat de suport addicional.

--Posar en contacte les mares amb grups de suport perquè
rebin consells pràctics sobre el tema.

--Després de la separació a causa de la reincorporació laboral,
la criatura pot demanar amb més freqüència quan estigui
amb la seva mare per recuperar la ingesta de llet i per una
major demanda de contacte físic.

--Durant la jornada laboral s’ha de treure llet per evitar la
ingurgitació i mantenir la producció.

--Iniciar les extraccions i congelar la llet un temps abans de la
incorporació laboral.

--Facilitar informació escrita i pràctica sobre els procediments
d’extracció, emmagatzemament, congelació i descongelació
de la llet materna i la manera de resoldre els dubtes i les
dificultats més freqüents (http://antiga.abamlactancia.org/pdf/
DOSSIER_DE_CONSULTA.pdf).

--Oferir suport personal individualitzat sobre l’extracció de
llet.

--Recomanar la lactància materna exclusiva fins als sis mesos.
Prèviament a la reincorporació laboral, la mare pot extreure
llet i congelar-la i també extreure-la en el lloc de treball
quan es reincorpori. Si la mare no vol o no pot extreure llet
per deixar la criatura mentre ella treballa, es poden introduir
altres aliments a partir dels quatre mesos quan ella no hi
sigui i pot continuar amb la lactància de manera exclusiva
quan sigui a casa. A partir del sisè mes s’ha d’organitzar
la introducció d’alimentació complementària quan la mare
treballi, a fi de conservar una bona ingesta de llet materna
la resta del dia.

• Recomanacions

• Recomanacions

--Oferir des del començament l’assessorament de personal format en
lactància materna i amb experiència tant a l’hospital com a l’atenció
primària.

LACTÀNCIA MATERNA I TORNADA A LA FEINA

SUPORT A LA LACTÀNCIA MATERNA

FITXA 21. MANTENIMENT DE LA LACTÀNCIA MATERNA

FITXA 22. OBSERVACIÓ D’UNA PRESA

--Informació complementària en el document “Orientaciones
para la valoración del riesgo laboral durante la lactancia
natural”, publicat per l’Associació Espanyola de Pediatria,
disponible en <www.aeped.es/sites/default/files/LM_Y_
RIESGO_LABORAL_COMITE_LM_AEP_2010_1.pdf >.

··<www.easp.es/web/documentos/MBTA/00001189documento.pdf>.

··<www.ihan.es/publicaciones/articulos/medicamentos_lactancia_AAP.pdf>.

··<www.aeped.es/documentos/guia-rapida-compatibilidad-entremedicamentos-y-lactancia-matern>.

--Altres recursos disponibles a Internet:

--El web <www.e-lactancia.org> ajuda a prendre decisions encertades
davant d’unes 1.500 opcions diferents que poden implicar una mare
lactant.

• Recursos informatius:

• Recomanacions:

--Informar sobre els riscs que s’han d’avaluar als llocs de
treball (vegeu l’annex).

LACTÀNCIA MATERNA, FÀRMACS, PLANTES I TÒXICS AMBIENTALS

LACTÀNCIA MATERNA I RISCS LABORALS

Guia de bones pràctiques en l’atenció de l’embaràs, del puerperi
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Data de naixement:.........................................................................
SIGNES DE POSSIBLE DIFICULTAT

Nom de la criatura:........................................................................

SIGNES D’ALLETAMENT ADEQUATS

Criatura lluny del cos de la mare
Cap i cos sense alinear
Subjecte només pel cap i el coll
Acostament al pit des de baix: llavi/mentó cap al mugró
No hi ha contacte visual

Criatura en estret contacte amb la mare

Cap i cos alineats davant el pit

Cos ben subjecte

Acostament al pit amb el nas davant el mugró

Contacte visual entre la mare i la criatura

Llavis estrets o invertits
No es veu la llengua
Galtes enfonsades en mamar
Més arèola per davall del llavi inferior
Moviments de succió superficials i ràpids
Se senten espetecs o sorolls durant la xuclada

Llavis superior i inferior evertits

La llengua envolta el mugró i l’arèola

Galtes plenes i arrodonides en mamar

Més arèola visible per damunt del llavi superior

Moviments de succió lents i profunds, amb pauses

Es veu i se sent deglutir la criatura

La mare sent dolor o molèsties al pit o al mugró
El pit està vermell, inflat i adolorit
La mare no sent signes de reflex d’ejecció

La criatura relaxa progressivament els braços i les cames

El pit s’ablaneix progressivament

La mare nota signes d’ejecció

Font: Alimentación de los lactantes y de los niños pequeños: Normas recomendadas para la Unión Europea. 2006

Surt llet de l’altre pit

Criatura intranquil·la, exigent, amolla i agafa el pit intermitentment

Humitat al voltant de la boca

Signes de transferència de llet

Boca poc oberta

Boca ben oberta

Lactant

Espatles tenses, inclinades cap a la criatura

Mare relaxada i còmoda

Postura de la mare i de la criatura

Data:.............................................................................................

