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2- Resum  

Introducció  

Fa dècades que s’ha classificat el dolor de part com un dels més intensos. Els grans 

avanços han establert l’analgèsia epidural com el principal recurs utilitzat per 

alleugerir el dolor de part, no obstant, els canvis socioculturals dels últims anys han 

generat un canvi de visió en els professionals obstètrics i centres hospitalaris, fent-lo 

més personalitzat i humanitzat, fomentant la participació i presa de decisions de la 

mare i parella i descentralitzant l’ús de teràpies farmacològiques convencional per 

l’aplicació de teràpies no farmacològiques com la hidroteràpia.  

Objectiu general  

Avaluar l’eficàcia de l’ús de la hidroteràpia durant el 1r període de part respecte el 

control del dolor de la dona i els resultats.  

Metodologia: Assaig clínic controlat, prospectiu, d’àmbit hospitalari i amb assignació 

aleatòria en 2  grups. Les gestants primípares de baix risc del grup intervenció se’ls 

hi aplicarà la hidroteràpia durant el 1r període de part i les gestants del grup control 

ho faran de manera tradicional. Les variables de l’estudi seran avaluades per 

escales i tests quantitatius. Les limitacions de l’estudi son: evolució natural del part, 

abandonament del estudi i mala recollida de les dades.    

Justificació / aplicabilitat  

Després d’una revisió bibliogràfica a fons, es pot afirmar que actualment en gairebé 

tots els articles publicats s’evidencia la necessitat de seguir investigant i elaborant 

articles d’investigació .  

La hidroteràpia és un mètode no farmacològic útil, amb beneficis per a la mare i 

nadó i cap efecte perjudicial durant el 1r període de part. L’aplicació d’aquesta pot 
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ser establerta en qualsevol hospital o llar. És un recurs econòmic, fàcil d’utilitzar i 

beneficiós. 

Paraules clau  

Dolor de Parto; Hidroteràpia; Primer Periodo del Trabajo de Parto1 

 

Abstract 

Introduction  

For decades labor pain has been rated as one of the most intensive. The great 

advances have established the epidural as the main resource used to relieve the 

labor pain, however, socio-cultural changes of recent years have led to a change of 

vision in obstetric professionals and hospitals, making it more personalized and 

humanized, encouraging participation and mother and partner’s decisions and 

decentralizing the conventional pharmacotherapies for the implementation of 

nonpharmacological therapies such as hydrotherapy.  

Objective  

Evaluate the effectiveness of the use of hydrotherapy during the 1r period of labor 

about women’s pain control and results.  

Methods: Randomized controlled into two groups. The intervention group has 

hydrotherapy apply during the 1st period, and the control group will do the traditional 

way. The study’s variables will be evaluated with quantitative scales and tests. The 

limitations of the study are: natural childbirth’s evolution, poor data collection and 

leave the study.  
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Justification / applicability  

After a thorough literature review, we can say that almost all articles published 

demonstrated the need to continue researching and developing research papers.  

Hydrotherapy during labor is a useful non-pharmacological method. It has benefits for 

mother and baby and no harmful effect during the 1st period of labor. The application 

of this practice can be established in any hospital or home. It is an economic, easy 

and beneficial resource. 

Keywords  

Hydrotherapy; Labor pain; Labor Stage, First 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Aquestes paraules han sigut buscades en castellà i en anglès però a partir del DeCS les hem convertit en descriptors en 

castellà 
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3. Antecedents i estat actual del tema  

3.1- El part natural  

Segons la OMS (2016), "un part natural, comença de manera espontània, amb un 

baix risc tant per la mare com pel fetus, des de que comença fins al moment de 

l’expulsiu. El nadó neix en posició cefàlica amb 37-42 setmanes de gestació, de 

manera natural i sense necessitat d’intervenció obstètrica. Tant la mare com el nadó 

es troben en bones condicions.  

3.2- Els períodes del part  

Segons la Organización Mundial de la Salud (2011), definir els diferents períodes del 

part és important per delimitar-los i evitar així intervencions innecessàries. 

