
ESCOLA BRESSOL i MALALTIES 

 
Les vies de transmissió de les infeccions són: 

  Fecal-oral: contacte de les mans amb els genitals, no rentar-les i posteriorment agafar 

un objecte que un altre es posa a la boca. Les gastroenteritis i paràsits es transmeten 

per aquesta via. 

  Transmissió directe: contacte directe amb una lesió. Les infeccions de pell com 

l’impetigen o la varicel·la segueixen aquest mecanisme de contagi. 

  Transmissió vies respiratòries: al tossir o amb els esternuts s’emet mucositat que 

porta partícules de les vies respiratòries, gèrmens entre d’altres, si el nen/a té una 

infecció. Aquestes partícules queden suspeses en l’aire que un altre respira o bé en 

una superfície (taula, joguines ...)  que al tocar i posar-se els dits, mans o objecte 

contaminat a la boca, els nens/es s’encomanen. 

  

FEBRE 
La temperatura corporal normal oscil·la durant el dia entre 35-37ºC de temperatura axil·lar. 

La temperatura màxima sol ser a las 5 de la tarda y la mínima de matinada. Definim la  

febre com una elevació de la temperatura corporal per sobre dels límits esmentats. Parlem 
de:  

 Febrícula quan la temperatura < 38ºC 

  Febre moderada si la temperatura es troba entre 38-39ºC 

  Febre alta entre 39-40ºC  

 Hiperpirèxia si la temperatura axil·lar es superior a 40ºC 

És important saber que si la temperatura és rectal o en boca hem de treure 0,5ºC. 

La temperatura es prendrà amb un termòmetre. Existeixen varis tipus en el mercat: axil·lars, 

de oïda, cutanis… 

 La febre és el símptoma mes freqüent en Pediatria i la principal CAUSA son les malalties 

infeccioses. Existeixen altres motius com la deshidratació, vacunes, reacciones al·lèrgiques, 

tumors… que poden donar també febre. Fins i tot  determinades situacions quotidianes 

poden provocar una pujada de la temperatura corporal sense que existeixi malaltia: Tapar 

molt al nen/a, digestió d’un menjar important, exercici físic…. 

 Febre en un lactant < 2 mesos sempre es motiu de consulta mèdica urgent. 
Actualment pensem que la febrícula, si l’estat general de nen/a és bo, no s’ha de tractar amb 

fàrmacs. Hem de tractar la febre alta perquè el nen sol trobar-se malament 

TRACTAMENT: Davant d’un nen/a amb febre seguirem els següents passos: 

1. Mesures generales: Despullar al nen/a. Intentar que la temperatura ambient no sigui 

superior a 20ºC. Oferir abundants líquids. 

2. Mesures físiques: Banyar-lo amb aigua tèbia, embolicar-lo amb tovalloles o llençols 

mullats amb aigua tèbia o mullar-lo amb una esponja. No els mullarem mai amb aigua 

freda, gel o friccions d’alcohol  

3. Fàrmacs:  

 PARACETAMOL és el antitèrmic de primera elecció. Les vies  

d’administració son: oral (gotes, xarop, comprimits) i la rectal (supositoris) 

 IBUPROFENO es un antiinflamatori amb efecte antitèrmic y analgèsic. Es pot 

utilitzar a partir dels 3 mesos de vida i 5 Kg de pes. S’administra per via oral 

(xarop, sobres i comprimits). 

 



VÓMITS  

El vòmit és l’expulsió forçada del contingut gàstric per boca. Es un símptoma freqüent en 

pediatria i ha de diferenciar-se de la  regurgitació que és la sortida no forçada i en petites 
quantitats del contingut gàstric, son típiques del nadó i lactant, desapareixen a mida que el 

bebè es fa gran i no afecten al pes. 

Els vòmits poden tenir diferents CAUSES: 

 Errors dietètics: biberons preparats de forma incorrecta 

 Infeccions: No nomes les digestives como las GEA sinó infeccions com les 

urinàries, sèpsia, meningitis… poden anar acompanyades de vòmits 

 Alteracions congènites de l’aparell digestiu com l’EHP, una hernia diafragmàtica  

 Alteracions del SNC como l’edema cerebral, hidrocefalia…. 