Nom de la mare:............................................................................

FITXA 22. OBSERVACIÓ D’UNA PRESA

FITXA 21. MANTENIMENT DE LA LACTÀNCIA MATERNA
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5.7. Grups de suport a la lactància
materna
Consideracions
• Està demostrada l’eficàcia dels grups de
suport per prolongar la lactància.
• La major part dels dubtes durant la lactància
materna no són de tipus mèdic i el suport
“de mare a mare” pot ser més útil.
Objectiu
• Visibilitzar
la
importància
de
les
organitzacions de mares voluntàries amb
experiència personal i formació addicional
sobre la lactància materna.

Recomanacions
-- El personal sanitari responsable de
garantir l’atenció a la mare i al seu
nounat han de contactar i col·laborar
amb els grups de suport a la lactància
materna establerts a la seva àrea.
-- S’han d’establir els cursos apropiats per
redirigir les mares que necessitin suport
des dels hospitals i els centres de salut
cap als grups de suport, i viceversa.
-- Fomentar els tallers de lactància als
centres de salut unint la tasca sanitària
amb la de les mares amb experiència en
l’alletament.

Recomanacions
-- Facilitar consells adequats i adaptats a
la familia i assistents, per garantir que
aquesta alimentació es proporcioni de la
manera més segura possible. Disponible
a Internet: <www.who.int/foodsafety/
publications/micro/pif_guidelines_sp.pdf>.
-- Quan una dona expressa el desig
d’abandonar la lactància materna i està
segura de la decisió, en primer lloc
hauria de ser informada sobre com fer
un deslletament progressiu, ja que un
deslletament brusc té riscs per a ella,
des d’una ingurgitació fins una mastitis.
-- Informar-la
que
les
necessitats
afectives de la criatura continuaran
essent les mateixes i que les que fins
ara satisfeia per mitjà de la lactància
materna han de ser substituïdes per
altres manifestacions afectives, com
ara agafar-la en braços o mantenir el
contacte “pell amb pell”.

5.8. Alimentació amb llet de
fórmula
Consideració
• Quan no sigui possible la lactància materna
o no sigui l’opció que s’hagi triat, després
d’informar la mare sobre els riscs de no alletar
cal informar-la individualment i també els
seus familiars sobre les possibilitats d’una
alimentació de substitució que sigui acceptable,
factible, assequible, sostenible i segura.
Objectius
• Proporcionar una alimentació amb llet de fórmula
en les millors condicions per a la criatura.
• Capacitar la dona i la seva parella sobre el
maneig i la preparació de la llet de fórmula.
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5.9. Codi internacional de
comercialització de succedanis
de la llet materna (OMS/UNICEF,
1981)
El Codi internacional de comercialització de
succedanis de la llet materna1 regula els sistemes
comercials i no comercials de distribució d’aquests
productes, encara que això no obstaculitza la
protecció i la promoció de la lactància natural. La
legislació espanyola no obliga a complir aquest
codi i, encara que es refereix a aspectes d’aquest,
és menys restrictiva.2
Objectiu
• Proporcionar una nutrició segura i suficient
alhora que es protegeix i es promou la
lactància natural i s’assegura l’ús correcte
dels succedanis de la llet materna, quan
siguin necessaris, amb informació adequada
i mètodes apropiats de comercialització i
distribució.
1 	Disponible a http://ca.encydia.com/es/Codi_Internacional_
de_Comercialitzaci%C3%B3_de_Succedanis_de_Llet_
Materna.	 	  		
2 Reglamentació tecnicosanitària específica dels preparats
per a lactants i dels preparats de continuació: Reial
decret 867/2008 (BOE núm. 131, 30/05/2008) www.
boe.es/boe/dias/2008/05/30/pdfs/A25121-25137.pdf
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ANNEXOS
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Annexe I

6.1. Legislació
6.1.1. Directiva 92/85/CEE

Directiva 92/85/CEE del Consell, de 19
d’octubre de 1992, relativa a l’aplicació
de mesures per promoure la millora de la
seguretat i de la salut en el treball de la
treballadora embarassada, que hagi donat a
llum o en període de lactància.1

