El maltractament vist des
de l’àmbit sanitari: Jornada
Atenció Primària
Dra Marta Simó. Pediatra. Coordinadora de la UFAM de
l’hospital Sant Joan de Déu i responsable de l’atenció als
maltra

Els Drets dels infants van ser reconeguts
per primer cop a la ONU i aprovats per tots
els països l’ any 1989 i ratificats a Espanya
el 5 de gener de 1991

Què és el
maltractament
infantil?

 “Acció , omissió o tracte negligent, no accidental, que priva al nen
dels seus drets i benestar, que amenaça i/o interfereix el seu
desenvolupament físic, psíquic i/o social”

 “Els seus autors poden ser persones, institucions o la pròpia
societat”
El que fem
El que deixem de fer
El que fem de forma
inadequada

Conseqüències físiques,
emocionals i socials

 Maltractaments físics

 Abusos sexuals
 Maltractaments emocionals i psicològics

TIPUS

 Negligència

 Síndrome de Münchhausen per poders

Explotació laboral
Maltractaments prenatals
Violència domèstica en presència de l’infant
Abús institucional: legislació, procediment, acció o omissió per part de
les autoritats, o accions individuals dels professionals que, per acció o
omissió, impedeixin el correcte desenvolupament.

Altres: trata, mutilació genital femenina, …
L'aparició de noves tecnologies de la informació ha afavorit el fet que
algunes formes d'abús o maltractament es manifestin a través de les
xarxes socials.

 Repetició del mateix maltractament per manca de protecció.
 Victimització per procediments institucionals, per exemple la
repetició de l'entrevista o les exploracions innecessàries.

VICTIMITZACIÓ
SECUNDARIA

principi
d'intervenció
mínima

 Victimització emocional per que algú pròxim al nen fa que es senti
culpable d'haver estat maltractat (familiar o la persona de la qual
se sospita).

 Preservar la salut del nen/a/adolescent, entesa com a
benestar físic, psíquic i social

Què ha de fer
un pediatra?







Detectar situacions de risc i fer prevenció primària
Fer diagnòstic diferencial
Instaurar tractament (preventiu o curatiu)
Assegurar la protecció (si cal, ingressar al nen ...)
Fer prevenció secundaria (treballar en xarxa, donar eines a la
família o al propi nen, notificar a serveis socials i justícia,
declarar en un judici...)

Qui s’ha de fer
càrrec del
maltractament
infantil ?

 Tenir professionals especialitzats augmenta l'eficàcia i reduiex el
risc de victimització secundaria.
 No obstant TOTS ELS PROFESSIONALS han d'estar
sensibilitzats.

Qui s’ha de fer
càrrec del
maltractament
infantil ?

Cal una intervenció
multidisciplinària
i especialitzats augmenta l'eficàcia i reduiex el
 Tenir professionals
risc
de victimitzacióamb
secundaria.
coordinació
els
serveis de protecció i
 No obstantjustícia.
TOTS ELS PROFESSIONALS han d'estar
sensibilitzats.

Tot professional
l'obligació legal
d'informar

 Factors de risc :situacions que fan més probable l’abús. Si les
evitem fem prevenció primària. Això ens toca als pediatres!!!

Factors de risc

 Associats als pares: patologia mental, addicions, delinqüència,
manca de vincle, aïllament social, manca d’autocontrol, paternitat
precoç...
 Associats als nens: discapacitats o malalties cròniques,
hiperactivitat, prematuritat
 Associats a la família: fills no desitjats, separació familiar, processos
migratoris, atur o situació socioeconòmica desfavorable, manca de
llar...

 Indicadors de maltractament:
 En el nen:

Indicadors
generals











Blaus, cremades, ferides (especialment repetides)
Nens bruts, roba inadequada
Cansament o apatia, o descens en el rendiment escolar
Agressivitat, rebequeries +++
Joc sexual o masturbació compulsiva
Rebuig a anar a casa
Queixes somàtiques
Pèrdua o guany de pes/gana i/o estancament ponderal
Retràs psicomotor, conductes regressives

 En els cuidadors:







No acudeixen a cites i reunions dels nens
No administren tractaments adequadament
Ofereixen explicacions inconsistents, canviants, il·lògiques
Deprecien en públic el fill o justifiquen disciplina rígida i autoritària
Veuen el nen com a malvat
Sobreprotectors

 fracàs aïllat o sistemàtic per part d'un progenitor o un altre
membre de la família a l'hora de proporcionar un entorn apropiat
pel desenvolupament i el benestar de l'infant.

Negligència

 Quan el nen no té satisfetes les necessitats bàsiques (que no són
iguals per tots els nens)
 Vestimenta, alimentació, higiene, protecció, evitar riscos i lesions,
descans adequat, amor, afecte seguretat, suport emocional,
tractament psicològic si és necessari, escolarització, tractaments
mèdics si calen...