L'avaluació de l'inici del procés del part és un dels aspectes més importants en el 

seu maneig i els signes que s'han de valorar són: les contraccions uterines regulars, 

l’escurçament i dilatació del coll uterí, la pèrdua de líquid amniòtic, i el flux 

sanguinolent.  

3.2.1- Primera etapa  

La primera etapa de part o també anomenat període de dilatació, és aquella en la 

que s’arriba a la completa dilatació del coll uterí. Comença amb l'inici de les 

contraccions uterines i és la fase més llarga. Aquesta és divideix en tres: latent, 

activa i desacceleració (Dam, 2010; Naveiro i Aguilar, 2010;).  

 Fase latent: Comença quan la mare comença anotar l’inici de les 

contraccions uterines (que poden variar d’intensitat i duració) i va seguit 

del borrament del coll uterí (progressió lenta d’uns 4 centímetres de 

dilatació). També hi pot haver la ruptura espontània de les membranes (si 

aquestes es trenquen, normalment, el procés de part s’accelera). En 

aquest període les contraccions són poc intenses i no segueixen un patró 

regular, el que no produeix grans modificacions en la dilatació cervical. 
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Segons la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia (SEGO) 

aquesta fase pot prolongar-se fins a 20 hores en nul·lípares i 14 hores en 

multípares ( Dam, 2010; Naveiro i Aguilar, 2010). 

 Fase activa: Aquesta fase es caracteritza pels canvis en l’augment de la 

regularitat, intensitat i freqüència de la dilatació uterina (passa del 4 als 10 

cm de dilatació) i el descens progressiu del fetus en el canal de part. 

Segons la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia (SEGO) 

aquesta fase pot tenir una durada mitjana de 4 hores en multípares i 6 a 

nul·lípares (Dam, 2010; Naveiro i Aguilar, 2010). 

 Fase de desacceleració: Alguns autors diuen que aquesta fase està molt 

lligada amb l’activa i la inclouen en ella. Es caracteritza per la ràpida 

col·locació del nadó en la pelvis i canal de part (Dam, 2010; Naveiro i 

Aguilar, 2010). (Annex 1 i Annex 2). 

3.2.2- Segona etapa  

La segona etapa o també anomenada fase de l’expulsiu comença quan el coll uterí 

s’ha dilatat completament i finalitza amb el naixement del nadó (ajudat per la força 

de les contraccions uterines que empenten aquest cap al fons de la vagina). Segons 

la SEGO, el temps mitjà d’aquest període sol ser d’ 1 hora en nul·lípares i 30 minuts 

en multípares (Dam, 2010; Naveiro i Aguilar, 2010). (Annex 3). 

3.2.3- Tercera etapa  

En la tercera etapa o fase de deslliurament es produeix el naixement del nadó i 

acaba amb l'expulsió de la placenta i les membranes ovulars. Segons la SEDO el 

deslliurament espontani (és el que no requereix intervencions obstètriques) durar fins 

a 45 minuts en nul·lípares i un màxim de 30 minuts en multípares (Dam, 2010; 

Naveiro i Aguilar, 2010). (Annex 4- 5). 
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3.3.- Teràpies alternatives al control del dolor durant el primer període de part 

3.3.1- Tipus de mètodes no farmacològics  

Sartori, Vieira, Almeida, Bezerra i Martins (2011) escriuen que ”durant el procés de 

part el dolor pot ser experimentat en dos moments. En la primera etapa (fase de 

dilatació) és causat per les contraccions uterines i la dilatació del cèrvix. En la 

segona etapa (període de l’expulsiu) degut a la pressió que el fetus fa sobre les 

estructures pèlviques augmentant-ne la intensitat.” Segons (Sartori et al., 2011; 

Williams, Povey i White, 2008;) els dos principals mètodes per l’alleugeriment del 

dolor durant el procés de part són els farmacològics i no farmacològics.  

