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ANÀLISI DELS RESULTATSPERINATALSDE MARES ADOLESCENTS PARTICIPANTS A UN GRUP D'EDUCACIÓ MATERNAL
ESPECÍFIC

INTRODUCCIÓ

L'embaràs adolescent té unes característiques que requereixen un seguiment i un suport específic. La literatura ens
mostra una major incidència de morbi-mortalitat maternofetal, distòcia o risc de nou embaràs no planificat. A nivell
psicosocial pot haver-hi més afectació en el seu desenvolupament socioeconòmic respecte dones de més edat.
Els grups de preparació al naixement per a joves són una eina útil per treballar coneixements, habilitats i fomentar
l'apoderament de les seves capacitats de cura.

OBJECTIUS

Conéixer les dades i les característiques del grup de preparació al naixement per a mares adolescents d'una zona de
la ciutat de Barcelona entre el 2015 i el 2020.
Valorar diferents variables obstètriques i neonatals de les mares participants al grup d'educació maternal per a
mares adolescents.      

MATERIAL I MÈTODE

Revisió de les dades demogràfiques de l'Agència de Salut Pública de Barcelona sobre la incidència d'embarassos
adolescents en aquest període. Valoració dels grups realitzats entre el 2015 i el 2020, assistents i nombre sessions
realitzades per cada embarassada. Anàlisi de les variables a les històries clíniques de les joves.     

RESULTATS

Durant els darrers 5 anys s'han realitzat 14 grups de preparació al naixement per a mares adolescents, amb un total
de 171 dones participants, el que constitueix la mostra. En global les dones van assistir al 45% de les classes del
curs. Trobemque el 99% de les participants són originàriament de països extracomunitaris, l'edat mitjana és de 18
anys i en tots els casos aquest va ser el primer embaràs dut a terme. En un 26% dels casos, havien interromput
voluntàriament una gestació prèvia. La mitjana de setmanes de gestació en el moment del part va ser de 38
setmanes, va haver-hi un 20% d'induccions del part, i la resta van ingressar de mitjana amb 4cm de dilatació. En un
80% dels casos el part va ser eutòcic i van fer servir l'analgèsia peridural el 86% de les dones. El pes neonatal mitjà
va ser de 3060 grams, APGAR al minut de vida de 9 i es va optar per alimentar amb lactància materna en el 86%

dels casos. La mitjana de visites realitzades a urgències prèvies al part va ser de 1 visita. Van realitzar una mitjana de
6 visites de seguiment d'embaràs i 2 de puerperi, escollint en un 27% dels casos un mètode anticonceptiu de llarga
durada. Un 13% de les dones van tenir un embaràs posterior.

RESUM COMUNICACIÓ



CONCLUSIONS

Els grups de preparació al naixement per a mares adolescents és una activitat que s'ha consolidat amb el temps i
que ha permès donar l'atenció específica que requereix aquest grup de població. Els resultats preliminars mostren
algunes discrepàncies amb la literatura sobre els resultats perinatals de dones adolescents; per exemple, observem
escassa distòcia, pes normal en néixer i bon control gestacional i postpart. En una segona fase destudi es voldrà
comprovar l'impacte de lassistència al grup de preparació al naixement específic per a mares adolescents en
aquestes variables.
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