 El maltractament més freqüent, però el menys comunicat i
registrat

Maltractament
psicològic o
emocional

 Probablement acompanya a tota la resta de tipus de
maltractament, però es pot produir de manera aïllada

 Depreciar, ridiculitzar, atemorir, aïllar, explotar, negar la resposta
emocional, no protegir....
 Infradiagnosticat
 Vigilar: la vulneració dels drets dels infants en les separacions de
parella conflictives

 Menys freqüent, més evident

Maltractament
físic

 Ús intencional de la força física contra l'infant que té com a
resultat danys per a la seva salut, supervivència, desenvolupament
o dignitat, o amb resultats que presentin una alta probabilitat de
provocar aquests danys (cops, puntades de peu, sacsejades,
mossegades, estrangulacions, escaldades, cremades,
enverinament i asfíxia)

 Retard a l'hora de demanar ajuda
 La història clínica no coincideix amb les troballes o el mecanisme
explicat amb les habilitats del nen
 Antecedents d’altres lesions o negligències

Fets que fan
sospitar

 Ferides o accidents recurrents
 Lesions característiques
 Errors recurrents en els tractaments

 Incapacitat per mantenir les cures mínimes del nen (alimentació,
roba, higiene, revisions mèdiques, vacunacions, etc.)

 Lesions en diferents fases d'evolució.

 En llocs ocults i on els nens no solen fer-se mal.
 Amb formes geomètriques, vores rectes o formes d'estris o objectes
d'ús quotidià.
 Lesions a la regió occipital o parietooccipital que el cuidador no pot

Lesions que
fan sospitar

explicar de manera convincent.
 Fractures: en nens sense deambulació, metafisàries, costals (posterolaterals)
 SNC: hematoma subdural, fractures cranials, lesions hipòxia-isquèmia
a la RMN
 Hemorragies retinianes

 Valorar especialment: pell i mucoses, esquelet, SNC, vísceres abdominals i
tòrax, ulls i zona ano-genital
 Buscar: Contusions (valorar forma i coloració)
 Cremades (avaluar si produïdes per cigarrets o “guante-calcetin”.

Com hem de
fer la
exploració
física?

 Punxades
 Laceracions

 Descriure les lesions detalladament:
 calculant el temps transcorregut
 formulant una explicació mecanisme de producció
 verificant si concorden amb el que s'ha relatat.

 Si es pot, prendre fotografies
 Si hi ha lesions sospitoses a la pell, també s'han de buscar ferides internes.

Casos

MOTIVO DE CONSULTA
 Nena de 3 anys que consulta per distensió i dolor abdominal amb deposicions dispèptiques de 15 d evolució.

 Sensació distèrmica no termometrada darreres 24 h.

 Irritabilitat durant la exploració
 ABDOMEN: dolorós de forma difusa, distensió, timpànic, amb defensa i pocs sorolls intestinals.

 Resta NORMAL.
 Analítica amb lleu augment de plaquetes i PCR
 Rx abdomen:

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS
 ECOGRAFÍA ABDOMINAL: Ascitis important

Paracentesis
Amilasa 64130 UI/L

Amilasa a plasma: 2220 UI/L

OD:
PANCREATITIS AGUDA
IDIOPÀTICA

- REPOS DIGESTIU
- NUTRICIÓ PARENTERAL
- ATB ev
- OCTEÓTRIDE

Durant l’ingrés es presencia una
agressió del pare a la mare

RMN A
TC ABDOMINAL:
OD:
PANCREATITIS AGUDA
TRAUMÁTICA

Gran ascitis.

Fractura pancreàtica

SERIE ESQUELÉTICA Y GAMMAGRAFÍA ÓSEA:

Fractures distals de radi D, i costelles esquerres
RMN CEREBRAL: Normal.

 Lactant de 6 mesos derivat d’ un altre Centre per un hematoma
subdural
 Antecedents personals
 Gestació gemelar bicorial-biamniótica
 Augment del PC als dos mesos
 Ingrés als 3 mesos per febre irritabilitat donat d’alta amb diagnòstic
de GEA

 Antecedents familiars

Cas clínic 6a

 Germana bessona visitada dos dies abans per un hematoma a la
esquena conseqüència de una caiguda
 TAC valorat com normal

 Exploració del nen






Macrocefalia amb PC 44 cms
No focalitats neurològiques
Estat general afectat.
Acidosi metabòlica que corregeix bé.
Estudi metabòlic normal