 Els mètodes farmacològics son: l’epidural, epidural espinal combinada i 

l’analgèsia inhalada. S’ha demostrat amb evidències científiques que són 

efectius i eficaços per a disminuir el dolor, no obstant això poden presentar 

forces efectes secundaris com vòmits, nàusees, marejos, hipotensió, bloqueig 

motor, febre i/o retenció urinària (Jones et al., 2012; Sartori et al., 2011; 

Wallis, 2012). 

 Els mètodes no farmacològics: Per una banda trobem que: les immersions en 

aigua, la relaxació, l’acupuntura, els massatges i teràpies herbals presenten 

algunes evidències científiques que mostren l’efectivitat sobre la millora del 

dolor durant el treball de part amb molts pocs o gens afectes adversos. Per 

l’altre trobem que: la hipnosis, les injeccions d’aigua calenta (petites quantitats 

d’aigua estèril injectades a la pell en la zona superior del sacre), 

l’aromateràpia, exercicis respiratoris, deambulació, musicoteràpia i 

l’estimulació elèctrica transcutània també són teràpies no invasives, 

aparentment segures per la mare i nadó i sense cap o pocs afectes adversos 

però es creu necessari fer més recerca científica per a poder corroborar amb 

més exactitud l’efectivitat d’aquests (Gender, 2012; Lee, Liu, Lu, i Gau, 2012; 
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Ramón, 2009; Sanz, 2012; Sartori et al., 2011; Jones et al., 2012; Wallis, 

2012). 

3.3.2 - Hidroteràpia  

3.3.2.1- Epidemiologia 

Al món  

L’ús de les propietats terapèutiques de l’aigua calenta (a partir de banys i dutxes) 

com a medicina rehabilitadora d’algunes malalties inflamatòries, traumàtiques i per 

l’alleugeriment del dolor, es pot dir que és tan antiga com l’existència de la 

humanitat, però més concretament arranca durant el període mitològic dels grecs i 

es pot trobar referenciat en documents xinesos, japonesos, egipcis i assiris, així com 

romans. 

Segons (Cluett i Burns, 2012; Hall i Hollower, 1998) la pràctica d’utilitzar l’aigua 

calenta (per les seves propietats curatives) té una llarga història. L'ús terapèutic de 

l'aigua en el procés de part es va iniciar per Igor Tjarkovsky, un investigador rus, que 

va dur a terme el seu primer part sota l'aigua el 1963. El pioner més conegut és, 

però, Michel Odent, l'obstetra francès que van observar en la dècada de 1970 que 

les parteres estaven més relaxades quan se submergien en aigua calenta, i es 

reduïa l’ús de medicaments i la intervenció mèdiques. 

A finals dels anys 70 es va introduir la banyera o piscina per parts en la maternitat de 

l'Hospital de Pithiviers, a França. 

L'acceptació oficial de l'ús de la hidroteràpia com una opció d'atenció durant el treball 

de part, es va portar a terme al Regne Unit el 1993, amb la publicació de l'informe 

Changing Childbirth (Department of Health), en el qual es suggeria disposar de 

banyeres en tots els hospitals del país per a les dones en procés de part i que 

desitgessin provar aquest alternativa no farmacològica (Uceira-Rey, Loureiro, Barcia, 

Valderrábano, González, Espido, Rodríguez, (2015). 
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A Espanya  

A nivell espanyol podem trobar diferents guies, manuals i documents del ministeri de 

salut, serveis socials i seguretat així com programes de diferents hospitals nacionals 

on es parla del part respectat o humanitzat i el dret a decidir sobre el propi part on 

fan referència també de l’ús de la hidroteràpia en el procés de part, alguns d’ells son: 

Manual de atención al parto en el ámbito extrahospitalario, Guia de pràctica clínica 

sobre la atención al parto normal, Plan de parto y nacimiento o Programa plan de 

parto respetado, Hospital de Torrejon, entre altres. 

A Catalunya  

L’any 2010 i 2013 respectivament l’AQuAS de Catalunya va adaptar la Guia de 

Pràctica Clínica sobre l'atenció al Part Normal on es recomana la immersió en aigua 

calenta com un mètode eficaç d'alleugeriment de dolor durant la fase tardana de la 

primera etapa del part, encara que no es fa cap referència a l'assistència al període 

expulsiu en l'aigua. 

