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EL MEU NADÓ ESTÀ DE NATGES: QUINES OPCIONS TINC?
INTRODUCCIÓ I PREVALENÇA:
La majoria de nadons es presenten amb el cap primer (posició cefàlica), mode considerat idoni per néixer.
Alguns altres ho fan col∙locant el cul o les cames primer (posició de natges). La incidència d'aquest
darrer tipus de presentació es xifra sobre el 20% al voltant de les 28 setmanes i descendeix
fins el 34% quan la gestació arriba a terme. La majoria de nadons es giraran de forma espontània,
però n'hi haurà que persistiran de natges al final de la gestació podent ser un indicatiu d'una malformació
uterina, del nadó o anomalia del volum de líquid amniòtic. Que el nadó romangui de natges pot estar
influenciat, també, per la localització de la placenta.

TIPUS DE NATGES
Franques
Completes
Incompletes
Podàlica
Es considera que el part vaginal es mes favorable amb una presentació de natges franques o
completes. Pel contrari, la menys favorable i inclús contraindicada es la presentació podàlica.
HISTÒRIA
El part vaginal de natges era considerat normal fins aproximadament el 1959 on es va suggerir que tots els
nadons que es presentessin així haurien de néixer a través de cesària per reduir la morbi-mortalitat
neonatal. Tot i així, alguns obstetres i llevadores amb experiència van seguir atenent parts vaginals de
natges. L'any 2000, es va publicar un rellevant estudi que va tenir un gran impacte en la
comunitat mèdica a nivell internacional, anomenat Hannah trial. Aquest concloïa que el
part per cesària era més segur pel nadó que el part vaginal de natges, i aquest tenia
resultats similars en quant a seguretat per a la mare. Arrel d'aquest estudi, la pràctica
mèdica va anar extingint poc a poc l'habilitat dels professionals per atendre aquest tipus
de naixements a la majoria dels països desenvolupats. Com a conseqüència, les decisions de les dones
en escollir el tipus de naixement que desitgen s'han vist des d'aleshores afectades directament per
aquestes limitacions professionals. L'any 2006 sorgeix un nou estudi, Premoda, que conclou que quan el
part vaginal de natges ha estat planificat i hi ha els adequats criteris d'inclusió, a més de ser atès per
professionals qualificats, aquest és segur per a la mare i el nadó. Tot i així, l'aparició d'aquest nou estudi
no va ser prou significatiu per modificar la pràctica a Espanya, però si ho ha estat a països com Canadà,
entre d'altres, que van incorporar novament l'opció dels parts vaginals de natges. Més recentment, aquest

any 2015, ha estat publicat un altre meta anàlisis que conclou que la mortalitat neonatal en nadons
amb presentació de natges nascuts per cesària es del 0,05% mentre que per els nascuts per
part vaginal es del 0,3%. Es a dir, que el risc es superior en el part vaginal de natges, però
el risc absolut es baix.

DIAGNÒSTIC
La determinació de la presentació fetal es realitza mitjançant la palpació abdominal, la qual consta com
un dels procediments recomanats a partir de la setmana 28 de gestació al Protocol de seguiment de
l'embaràs a Catalunya. No obstant, el mateix protocol no especifica a partir de quina setmana de gestació
la posició fetal és significativament rellevant. Tenint en compte que l'ecografia del tercer trimestre
s'indica a la setmana 34 de gestació, aquest és un factor detonant per a què la presentació de natges sigui
diagnosticada aleshores i, conseqüentment, esdevingui motiu d'intervencions precoces. No obstant, el
protocol del Regne Unit per a l'atenció de l'embaràs elaborat per l'Institut Nacional per a l'Excel∙lència
Clínica (NICE) recomana que la presentació del nadó hauria de ser avaluada a partir de la
setmana 36, donat que seria el moment en què tindria repercussions a l'hora de planificar les
alternatives per al tipus de part escollit per la dona. En cas de què se sospités la presentació de natges, la
confirmació a través d'una ecografia estaria indicada.

OPCIONS PER VERSIONAR
Existeix l'opció, una vegada diagnosticada la presentació de natges, d'intentar ajudar al nadó a girar-se
per adoptar una presentació més favorable per néixer (cefàlica):
Exercicis: sèrie de posicions que poden afavorir a que el bebè es giri, sobretot si són
combinades amb altres tècniques. Aquestes es poden començar a utilitzar al voltant de la
setmana 36 de gestació. No existeix però evidència científica que les recolzi.
Posició invertida abdominal
Posició invertida d'esquena
Gatejar
Balancejar la pelvis
Posició de gat
Moxibustió: Es una teràpia de medicina tradicional Xinesa que es basa en l'estimulació de
punts d'acupuntura mitjançant el calor que produeix la combustió d'una herba Japonesa
anomenada Artemisa vulgaris. La teràpia es comença a aplicar a partir de les 34 setmanes de
gestació, unes 3 vegades per setmana, una o dues vegades al dia, durant una setmana. Alguns
estudis mostren que la moxibustió combinada amb acupuntura té una efectivitat
que es situa entre el 50 i el 70%. Tot i així, la revisió Cochrane 2012 conclou que malgrat
que s'ha demostrat en algun estudi que aquesta pràctica, combinada amb la versió externa o
exercicis posturals, redueix les posicions no cefàliques o les cesàries, l'evidència científica és
limitada i es precisen més estudis per poder tenir conclusions consistents sobre la seva
efectivitat.