6.1.2. Directiva 90/394/CEE

Directiva 90/394/CEE, de 28 de juny, relativa
a la protecció dels treballadors contra els
riscs relacionats amb l’exposició a agents
cancerígens durant el treball.2

6.2. Taules de risc laboral
6.2.1. Llista no exhaustiva dels agents,
dels procediments i de les condicions
de treball3
A. Agents
1. Agents físics: quan es consideri
que puguin implicar lesions fetals o
provocar un despreniment de placenta,
en particular els següents:
a. Xocs, vibracions o moviments.
b. Maneig de càrregues pesades que
suposin un risc dorsolumbar.
c. Sorolls.
d. Radiacions ionitzants.
e. Radiacions no ionitzants.
f. Fred i calor extrems.
g. Moviments
i
postures,
desplaçaments (tant a l’interior com
a l’exterior del lloc de feina), fatiga
mental i física i altres càrregues
físiques vinculades a l’activitat de la
treballadora embarassada.
1 Disponible en castellà a través de la web del Ministeri
de Treball en Immigració http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0085
:20070627:ES:PDF.
2 Disponible en castellà a través de la web del Ministeri de
Treball en Immigració http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=CELEX:31990L0394:ES:HTML
3 Correspon a l’annex I de la Directiva 92/85/CEE.

2. Agents biològics: els que contenen els
grups de risc 2, 3 i 4 de l’article 2.d de
la Directiva 90/679/CEE, en la mesura
que se sàpiga que aquests agents o les
mesures terapèutiques posen en perill la
salut de les dones embarassades o del
fetus i sempre que no figurin en l’annex II.
3. Agents químics: els següents, en la
mesura que se sàpiga que posen en
perill la salut de les dones embarassades
i del fetus i sempre que no figurin en
l’annex II:
a. Substàncies R40 etiquetades, R45,
R46 i R47 per la Directiva 67/548/
CEE, en la mesura que no figurin en
l’annex II.
b. Agents químics que figurin en
l’annex I de la Directiva 90/394/CEE
(vegeu el punt 6.2.2).
c. Mercuri i derivats.
d. Medicaments antimicòtics.
e. Monòxid de carboni.
f. Agents químics perillosos
penetració cutània formal.

de

B. Procediments
Procediments industrials que figuren en
l’annex I de la Directiva 90/394/CEE
(vegeu el punt 6.2.2).
C. Condicions de treball
Treballs de mineria subterrània.

6.2.2. Llista de substàncies, preparats
i procediments4
1. Fabricació d’auramina.
2. Treballs que suposin l’exposició a
hidrocarburs
aromàtics
policíclics
presents en el quitrà, en el sutge, en la
brea, en el fum o en la pols d’hulla.
3. Treballs que suposin l’exposició a la pols i
al fum o a les boires produïdes durant la
calcinació i l’afinat elèctric de les mates
de níquel.
4. Procediment amb àcid fort en la fabricació
d’alcohol isopropílic.
4 Art. 2.c de l’annex I de la Directiva 90/394/CEE.
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Annexe II

6.2.3. Llista no exhaustiva dels agents
i de les condicions de treball5

6.3 ALIMENTACIÓ SEGURA DURANT LA
GESTACIÓ

A. Treballadores a qui es refereix l’article 2.a
1. Agents

Per evitar els riscs d’origen alimentari de més
impacte durant la gestació, seguiu aquests
consells:
1. Netejau i desinfectau els vegetals (verdures, hortalisses i fruita) que vulgueu consumir crus. Podeu emprar lleixiu apte per a la
desinfecció de l’aigua de beure (4 gotes per
litre): submergiu els vegetals dins la dissolució durant almenys 10 minuts i rebejau-los
bé. També heu d’aplicar aquest tractament a
les ensalades en bossa i als brots de llavors
(soja, alfals...).
2. Evitau consumir els aliments següents:
- Llet crua i derivats, com els formatges
frescs o tendres (mozzarella, emmental,
brossat, formatge blau, burgos, brie, camembert...).
- Ous crus o preparats que en contenguin,
com les maioneses i altres salses i alguns
productes de rebosteria (mousse, tiramisú,
merenga...).
- Carn crua (carpaccio, bistec tàrtar...) i
productes carnis no curats, com la sobrassada molt fresca o el paté refrigerat, a més
dels productes carnis en tallades i envasats. La carn s’ha de cuinar com a mínim
a 71 ºC (el centre ha de canviar de color).
6.Carn de caça si s’ha abatut amb munició
de plom.
- Peix cru i preparats, com el peix fumat
o marinat, a més del sushi, el sashimi, el
cebiche...
- Marisc cru o poc cuinat (ostres, musclos,
escopinyes...).
- Emperador, tauró (tintorera, mussola...),
tonyina vermella i lluç de riu. També durant
l’alletament.
3. Per evitar el risc de contreure toxoplasmosi,
si no es compta amb anticossos contra aquesta infestació es recomana no menjar productes carnis curats (cuixot salat, cecina...) o fermentats (xoriço, llonganissa, sobrassada...).
A més, heu de seguir els consells higiènics
sobre la manipulació de moixos.
4. Consumiu només sucs acabats de fer o
sucs envasats pasteuritzats.
5. Preneu només els complements alimentaris
(vitamines i minerals) que estiguin recomanats.