Segons Gender i Sanz (2012) al 2007 la Generalitat de Catalunya va crear el 

protocol d‘atenció natural al part normal per donar resposta a la nova demanda 

social (parts respectats i naturals). L’hospital de Tortosa Verge de la Cinta és 

l’hospital de referència davant aquest tipus d’atenció en tot el territori. 

3.3.2.2- Prevalença  

El registre total de naixements a l’aigua durant el 2014 segons la publicació de 

l’informe de registre de The American Collage of Nurse-Midwives, (2014) és de més 

de 31.000 naixements a l’aigua en tot el món. 

Pel que fa a la promoció per part de les llevadores de l’ús de la hidroteràpia durant el 

procés de part trobem que, segons ràtios nortamericanes està creixent (d’un 15 a un 

64 % ho fomenten durant la dilatació cervical i d’un 9 a un 31 % ho promocionen en 

el part). 
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En referència a la disposició de banyeres habilitades per la tècnica trobem que als 

EUA en una enquesta publicada l'any 2001, Es va objectivar que 143 maternitats 

disposaven de banyera. Al Regne Unit segons dades de l'any 2006 almenys 295 

maternitats disposen d'aquest servei, i a Espanya , segons dades del Grup Espanyol 

de Reanimació neonatal, el 17,4% de 155 centres hospitalaris enquestats al 2012 

sobre pràctiques en reanimació a sala de parts, disposen de banyera en la seva sala 

de parts i practiquen en casos seleccionats parts atesos a l'aigua durant el treball de 

part. 

3.3.2.3- Perfil sociodemogràfic i econòmic  

Segons Martinez-Galiano (2015), s’ha vist que no es pot establir un perfil social, 

cultural o econòmic de les gestants que utilitzen la hidroteràpia en el part, doncs, hi 

ha gran varietat, tan pel que fa a l’edat (pot anar dels 18 als 39) com en nivell 

d’estudis o característiques sociodemogràfiques. Si que s’ha vist però que les 

parteres que reben informació i són assessorades per la seva llevadora durant el 

període prenatal solen utilitzar la hidroteràpia com una opció de teràpia durant el 

procés de part. (Annex 6). 

3.3.2.4-Beneficis de la hidroteràpia 

Recerques passades (Mallén, Rull, Riera, 2015; The American College of Nurse-

midwives, 2014) afirmen que l’eficàcia i seguretat de la hidroteràpia en el primer 

període de part (dilatació cervical) es troben més ben definides que en el segon 

(expulsiu) i tercer (deslliurament) període degut a la falta d’estudis i evidència 

científica per donar suport a aquesta pràctica amb total seguretat i per lo qual es 

proposa la necessitat d’investigar més sobre el tema. 

Beneficis materns 

 El principal i més clar benefici de la hidroteràpia és l’alleugeriment del 

dolor de les contraccions uterines (Cluett i Burns, 2015; Lee et al., 2013; 
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Mallén, 2015; Uceira-rey et al., 2014; Sekulic, 2014; The American Collage 

of nursemidwife, 2014). Uceira-Rey, (2014) diu que al no trobar-se 

comprimida la vena cava inferior afavoreix l'augment de la circulació 

sanguínia en l'úter, produint una major oxigenació del teixit muscular i, per 

tant, unes contraccions més lleus. 

 Acceleració de la dilatació cervical, diversos estudis (Mallén, 2015; Uceira-

Rei et al., 2014) han revisat assajos clínics on s’ha vist una disminució 

mitjana de 16 minuts. 

 Ajuda a tenir una bona experiència de part (Hall i Hollowey, 1998; Mallén, 

2015; Martinez-Galiano, 2015). 

 Al ser un ambient aquàtic la mare es troba amb una situació de flotabilitat 

la qual cosa li permet adoptar un ampli ventall de posicions i moviments 

afavorint així la progressió descendent del fetus en el canal de part, així 

com induir la relaxació dels músculs (Brickhouse, Isaacs, Batten, Price, 

2015; Lee et al., 2013; Mallén, 2015; Ramón, 2009; Uceira-Rey, 2014). 