 Evolució:
 A les poques hores del ingrés presenta clínica de hipertensió cranial
que obliga a drenatge quirúrgic
 Presenta una convulsió post-intervenció
 F.O. nombroses hemorràgies retinianes
 Sèrie esquelètica i Gammagrafia òssia normals
 Evolució posterior bona. Passa a planta i finalment alta

 Diagnòstic diferencial
 Hidrocefalia externa benigna que predisposa a la aparició del
hematoma subdural? (PC en augment des de els 2 mesos)

 Síndrome del nen sacsejat? (hemorràgies retinianes)

 Pacient d’1 any i 7 mesos d’edat que consulta per dolor i
impotència funcional de l’extremitat inferior esquerra
 Expliquen que l’han deixat un moment sobre el llit (temps d’anar a
obrir la porta), han sentit un crit, i quan han arribat l’han trobat a
terra plorant, sense poder aixecar-se, i amb la cama inflada

 Mare de 19 anys

 Conviuen amb parella actual de la mare
 Pare biològic no ha reconegut paternitat
 Mare gestant d’un fill de la parella actual
 El nen no te AP

 Rx d’extremitat inferior esquerre: fractura metafisària proximal de tíbia esquerra

 EF:
 dolor a la extremitat de la fractura
 Cicatriu de mossegada a hipocondri esquerre de 5 x 4 cm (mare
refereix que fa uns mesos el va mossegar un nen al parc per sobre de
la roba)
 Resta normal

 Valoració Odontologia:
 Pel tamany i distància la lesió correspon a una mossegada humana
d’adult

 EC:
 Sèrie esquelètica: fractura de tíbia esq, no s’observen altres
fractures.
 Gammagrafía òssia: hipercaptació a la tíbia. Hipercaptacions de
traçador a parrilla costal esquerra (probablement 8è i 9è arcs
costals) atribuïbles a fractures costals recents.
 FO: normal
 Eco abdominal: normal

 Els pares o cuidadors fabriquen o fingeixen els símptomes ,
motivant múltiples proves i tractaments.

Münchausen
per poders

 Característicament: pares molt col·laboradors, moltes visites i
procediments sense trobar la causa, els pares tenen coneixements
mèdics, volen ajudar i no semblen massa preocupats, el nen està
aparentment bé i millora quan ingressa.
 Altres situacions a tenir en compte:
 Quan s’evita que el nen faci una vida normal sota l’excusa de que
està malalt, però no es fan múltiples visites i proves.
 Pares molt angoixats i consultadors
 Al·legació de símptomes per obtenir beneficis (pe. En separacions
per evitar que vagi amb l’altre progenitor, o per obtenir beneficis
socials o econòmics....)

Cas Clínic

MOTIVO DE CONSULTA

 Nen de 7 anys remés per un altre centre a
petició familiar per estudi de cefalea des
dels 3 anys de vida

 Quiste aracnoideu temporal esquerre per
RMN
 Mare amb trastorno depressio en ttm
amb diazepam, venlafaxina i trazodona.
Tiet matern intervingut de tumor SNC.

Ingresa en centro emisor
por rigidez de ESD+EID.
EEG: (N)
Alta sin tto.

EF (N). Episodios de diplopia,
midriasis, vómitos y bradicardia.
STOP tto.
TC sin cambios. EEG (N).
Consulta Pediatria

Reingresa por el mismo motivo.
Tóxicos en orina negativo. EEG (N)
y A/S (N). TC sin cambios.
Solicitan traslado para estudio.

Investigación (MT)
CBZ plasma 65 umol/L
Neurologia HSJD

MARZO’08

MAYO’08

JUNIO’08

Cefalea frontal bilateral. Ingresa en otro
centro.
TAC: quiste aracnoideo sin cambios (se
desestima IQ)
OD: Crisis comiciales
Alta con tto con Carbamacepina (CBZ).

2 semanas

HSJD

Reingresa
por
somnolencia,
inestabilidad, cefalea y vómitos.
Niveles correctos de CBZ en sangre y
BZDs + en orina.
OD: Migraña?
Se cambia CBZ por topiramato y se
añade flunarizina.

EVOLUCIÓN

 Supervisió per personal sanitari continua  remissió de
símptomes i descens de nivells de CBZ.
 Posteriorment la mare confessa haver administrat CBZ
 Es contacta amb el pare i el centre emissor i es remet per
fer la protecció i l’estudi social allà.

Abús sexual

 Implicació en activitats sexuals que el nen no
comprèn completament o per a les quals no
està en capacitat de donar-hi el consentiment.
També quan se'l fa participar en activitats que
trenquin les normes socials. Poden ser adults o
nens que tinguin una posició de responsabilitat,
confiança o poder sobre la víctima.

