
 

ELS ACCIDENTS VASCULARS CEREBRALS PODEN PASSAR A 
QUALSEVOL EDAT 

Els ICTUS pediàtrics 
 poden succeir-li a nadons,  
nens i fins i tot a nounats. 

 

ICTUS PERINATAL 
 Des dels últims mesos d’embaràs fins al primer mes de 

naixement. 

ICTUS EN NENS 
Des del primer mes de naixement fins als 18 anys 

FACTORS DE RISC 

Encara es desconeix la causa de la majoria d’ICTUS 
perinatals. 

Els factors de risc que poden causar-ho són: 
o Malalties cardíaques congènites. 
o Trastorns de la placenta. 
o Problemes de la placenta. 
o Infeccions. 
 
 
 

Els factors de risc en els nens són diferents  als 
factors de risc en els adults. 

Els factors de risc per als nens inclouen: 
o Malalties que afectes artèries cerebrals – traumatisme 

cranial. 
o Malalties cardíaques congènites – malalties 

autoimmunes. 
o Infeccions que afecten al cervell o altres òrgans. 
 

SÍMPTOMES 

Els símptomes de l’ICTUS perinatals podrien passar 
desapercebuts per mesos o fins i tot anys ja que 
poden ser subtils.  

Nounats 
o Espasmes facials, de braç o cama repetits. 
o Apnea (pausa respiració) 

Nens en desenvolupament 
o Menys moviment o debilitat en un costat del cos. 
o Preferència d’utilitzar una mà o una mateixa mà 

abans de complir l’any d’edat. 
 
 

Els símptomes generalment passen 
desapercebuts en els nens, ja que hi ha falta de 
coneixement sobre els ICTUS que ocorren en 
aquesta edat. 

Alguns símptomes en nens són: 
o Mal de cap sever i sobtat. 
o Debilitat o insensibilitat en un costat del cos. 
o Dificultat en parlar o entendre als altres. 
o Pèrdua de visió o visió doble. 
o Pèrdua de coordinació. 
o Convulsions noves, generalment en un costat del cos.  

LA DETECCIÓ TEMPRANA ES CLAU! 

Nounats 
o Reconeixement ràpid – Avaluació mèdica i tractament a temps. 

 

Nadons: 
o Diagnòstic precoç– El tractament de rehabilitació pot començar mentre el cervell del nadó segueix en desenvolupament. 
 

El diagnòstic i tractament precoç son tan importants per als nens com ho són per als adults. 
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