 Segons Uceira-Rey, (2014) ajuda a la relaxació perineal, vaginal i cervical 

(beneficis hidrotèrmics). 

 Facilita una situació de relaxació materna a partir de l’alliberació 

d’oxitocina gràcies a l’estimulació dels mugrons amb l’aigua i augment de 

la perfusió d’oxigen de placenta a fetus (Cluett i Burns, 2015; Uceira-Rey, 

2014). 

 Al ser un mètode no farmacològic és considera doblament beneficiós, 

doncs és una pràctica natural que fa que és redueixin el nombre 

d’intervencions obstètriques durant la dilatació i part (analgèsies, 

instrumentalització, etc.) i de les possibles complicacions i costs d’aquest 

(Cluett i Burns, 2015; Uceira-Rey, 2014) . Un exemple exposat per Jones 
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et al. (2012), seria el de l’epidural, doncs,  al administrar-ho, moltes 

vegades les dones perden gran part de la sensibilitat davant les 

contraccions i això fa que no exerceixin la suficient força per expulsar el 

fetus, lo qual cosa provoca l’augment de l’ús d’instrumentalització com ara 

les pales o fòrceps poden acabar, fins i tot, en cesària. 

 Segons recerques de (Benfield, 2010; Brickhouse, 2015; Cluett i Burns, 

2015) l’ús de la hidroteràpia s’associa a una disminució dels nivells 

d’ansietat degut al descens de les respostes neuroendocrines (nivells de 

cortisol i catecolamines, hormones que regeixen l’ansietat i l’estrès).  

 

Beneficis fetals 

 La hidroteràpia al fomenta la relaxació materna fa que augmentin els 

nivells d’ocitocina, provocant així, un augment de la perfusió d’oxigen 

en la placenta (Cluett i Burns, 2015; Uceira-Rey, 2014). 

3.3.2.5-Possibles riscos de la hidroteràpia 

Pel que fa als possibles riscs durant el període de dilatació no s’han trobat 

evidencies científiques que demostrin  contraindicacions per l’abordatge i pràctica de 

la immersió en aigua durant la dilatació cervical ja que no s’ha demostrat que 

incrementi la probabilitat d’infeccions en la mare i nadó, retardi l’expulsiu i 

deslliurament, determini el tipus d’esquinçament perineal, si és que la dona en 

pateix, la quantitat de sang que és perd o la probabilitat de patir depressió post part. 

Tot i així, s’han trobat publicacions (Irondo, 2015; Mallén, 2015; Uceira-Rei et al., 

2014), que afirmen que poden aparèixer complicacions, tot i que poc freqüents, 

potencialment perilloses durant el període de l’expulsiu i deslliurament per a la mare i 

nadó com ara: risc de sèpsies fetal i matern, dificultat per la termoregulació, shock 

hipovolèmic per esquinçament o ruptura del cordó umbilical, hiponatrèmia, dificultat 
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respiratòria per aspiració d’aigua (ofegament o quasi ofegament) i encefalopatia 

isquèmica. En condicions normals el nounat dins l’aigua no aspira aigua gràcies al 

reflex d’immersió o busseig, tot i així existeixen estudis on s’ha vist que en situacions 

de patiment fetal es perd aquest reflex i el nadó pot aspirar-lo i quedar exposat al risc 

de patir alguna de les complicacions anteriors. 

3.3.2.6-Tipus d’aplicabilitat de la hidroteràpia  

Les dones que trien la hidroteràpia com a mètode no farmacològic per a alleugerir el 

dolor de part ho poden realitzar tan en forma d’immersió en banyeres habilitades 

com en forma de dutxa. En el cas d’escollir l’opció de les immersions en banyeres 

d’aigua calenta (nosaltres ens hem centrat en aquesta modalitat) trobem que els 

beneficis són molt amplis (exposats anteriorment), mentre que si s’elegeixen les 

dutxes d’aigua calenta, tot i que s’han observat beneficis com l’autoregulació de la 

direcció de l’aigua a la part superior o inferior de l'esquena o l'abdomen i foment del 

descens del fetus (Zwelling, 2010), no es troben tantes recerques científiques, és a 

dir, no està tan investigat com les pràctiques d’immersió en aigua. Els beneficis de 

les dues modalitats es poden veure al (Annex 7). 

