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La Carmen i l’Antonio han dement visita avui a l’ASSIR. 

Quan se’ls pregunta pel motiu de la seva visita, la Carmen et 

comenta que estan pensant a quedar-se embarassats en breu i 

que familiars els han dit que han de prendre's unes píndoles per 

ajudar-los.

- Què cal fer? Quins temes caldrà abordar? 
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1. En primer lloc, informarem sobre les píndoles que ens comenta:

- La suplementació diària amb 0,4 mg d’àcid fòlic almenys 

1-2 mesos previs a la concepció, com a mesura 

preventiva dels defectes del tub neural.

(En cas d’antecedents de defectes del tub neural, dones 

diabètiques o en tractament amb anticonvulsionants s’hauria 

d’augmentar la dosi fins a 5 mg d’àcid fòlic)
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2. D’altre banda, aprofitarem l’avinentesa per informar sobre 

l’alimentació en aquesta etapa: 

- NO són necessaris més suplements multivitamínics 

i/o iode, si tenen una dieta equilibrada en nutrients i 

es consumeix sal iodada.

- Cal evitar el consum de peixos amb un alt contingut 

de mercuri (tonyina, emperador, peix espasa)
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2. Seguint amb l’alimentació en aquesta etapa: 

- Informarem sobre la Toxoplasmosi, listeriosi i anisakis; 

així com del cribratge del Chagas i Zika, si fos necessari.
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3. Seguidament aprofitaríem per fer l’anamnesi de la senyora 

i parella: 

- Antecedents personals, antecedents familiars, 

hàbits tòxics…

La Carmen ens comenta que es fumadora de 10c/dia (tabac) 

i l’Antonio també és fumador de 20 c/dia (tabac) juntament 

amb 4 cerveses/dia i un “porro” abans d’anar a dormir.

Què faríem aleshores?
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Carmen i Antonio:

Cal informar la dona/parella dels 

possibles efectes indesitjats sobre la 

fertilitat, l’embaràs i el fetus i fer la 

recomanació de l’abandonament del 

consum de tabac, alcohol i drogues, 

amb un consell mínim estructurat i 

oferint, si és el cas, mesures de 

deshabituació (DS 2006). 

Per mesurar el consum de tabac (TASPI, 2018)
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Carmen:   “el consell”

- Actitud de fermesa i confiança alhora, un to assertiu i no autoritari que 

faciliti acords sense imposicions. 

- Llenguatge clar i simple (paraules o metàfores relatius a l’embaràs). 

- Fer preguntes obertes que ajudin a fer sorgir la motivació per deixar 

de fumar, així com indagar sobre les pors i les dificultats. 

- Oferir consells i solucions acceptables, personalitzades i factibles. 

- No banalitzar les dificultats, sinó preveure-les i prevenir-les.
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Carmen:

Preguntar

Aconsellar

Valorar

Ajudar

Planificar el seguiment
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Antonio:

L’embaràs pot ser una oportunitat per a les dones, les seves parelles i 

altres persones de l’entorn per canviar els seus patrons de consum 

d’alcohol i altres drogues. 
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Antonio:

- Per cribrar el consum d’alcohol, es recomana emplenar l’AUDIT

(10 preguntes), que permet avaluar el consum de risc i d’alt risc. 

• ≥ 5 = Consum de risc.

• ≥ 13 = Consum perjudicial.

• ≥ 20 = Possible dependència.

- Ens ajudarà per decidir quina pot ser la intervenció més adequada en 

cada cas.
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Antonio:                         AUDIT
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Antonio:

- Per cribrar el consum d’altres drogues, es recomana emplenar l’ASSIST

(8 preguntes), que permet avaluar el consum de risc i d’alt risc de 

múltiples substàncies. 

• >10 = Consum de risc per l’alcohol.

• > 4 = Consum de risc a la resta de substàncies.

• > 26 = Consum d’alt risc o possible dependència per a totes les 

substàncies.

- Ens ajudarà per decidir quina pot ser la intervenció més adequada en 

cada cas.
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Antonio:                         ASSIST
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Antonio:
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Pauta Criteris Intervenció Paper de l’EAP

Consum de
baix risc ≤ 28 UBE/setmana (home)

< 17 UBE/setmana (dona)

Prevenció primària Consell educatiu, suport i 
modelatge

Consum
de risc > 28 UBE/setmana (home)

≥ 17 UBE/setmana (dona)

Intervenció breu Identificació, 
assessorament, consell breu 
i seguiment

Consum perjudicial Presència de danys físics o 
mentals relacionats amb el 
consum d’alcohol

Dependència de 
l’alcohol

CIM-10 Tractament 
especialitzat

Identificació, 
assessorament, derivació i 
seguiment

Tipus d’intervenció segons els hàbits de consum
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Antonio:  “el consell”   (DS 2016):

- Donar retroalimentació, demanant permís, sobre l’estat de salut i els 

riscos a partir del resultat del cribratge i l’anamnesi.

- Avaluar la consciència sobre els riscos cap la seva parella i cap el fetus.

- Oferir, demanant permís, consell orientat a l’abandonament del 

consum.

- Negociar objectius i oferir estratègies per aconseguir-ho. 

- Fer un seguiment del progrés en cada visita.

