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ESQUEMA DE LES PAUTES DE CONTROL I SEGUIMENT  
 
 
Pautes de control i seguiment mèdic 
 
A continuació et presentem un esquema de les pautes de control de gestació recomanable, 
tenint en compte que aquest esquema bàsic pot variar en funció de cada pacient, la seva 
patologia mèdica, o en casos de malformació fetal o gestació gemelar. 
 
 

-     6-8 sg  CONSULTA + ECOGRAFIA TRANSVAGINAL. (Inici de la gestió) 
-   9-10 sg  ANALÍTICA 1r. TRIMESTRE. 
-      12 sg  CONSULTA + ECOGRAFIA 1r. TRIMESTRE (*1) 
-      16 sg  CONSULTA. 
-      20 sg  ECO MORFOLÒGICA D’ALTA RESOLUCIÓ 
-      21 sg  CONSULTA. 
-      25 sg  ANALÍTICA 2n. TRIMESTRE AMB O’SULLIVAN. 
-      26 sg  CONSULTA. 
-      28 sg  ECOGRAFIA 4D (*3)  
- 30-31 sg  CONSULTA+ ECOGRAFIA OBSTÈTRICA. 
-      34 sg  ECOGRAFIA DOPPLER FETAL 3r. TRIMESTRE.  
- 35-36 sg  CONSULTA + CULTIUS 3r. TRIMESTRE. 
- 35-36 sg  ANALÍTICA 3r. TRIMESTRE. 
-      38 sg  CONSULTA + Monitor NST. 
-      39 sg  CONSULTA + Monitor NST. 
-      40 sg  CONSULTA + Monitor NST. 
-      41 sg  CONSULTA + Monitor NST. 
 
-   CONSULTA + CURES a la  setmana del part. 
-   ANALÍTICA als 25-30 dies del part. 
-   CONSULTA a la QUARENTENA (30-45 dies del part). 

 
(sg : setmanes de gestació) 
 
(*1) En cas de triple screening alterat o sospita ecogràfica de cromosomopatia es farà 
BIÒPSIA DE CÒRION ó AMNIOCENTESIS, en funció del historial clínic de cada senyora. 
També es pot valorar  realitzar una analítica en sang materna per determinar cromosomes 
fetals. 
 
(*3) L’Ecografia 4D és opcional. 
 
 
Preparació al Part 
 
La preparació per al part té com a objectius: 
 

- Controlar el dolor que es produeix durant el part, acompanyant a les contraccions. 
- Reduir l’ansietat que pot experimentar-se en el transcurs del mateix. 
- Col·laborar i participar activament en el naixement del nen. 

 
Generalment, els cursos de preparació al part comencen sobre el sisè o setè mes d'embaràs, 
encara que poden seguir-se des del primer trimestre. 
 

S'imparteixen vuit sessions de preparació al part, que consisteixen en classes teòriques i 
exercicis, guiades per una llevadora i una fisioterapeuta respectivament. Consultar 
documentació adjunta. 
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Altres 
 
Quan tingueu contraccions o trenqueu la bossa, abans d’anar a l’Hospital o a la 
Clínica, cal trucar SEMPRE a la llevadora:  
 
Montse Ruiz  Tel: 630572788 (sigui l’hora que sigui). 
 
 
En cas d’urgències, fora de l’horari de consulta, podeu anar, en funció de la mútua 
mèdica, a  
 
Hospital General de Vic, telèfon 93.889.11.11, o la  
 
Clínica del Pilar de Barcelona –idcsalud-, telèfon 93.236.05.12. (c/ Balmes nº 271) 
 
Hospital de Barcelona, telèfon 93.254.24.00 (Avgda. Diagonal, 660) 
 
 
 
 
 
 