3.3.2.7- Experiència de les dones que han dilatat en aigua. 

 S’ha vist en diversos estudis (Mallén, 2015; Martinez-Gailano, 2015), on s’ ha 

utilitzat la hidroteràpia durant el període de part, que la majoria de les dones van 

considerar que aquesta pràctica fomentava la pròpia presa de decisions i respectava 

les voluntats individuals de cada partera (intervencions obstètriques, intimitat amb la 

parella, encendre espelmes, posar música relaxant, etc) i al mateix temps tenien la 

seguretat que si en algun moment necessitaven el suport de la llevadora per tal de 

resoldre qualsevol dubte o incertesa la tindrien immediatament, aquest fet, segons 

les gestants, va augmentar la seva sensació de control i autoestima provocant així 

un nivell de satisfacció més alt en comparació amb les gestants que no van utilitzar 

la hidroteràpia (Mallén, 2015), nivells d’ansietat baixos i gran comoditat i confort 
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(Martinez-Galiano, 2015). Per tan, es podria dir que quasi totes les dones amb 

experiències prèvies d’ús hidroteràpia recomanaria aquesta pràctica durant el procés 

de part a altres dones gestants. 

3.3.2.8- Influència de la cultura i corrents de pensament en l’ús de la 

hidroteràpia 

Stark i Miller, (2009) va veure que la cultura i creences de cada infermera 

determinava i influenciava el maneig i tractament del procés de part de les gestants, 

és a dir, depenent del context on ens trobem aquest actuarà de facilitador o inhibidor 

de les pràctiques infermeres. Hi ha contextos on la cultura dóna suport i es basa en 

les noves evidencies científiques mentre que en altres refusen les practiques 

basades en l’evidencia i es mantenen en les pràctiques i cures tradicionals, 

d’aquesta manera es pot dir que els professionals obstètrics que conviuen en 

contextos progressistes han pogut formar-se sobre aquesta pràctica, tenen 

coneixement sobre els procediments a seguir i dels beneficis i possibles perjudicis 

de la hidroteràpia durant el procés de part, de manera que informen a les gestants 

sobre aquesta opció i la posen en pràctica, mentre que els professionals que es 

troben en contextos on les cultures són conservadores no es centren en els avanços 

científics del part i es basen en la cultura dels beneficis dels parts medicalitzats i 

instrumentalitzats ja que es té la creença que així es garanteix la màxima seguretat 

possible. 

Un altre aspecte que influencia alhora d’escollir o no l’ús de la hidroteràpia en el 

procés de part són les noves tecnologies. Segons Martinez-Galiani (2015), a partir 

de l’estudi observacional que va realitzar, va poder constatar que moltes gestants 

havien fet recerca i s’havien informat per internet o altres medis sobre la pràctica de 

la hidroteràpia durant el part prèviament a la visita de la llevadora. Aquestes dones 

van afirmar que hi havia una gran quantitat de fonts d’informació i literatura 

disponible però poc clarificadora i comprensible. Aquest dada demostra que el fàcil 

accés a internet i la gran quantitat d’informació disponible no fa augmentar l’ús de la 



 

17 

 

hidroteràpia a menys que les usuàries i famílies estiguin motivats i siguin capaces 

d’utilitzar de forma efectiva el internet i la informació. 

