
La detecció precoç
i prevenció de patologies

en el nounat

TRIPLE SCREENING
ECOGRÀFIC NEONATAL



Es fan tres tipus d’ecografies als nadons poc després del naixement: cerebral, abdominal i de malucs. 

L'objectiu bàsic és continuar el seguiment iniciat durant l'embaràs, i detectar possibles malformacions 

que de vegades no presenten manifestacions clíniques durant el període neonatal. Quan són diagnosti-

cades precoçment, el tractament moltes vegades és més senzill.

Ecografia cerebral: podem veure canvis estructurals i del flux sanguini de les principals zones del cervell 

del nadó, sense necessitat de preparació ni sedació del nen. L'avantatge de fer-ho a aquesta edat, és que 

els ossos del crani encara no estan calcificats i a través de la part superior del cap (fontanel·la anterior), és 

possible explorar el cervell. Una vegada tancada la zona, es requereixen altres tècniques d'imatge per a 

l'estudi del cervell com la ressonància magnètica o la tomografia.

Ecografia abdominal: obtindrem informació d'alteracions anatòmiques i funcionals dels òrgans abdomi-

nals. Podem detectar, entre altres, malformacions molt freqüents com les renals i/o de vies urinàries, abans 

de l'aparició de les complicacions greus.

Ecografia de malucs: el mètode del professor i doctor Reinhard Graf ens permet veure els canvis morfolò-

gics de l'articulació del maluc, sense provocar cap tipus de molèsties ni mal al nounat. Tenint en compte 

que aquesta articulació és molt important per caminar, en diversos països del centre d'Europa i Àsia, es fa 

l'ecografia de malucs a tots els nadons amb l'objectiu de prevenir el diagnòstic tardà de la displàsia o luxació 

del maluc, ja que l'examen físic no és suficient per detectar canvis displàstics de l'articulació.

Funcionament:

Les ecografies no són doloroses, són estudis
ràpids i fàcilment tolerables pels pacients. 

L’screening ecogràfic neona-

tal és un test que pot diagnos-

ticar múltiples malalties físi-

ques i neurològiques congèni-

tes que si són detectades a 

temps tenen un tractament 

més senzill. El nostre objectiu, 

com el d’altres centres sanita-

ris d'Espanya i d'Europa, és 

oferir-li un sistema de diagnosi 

de qualitat, altament fiable i 

sense intervencions invasives 

per al seu fill.

Què és?



Quan i per què es realitzen
les proves?

Es recomana efectuar la prova durant els primers dies de vida. En el cas 

de l’ecografia de malucs es recomana fer-la entre les 4 i 6 setmanes.

No requereix preparació, recomanem que el bebè hagi  menjat bé  i com a 

mínim 30-60 minuts abans de l’estudi. 

El nadó romandrà ajagut de panxa enlaire sobre la llitera al costat dels 

seus pares, que podran acaronar-lo i tranquil·litzar-lo. Nosaltres ens 

centrarem en l'estudi, utilitzarem el gel de preescalfament per prendre 

contacte entre el transductor i la pell del bebè sense provocar-li molèsties 

i obtenir així les imatges necessàries en cada exploració.

Una vegada completat l'examen, netejarem el gel de la pell del nen i 

aquest podrà tornar a la seva quotidianitat.

A continuació, expliquem i lliurem l'informe als pares. Rebran un informe 

escrit acompanyat de les imatges ecogràfiques obtingudes a la prova.

L'ecografia utilitza ones de so d'alta freqüència, per això es diu també 

ultrasons. És un examen segur, no invasiu, no utilitza radiacions, no té 

efectes nocius coneguts. És especialment valuós per a l'estudi dels òrgans 

interns quan l’examen el fan mans expertes i amb equips d'alta definició.

Avantatges respecte a les proves
bàsiques?

Quines malalties es poden detectar?

Ecografia cerebral: les lesions cerebrals en general van acompanyades 

de dèficits motors espàstics, amb o sense alteracions cognitives. Amb el 

cribratge d’ecografia cerebral precoç és possible detectar anomalies 

congènites, malformacions vasculars cerebrals, creixement anormal del 

cap (augment o disminució), hemorràgies ventriculars, calcificacions, 

leucomalàcia periventricular.

Ecografia abdominal: malformacions renals o de la via urinària. 

Colèstasi neonatal quan el nadó té icterícia (pell i mucoses de color groc). 

Patologia de la via biliar. Distenció abdominal, sospita de masses o quists 

congènits. Estudi de reflux gastroesofàgic. Malformacions del tub digestiu, 

trastorns funcionals intestinals, etc.

Ecografia de malucs: detecció precoç de displàsia de maluc (abans de 

donar símptomes clínics). Luxació congènita de malucs. Control i 

seguiment del tractament de la displàsia de malucs. 

Una diagnosi precoç
minimitza el risc
de patir seqüeles en
un important nombre
de patologies.
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