 Al·lèrgia: IPLV o intolerància a la lactosa 

 Intoxicacions que poden ser alimentaries i solen anar acompanyades de diarrea 

i febre o per sobre dosificació de fàrmacs (freqüentment accidental) 

 Metabolopaties congènites: Fenilcetonuria, galactosemia….. 

TRACTAMENT 

 Oferir líquids en petites quantitats. Augmentar freqüència i quantitat a mida que 

toleri 

 No donar de menjar fins que no toleri líquids i començar amb petites 

quantitats. 

 No suprimir lactància materna 

 

DIARREA 
Augment en el nº de deposicions que és normal en el nen i disminució de la consistència. La 

diarrea pot ser aguda, procés que dura aproximadament de 7-10 dies i crònica, quan la 

diarrea dura un període prolongat.   
Les CAUSES mes freqüentes son: 

 INFECCIONS       Que afecten sistema digestiu:  BACTERIS 

                                                                         VIRUS 

                                                                         PARASITS 

          Que no afecten al sistema digestiu: Rinitis, BOA, Otitis,   

                                                              ITU   

 

 NO INFECCIOSA: Incorrecta preparació dels biberons, Intolerància als 

aliments (lactosa, PLV), Intolerància al gluten, hipertiroïdisme…  

 

La diarrea sol anar acompanyada de vòmits, al inici de la malaltia, i de mal estat general 

conseqüència de la deshidratació i de la pèrdua d’ions.  

El DIAGNOSTIC sol ser clínic i el pediatra sol·licitarà, si creu oportú, un examen de femta 

al laboratori per saber el germen causant.  

El TRATAMENT té com objectiu, recuperar o mantenir l’equilibri hidroelectrolític i 

mantenir el estat nutritiu: 

I. REHIDRATACIÓN ORAL: Oferir Sèrum de rehidratació oral (SRO), especial per 

nens/es, a demanda durant les primeres 4/6 hores, sempre en petites quantitats 

cada 10/15’ al inici. Augmentar la quantitat  i la freqüència segons la tolerància.  

II. REALIMENTACIÓ: Quan el nen/a toleri correctament el SRO. Sempre en petites 

quantitats.  

III. FÀRMACS: 

a) ANTIBIÒTICS, poques vegades estan indicats. 



b) RACECADOTRIL. Disminueix el nombre de deposicions.  

c) MODIFICADORS DE LA FLORA O PROBIÒTICS. Substancies com els 

lactobacils que ajuden a recuperar la flora intestinal alterada per la diarrea. 

 

TOS I MOCS 

La tos és un mecanisme de defensa de l’organisme que provoca la sortida d’aire a alta 
velocitat y pressió arrossegant partícules de les vies respiratòries.  

Els mocs son conseqüència de la inflamació de les vies respiratòries  

CAUSES:  

  Infeccioses 

                    Vies altes: Rinitis, Otitis, Amigdalitis, Faringitis, Laringitis, Traqueïtis 

                    Vies baixes: Bronquiolitis, Bronquitis i Pneumònia.  

 No infeccioses: Al·lèrgia; Cos estrany; Reflux gastro-esofàgic; Psicogen; 

Malformacions Tumors 

La tos no ha de tractar-se de forma sistemàtica, només es tractarà quan no deixi dormir o 

provoqui el vòmit.  

El TRACTAMENT serà:  

 Una correcta hidratació 

 Desobstrucció de la via aèria 

 Baixar la temperatura ambient 

 Evitar ambients contaminats 

 Fàrmacs: Antitussígens, broncodilatadors .... segons la causa  

 

 

ALTERACIONS DE LA PELL 
Podem classificar-les segons la seva CAUSA en:  

1. INFECCIOSES 

Virus: Xarampió, Megaloeritema, Exantema sobtat, Mononucleosis, Varicel·la, 

Mol·lúscum contagiós                                

 Bacteris: Escarlatina, Impetigen  

 Fongs: Muguet, Dermatitis del bolquer 

 Paràsits 

 

2. NO INFECCIOSA: al·lèrgica, sudamina, immunològica, vascular 

El TRACTAMENT dependrà de la causa. Les malalties víriques tenen un tractament 

simptomàtic i de suport.  

La majoria de malalties exantemàtiques de la infància encomanen dies abans de sortir 

l’erupció.  
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