3.3.2.9-Intervencions infermeres durant el procés de part en aigua 

Segons Uceira-Rey (2014) Un cop confirmat el treball de part, la llevadora parlarà 

amb la dona i la seva parella o acompanyant sobre els procediments rutinaris del 

centre així com de les diferents opcions d'analgèsia no farmacològica i farmacològica 

que se li poden oferir en cada moment. Un cop presa la decisió d'optar per la 

banyera com a tècnica per a alleugerir el dolor, la llevadora parlarà amb la dona i la 

seva parella sobre les preferències i el seu pla de part, si el té, intentant respectar, 

sempre que sigui possible, els desitjos de la gestant. S’haurà d'informar a la gestant 

que pot sortir de la banyera en el moment en què ho desitgi, així com manifestar el 

seu malestar, si és que el té (l’aigua no és suficientment calenta, necessita 

assessorament de la llevadora, vol deambular, etc.) per tal de garantir el màxim 

confort possible. (Annex 7). 

Cal que les llevadores i professionals obstètrics apliquin i renovin els protocols 

d’actuació en l’atenció del procés de part en l’aigua. (annex 8). 

També és important que tan el professionals obstètrics com els pares tinguin present 

que han d’abandonar la immersió en l’aigua sempre que es presentin determinades 

situacions (annex 9) així com saber quines son les contraindicacions del seu ús 

(annex 10) per tal de garantir i preservar en tot moment el benestar fetal i matern. 
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4. Hipòtesis i Objectius  

Hipòtesis  

L’ús de la hidroteràpia durant el primer període de part millora la satisfacció i 

benestar de les parteres i facilita el procés de part normal? 

Objectiu general  

Avaluar l’eficàcia de l’ús de la hidroteràpia durant el primer període de part respecte 

el control del dolor de la dona i els resultats. 

Objectius específics  

Conèixer les característiques sociodemogràfiques 

 Edat 

 Procedència 

 Nivell educatiu 

Descriure l’evolució del procés de part 

 Augmentar la velocitat de la dilatació (cm) del coll uterí. 

 Evitar les possibles complicacions associades com la hipotèrmia materna. 

 Disminuir l’ansietat a partir de la disminució de les respostes neuroendocrines 

(control del cortisol i catecolamines). 

 Millorar la mobilitat i oferir un ampli ventall de posicions per a la dona. 

 Facilitar la progressió del descens del fetus. 

 Garantir una bona experiència de part a les dones que han fet ús de la 

hidroteràpia. 
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5. METODOLOGIA 

5.1-  Àmbit d’estudi 

L’estudi es portarà a terme a l’ària de sala de parts de l’hospital general universitari 

de Vic (hospital de referència de la comarca d’Osona amb capacitat per donar 

atenció  a tots els seus habitants, segons dades de l’idescat uns 156.000 habitants). 

Aquesta ària està dotada de 6 paritoris tots equipats amb monitors de registre fetal i 

matern, llits articulats, pilotes de relaxació, cadira de parts (permet un part vertical), 

miralls, bany privat amb dutxa i tot el material instrumental, farmacològic i mèdic 

necessari per donar una atenció segura i de qualitat a les gestants i famílies. A més 

a més, es disposen de dos paritoris (el paritori 1 i el 6), que a part de tenir tots els 

instruments i accessoris anteriors es troben habilitats amb un multi track ( una cadira 

biplaça on permet a la parella situar-se darrera la gestant i subjectar-la i/ o abraçar-

la, a més d’estar incorporada una pilota articulada i subjeccions que permeten fixar-

hi suports per tal que la gestant s’hi pugui recolzar i així ampliar els punts de suport) i 

una banyera de dilatació (amb els seus accessoris), lo qual fa que siguin sales ideals 

per aquelles gestants i parelles que desitgin i decideixin tenir un part lo més natural, 

respectat i humanitzat possible. 

 

5.2- Disseny de l’estudi  

Per a desenvolupar el tema es realitzarà un assaig clínic (estudi quantitatiu 

prospectiu, és a dir, l’estudi es dissenyarà abans d’estudiar les variables de la 

intervenció i les dades es recolliran a mesura que es vagi desenvolupant l’assaig 

clínic) d’aleatorització per grups:   

 Grup intervenció: Gestants que es sotmetran a la hidroteràpia durant el procés 

de dilatació. 
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 Grup control: Gestants a les quals no se’ls hi realitzarà cap intervenció, és a 

dir, no se’ls hi aplicarà la hidroteràpia com a mètode no farmacològic durant el 

procés de dilatació i per tan en serviran de referència per a comparar els 

resultats amb els de les gestants del grup intervenció. 