Per mesurar el consum de tabac (TASPI, 2018)
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4. I seguiríem amb l’anamnesi:

- Citologies realitzades, revisions bucodentals, 

cribratge violència de gènere, exercici, etc.

...
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L’ Anna acut a la teva consulta, explicant que ahir es 
va fer una prova d’embaràs i ha resultat positiva. Té 
dubtes sobre si el resultat és fiable, recorda que una 
nit va sortir de festa i no va controlar gaire... explica 
s’ha fet la prova davant el retràs menstrual de 5 
dies. Diu que si està embarassada, no vol continuar 
embaràs endavant. 
- Què cal fer? Quins temes caldrà abordar? 
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1) En primer lloc, tractar allò que més li preocupa. 
L’embaràs. 

1.1) Datació gestació segons data última 
menstruació.

1.2) Derivació ASSIR per assessorament 
(Seguiment embaràs vs IVE). 
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2) A continuació: 
- Mètode anticonceptiu?
- Cribratge ITS?
- Cribratge tabac, alcohol i drogues. 
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- Cribratge tabac, alcohol i drogues.

...recorda que una nit va sortir de festa i no va 
controlar gaire...

Quan? Com? 
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CAS 2. Demanda d’IVE. Cribratge tabac.
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CAS 2. Demanda d’IVE. Cribratge alcohol.
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CAS 2. Demanda d’IVE. 

L’ Anna té 21 anys. Ens explica que entre setmana 
fuma 1-2 cig/dia; els caps de setmana si surt fuma 
unes 10 cig.de tabac. Beu quan surt, 2-3 caps de 
setmana al mes. Quan surt beu habitualment una 
cervesa o vi amb el sopar, un «gintonic» i combinat 
tipus «mojito». Creu que la nit que va tenir RS 
desprotegides, potser va beure més. 
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CAS 2. Demanda d’IVE. 

ASSIST
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CAS 2. Demanda d’IVE. 

ASSIST
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CAS 2. Demanda d’IVE. ASSIST 
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CAS 2. Demanda d’IVE. ASSIST 
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CAS 2. Demanda d’IVE. ASSIST 
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CAS 2. Demanda d’IVE. ASSIST 
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CAS 2. Demanda d’IVE. ASSIST 
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CAS 2. Demanda d’IVE. ASSIST 



36

CAS 2. Demanda d’IVE. ASSIST 
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La Clara acut preocupada a la consulta. A una 
amiga li han diagnosticat una ITS, li agradaria fer-se 
ella també proves, és conscient que en algun ocasió 
ha tingut relacions desprotegides. De moment no 
busca embaràs, tot i que «si vingués» continuaria 
endavant la gestació. Manifesta que vol estar sana 
si es quedés embarassada. 
Què ens demana? Què faries? 
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1) Estudi ITS: 
1) Serologies.
2) PCR.
3) Actualització cribratge ca.cèrvix.
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2) Promoció hàbits saludables.
- Alimentació. 
- Activitat física.
- Vacunació. 
- Antec. Familiars (risc malalties 

congènites). 
- Consum substàncies tòxiques. 
- Violència.
- Salut mental. 
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CAS 3. Petició cribratge ITS. Consum substàncies tòxiques

La Clara en l’anamnesi explica que treballa a un bar. 
Que sovint acompanya als clients amb una copa, tot 
i que no sempre se l’acaba... Treballa sempre de 
divendres a diumenge (nits) i entre setmana 2 
tardes alternes. No veu fàcil deixar aquest consum, 
forma part del seu dia a dia... 
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CAS 3. Petició cribratge ITS. Consum substàncies tòxiques
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CAS 3. Petició cribratge ITS. Consum substàncies tòxiques
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CAS 3. Petició cribratge ITS. Consum substàncies tòxiques
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CAS 3. Petició cribratge ITS. Consum substàncies tòxiques
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CAS 3. Petició cribratge ITS. Consum substàncies tòxiques
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CAS 3. Petició cribratge ITS. Consum substàncies tòxiques
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CAS 3. Petició cribratge ITS. Consum substàncies tòxiques
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L’Anna consulta avui a l’ASSIR per realitzar la citologia de control. Fa 

tres anys que la va fer i coneix perfectament el protocol. Actualment 

té 35 anys, està treballant en una multinacional i té molta cura de la 

seva salut i alimentació.
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Preguntem:

1. Motiu de la consulta? Fer citologia

2. Data d’última menstruació? 25/10/2019

3. Mètode contraceptiu que utilitza? Preservatiu

4. Preguntem si té algun altre dubte ? Res!

- Què cal fer? Quins temes caldrà abordar? 
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- Què cal fer? Quins temes caldrà abordar?

” T’agradaria quedar-te embarassada el proper any? “

NO!

Per això ja em poso protecció!    

I per les ITS, es clar! 
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- Valdria la pena doncs, recordar a la dona:    La fertilitat!

o El període de màxima fertilitat està entre els 20 i 24 a. 

i disminueix relativament poc fins als 30-32 a. 

o Des dels 30-32 a. fins als 40 a. segueix disminuint 

(també amb tècniques de reproducció assistida)

o Els embarassos a partir dels 35 a. presenten també 

riscos per a la dona.
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