Versió cefàlica externa: És una maniobra que consisteix en aplicar pressió amb les mans a la
paret abdominal de la mare per primer reduir l'eix longitudinal fetal i per posteriorment intentar
donar la volta al nadó, utilitzant de 1 a 3 intents. Durant tot el procés i fins 30 minuts després de
la tècnica, el nadó ha d'estar monitoritzat per corroborar el benestar fetal. Algunes vegades
s'utilitza medicació per poder relaxar les parets abdominals i així fer més fàcil i efectiva la
tècnica. Aquesta maniobra és senzilla i barata i s'estima que la seva efectivitat ronda entre el 4670% segons diferents estudis. L'evidència científica ha demostrat que l'ús d'aquesta maniobra
redueix les presentacions no cefàliques al néixer i també redueix la incidència de cesàries gairebé
a la meitat. Es considera una tècnica relativament segura, però no exempta de
riscos, que hauria d'oferirse a tota dona amb una gestació a terme sana amb un
nadó en presentació de natges.

MANEIG
A Catalunya i a la resta de l'Estat Espanyol, la publicació de Hannah Trial va condicionar la
praxis relacionada amb l'assistència dels parts de natges de manera dràstica. La SEGO l'any
2001 validava l'evidència presentada i recomanava el part a través de cesària programada i
admetia que la versió cefàlica externa no és una pràctica que s'hagués consolidat a l'estat; tot i
així, es recomana fer-la a partir de la setmana 37 de gestació. L'any 2011 la pròpia SEGO
acollia al seu congrés un estudi retrospectiu amb una mostra de 732 parts amb
presentació de natges en els quals es varen realitzar un 87,75% de cesàries i que
tenia com a conclusió el necessari replantejament de la forma de part, donat que la
pròpia taxa de cesàries no evidenciava una millora els resultats neonatals i sí que
mostrava un increment del risc de complicacions per la mare. De la SEGO i l'estratègia
a l'atenció a l'embaràs i al part a Catalunya se'n dedueix que no hi ha una línia clara pel que fa
l'actuació per part de l'atenció pública i que, sovint, la resolució depèn del centre i els criteris
dels professionals disponibles amb qui està en contacte la mare.
A Anglaterra el Col∙legi d'Obstetres i Ginecòlegs, a la seva darrera guia respecte la presentació de
natges (2006), basant-se en els estudis fets fins el moment, recomanava la cesària programada
com a forma de naixement per a millorar la morbi-mortalitat neonatal. La mateixa guia admet
que la presentació de natges s'associa a un major risc, independentment del mode de naixement.
Als darrers anys, s'han accentuat les estratègies per a reduir la incidència d'aquest tipus de
presentació alhora que s'han invertit esforços en millorar les possibilitats d'oferir el part vaginal.
Es recomana que la versió cefàlica externa sigui oferta a partir de les 36 setmanes en dones que
no hagin parit i a partir de les 37 setmanes de gestació a les que sí ho hagin fet anteriorment.
A Canadà es tenen molt en compte els riscos que comporta la cesària en si i des de
fa anys es recomana que el part vaginal sigui la primera elecció sempre i quan es
donin les circumstàncies de què ocorri després de la 34 setmana gestacional; no se sospitin
anomalies en la salut del nadó; la presentació de natges sigui franca o completa. La cesària es
recomana en aquells casos en què el part no progressi amb normalitat o en cas de prolapse de
cordó umbilical.

TIPUS DE PART

CONCLUSIÓ
La presentació de natges del nadó durant el naixement, menys habitual que la cefàlica, ha estat durant les
darreres dècades, un motiu determinant a l'hora de planificar el part. La pèrdua de la destresa
professional per atendre parts vaginals amb aquest tipus de presentació i la manca d'alternatives oferides
durant el final de la gestació ha acabat contribuint a què la percepció del part així com el seu desenllaç
redueixin les opcions de la dona.
El diagnòstic adequat i la incorporació de tècniques basades en l'evidència científica per a facilitar la
versió del nadó o, en darrer terme, l'atenció al part de natges sota una sèrie de premises, contribueix a què

les dones adquireixin una apreciació de major opcions, control i poder sobre el propi cos i el procés de la
maternitat.
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Segons la Llei 16/2010, del 3 de juny, de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els dr
ets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica:

 Les persones tenen el dret de rebre informació sobre els diferents tractaments existents per tal de decid
ir lliurement.

Article 2.2. La informació ha de formar part de totes les actuacions assistencials, ha d’ésser verídica, i s’
ha de donar de manera comprensible i adequada a les necessitats i els requeriments del pacient, per a aj
udarlo a prendre decisions d’una manera autònoma.

 La decisió de sotmetre's a qualsevol prova o intervenció requereix el consentiment de la persona. Aques
ta decisió es pot tirar enrere en qualsevol moment.

Article 6.1. Qualsevol intervenció en l’àmbit de la salut requereix que la persona afectada hi hagi donat e
l seu consentiment específic i lliure i n’hagi estat informada prèviament, d’acord amb el que estable
ix l’article 2.

Article 6.4. En qualsevol moment la persona afectada pot revocar lliurement el seu consentiment.

Tots els drets reservats. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comuni
cació pública o transformació
d' aquesta obra podrà ser realitzada sempre i quan es citi la font i l'enllaç
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