a. Agents físics: treballs en atmosferes
de sobrepressió elevada (p. ex., locals a pressió, submarinisme...).
b. Agents biològics: toxoplasma, virus
de la rubèola (excepte si hi ha proves
de les quals la treballadora embarassada està protegida contra aquest
agent per estar immunitzada).
c. Agents químics: plom i els seus derivats, en la mesura que aquests
agents siguin susceptibles de ser absorbits per l’organisme humà.
2. Condicions de treball: treballs de mineria subterrània.
2. Treballadores en període de lactància a
qui es refereix l’article 2.c
1. Agents químics: plom i els seus derivats, en la mesura que aquests agents
siguin susceptibles de ser absorbits
per l’organisme humà.
2. Condicions de treball: treballs de mineria subterrània.

5 Correspon a l’annex II de la Directiva 90/394/CEE.
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Per evitar altres riscs d’origen alimentari, seguiu també aquests consells:
1. Consumiu preferentment aliments locals,
naturals, de qualitat i de temporada.
2.Consumiu aliments que mostrin prou informació a l’etiqueta: origen, composició, dates
de consum, manera de preparació i de conservació... i seguiu amb atenció les instruccions.
3. Evitau trencar la cadena de fred. A més,
comprovau que el frigorífic està almanco a 4
ºC i el congelador, a -18 ºC.
4. Cuinau els aliments a 71 ºC, com a mínim
(s’arriba a la temperatura adequada quan el
producte canvia de color al centre).
5. Per preparar diferents tipus d’aliments
(cuinats i crus, vegetals i carn...) no empreu
els mateixos estris ni les mateixes superfícies sense haver-los netejat abans; és a dir,
netejau-los cada vegada que els empreu amb
diferents tipus d’aliments.
6. Emmagatzemau els aliments separats segons la seva naturalesa (vegetals i carn, cuinats i crus...), tapats i a la temperatura requerida segons cada cas.
7. Descongelau els aliments dins del frigorífic
i no els torneu a congelar.
8. Reencalentiu bé els plats cuinats, almanco
fins a 75 ºC, i feis-ho just abans de consumirlos. No reencalentiu més d’una vegada el mateix aliment.
9. Evitau que els aliments cuinats estiguin a
la temperatura ambient: és millor refrigerarlos i consumir-los com més aviat millor.
10. Manteniu refrigerats els aliments que
contenguin ou poc cuinat o cru i consumiulos el mateix dia en què els hagueu preparat.
11. Si consumiu aigua de cisterna o de pou,
assegurau-vos que és potable.
12. En manipular i consumir aliments, procurau fer-ho amb el màxim d’higiene: rentauvos bé les mans amb sabó i aigua calenta durant almanco 20 segons i sempre en aquests
casos:
- Abans i després de manipular els aliments.
- Entre la manipulació de diferents tipus
d’aliments (crus i cuinats, peix, carn i vegetals).
- Després d’haver entrat en contacte amb
una possible font de contaminació (anar al

lavabo, tossir, esternudar, tocar fems, tocar
animals, si menjau...).
13. Cal netejar regularment la nevera. Netejant parets, safates i calaixos amb solució sabonosa per després d'aclarir aplicar amb un
drap una dilució d'aigua amb lleixiu apte per
a la desinfecció d'aigua de beguda. Posteriorment s'ha d'assecar bé amb un paper de cuina o un drap net abans de tornar a introduir
els aliments.
Servei de Seguretat Alimentària i Nutrició:
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.
do?idsite=3305&cont=43801&lang=ca&ca
mpa=yes
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