ANAMNESI

- Personal expert
- Parlar directament amb la víctima
- Característiques especials de l’entrevista*
- Ambient de tranquil·litat i confiança
- Iniciar anamnesi sense idea preconcebuda
Eina clau pel diagnòstic
- Si hi ha possibilitat d’abús però sense relatar els fets
EF 85% casos normal
en
l’anamnesi; no oblidar que el nostre objectiu és
la salut del nen (no castigar el culpable).

 Adaptada per edat i llenguatge del nen.
 Preguntes obertes: no directes, no oferir respostes, no de resposta

“sí/no”, no repetir preguntes.
 No dubtar del que diu, no repetir preguntes.
 Transcriure literalment (“ “).
 Intentar conèixer qui és l’agressor, tipus d’abús, número de vegades,
des de quan...
 Cercar detalls vivencials que facin creïble l’historia: lloc, quan, si hi
havia altres persones i què feien, música, olors...

EXPLORACIÓ
FÍSICA

Exploració complerta:
General (apropament , altres lesions de maltractament)
Genital
 Femenina
 Masculina

Anal

 Situació lesions segons agulles rellotge.

 Tipus:

EF: genital
femenina

 COMPATIBLES d’abús; inespecífiques.
 Ex: vulvovaginitis, etc.

 SUGGESTIVES d’abús; més freqüents en abús que en no abús
 Escotadura, asimetria del himen, obertura exagerada del himen,etc.

 CONTACTE SEXUAL SEGUR.
 Trencament himeneal.

 Situació lesions segons agulles rellotge.
 Signes suggestius d’abús

EF: Anal
(genupectoral
decúbit lateral)








Pérdua estructura radial
Alteració dels plecs
Fissures
Dilatació
Pèrdua de to d’esfínter
informar
“Desgarro” anal.

al nen/a

”tot és normal”

 Presència de condilomes acuminats

 Risc d’infecció
 ETS – en agressió sexual: 5 %.
 N.Gonorrhoeae , C. Tracomatis, sífilis, VIH no verticalDG segur
 T.Vaginalis, condiloma acuminat, herpes genital, VHB i C no vertical,
gardenella DG de sospita

 Cribatge infeccions si:
 Penetració o intent, amb penis
 Contacte de fluids del agressor amb mucosa o zona pell no íntegra de la
víctima
 Mossegada
 Símptomes en la víctima de ETS
 Sol·licitud dels pares

 Afavorir que siguin comunicatius

 Establir un bon vincle
 Tenir una comunicació fluida (escoltar-los, i explicar també coses nostres o de la família)

 Ser protectors

 Creure els infants i fer-los saber que sempre els ajudarem, inclús si fan alguna cosa que no
estigui bé (a vegades no comuniquen per que pensen que els renyaran)

 Autoprotecció

Com podem
prevenir
l’abús?

 Tenir coneixements del propi cos (anomenar les parts pel seu nom, saber cóm és el seu cos,
saber que hi ha parts més delicades…)
 Tenir coneixements dels drets sobre el propi cos (ningú té dret a tocar-los sense consentiment)
 Ensenyar a detectar situacions anòmales
 Saber dir “NO” (han d’obeir, però poden dir que no!)
 Capacitar per cercar ajuda adequada (saber a qui avisar en cada moment)

 Concepte d’intimitat

 Permetre espais d’intimitat (si no hi són, és més difícil saber quan algú transgredeix)
 Ensenyar a respectar els espais d’intimitat del altres
 Respectar el pudor/vergonya dels nens

 Afavorir l’autoestima i l’assertivitat
 Educació afectivo-sexual adequada
 No forçar en les mostres d’afecte

 Ensenyar a ser sociables i educats, però no forçar petons o mostres d’afecte, especialment no
forçar el contacte físic

 EL PEDIATRE ÉS CLAU EN LA PREVENCIÓ I DETECCIÓ DEL
MALTRACTAMENT INFATIL
 EL QUE NO ES BUSCA... NO ES TROBA
 NO DIAGNOSTICAR POR POSAR EN PERILL LA VIDA

!!!!!!

 CAL PROTEGIR I PROTEGIR-NOS
 CAL TREBALLAR DE FORMA MULTIDISCIPLINAR
(psicologia/psiquiatria/pediatria/altres metges/treball
social), EN XARXA, I COORDINAR-SE AMB ELS COSSOS DE
SEGURETAT I JUSTICIA.
 COMUNICAR ÉS UNA OBLIGACIÓ LEGAL I DEONTOLÓGICA
 HA DE PREVALDRE L’INTERÉS SUPERIOR DE L’INFANT I
HEM D’EVITAR LA VICTIMITZACIÓ SECUNDARIA

MOLTES GRÀCIES PER LA
VOSTRA ANTENCIÓ
msimo@sjdhospitalbarcelona.org