 

5.3- Població i mostra/participants 

5.3.1- Grup diana  

El grup de la població amb que es centra aquest estudi són totes les dones 

embarassades. 

5.3.2. Grup estudi 

El grup d’estudi fa referència a totes les dones embarassades que tenen l’hospital 

general universitari de Vic com a centre de referència per a donar llum, és a dir, les 

gestants de la comarca d’Osona. 

5.3.3- Mostra/ càlcul de la mida mostral 

Per poder realitzar el càlcul de la mida mostral i obtenir una mostra representativa de 

participants, s’ha utilitzat les dades de la taula 2 publicats en l’estudi de Lee et al. 

(2013), les quals fan referència al llindar de dolor que experimenten les dones que 

utilitzen la hidroteràpia durant el període de dilatació i les que no.  

A partir de la calculadora de grandària mostral GRANDMO s’ha establert:  

Acceptant un risc alfa del 0,05 i un risc beta inferior al 0,2 en un contrast bilateral, 

calen 21 subjectes en el grup intervenció i 21 subjectes en el grup control per tal de 

detectar una diferència igual o superior a 1,75 unitats. S’assumeix que la desviació 

estàndard comú és de 1,92 i s’estima una taxa de pèrdues de seguiment del 10%. 

(Annex13).  
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5.4- Criteris d’inclusió i exclusió 

Criteris d’inclusió: 

 Majors de 18 anys. 

 Primípares. 

 Gestants d’entre 37 i 42 setmanes de gestació. 

 Gestació única. 

 Fetus en presentació cefàlica. 

 Inici espontani del treball de part. 

 Les gestants s’han de trobar en fase activa de part ( igual o més de 4 cm de 

dilatació). 

 Gestació de baix risc  

 Gestants sense antecedents patològics de salut greus.  

 

Criteris d’exclusió  

 Menors de 18 anys. 

 Multípares. 

 Gestants amb barrera idiomàtica. 

 Gestants amb menys de 37 o més de 42 setmanes de gestació. 

 Gestació múltiple. 

 Gestants que desitgin l’epidural. 
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 Fetus en presentació transversa, podàlica o natges. 

 Inici del part per inducció. 

 Gestants amb menys de 4 centímetres de dilatació i/o sense evolució. 

 Gestació d’alt risc (gestants amb factors de risc alts com ara: oligoamnis, 

sospita de CIR i/o preclàmpsies, metrorràgies, diabetis gestacional i /o 

diabetis de tipus I i II). 

 Gestants amb antecedents patològics de salut greus. 

 Gestants amb antecedents de llindars de dolor alts. 

 

5.5-  Intervenció 

La finalitat de la intervenció, com ja hem dit, és avaluar l’efectivitat de la hidroteràpia 

durant el primer període de part en aquelles gestants, de la comarca d’Osona, que 

desitgin tenir un part natural, humanitzat i respectat (concretament, en aquelles que 

vulguin provar la hidroteràpia com a mètode alternatiu al farmacològic durant el 

procés de dilatació en la primera etapa de part) i que compleixin els criteris d’inclusió 

establerts, durant 27 mesos per tal de determinar i corroborar amb resultats d’altres 

estudis anteriors en quan a  si és una bona alternativa a l’analgèsia farmacològica i 

si te garanties per ser una tècnica beneficiosa i de baix risc tan per la mare com pel 

nadó. 

El primer pas serà presentar el projecte als membres de l’equip d’investigació, en 

aquest cas als professionals obstètrics de la unitat de sala de parts de l’hospital, ja 

que seran ells els que portaran a terme la intervenció. L’equip constarà de: 3 

llevadores, 2 llirs, 1 auxiliar d’infermeria i 2 ginecòlegs. 
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Un cop presentat i acceptat el projecte per part de l’equip investigador el següent 

pas serà la inclusió de gestants al estudi. Per seleccionar a les participants, un mes 

abans de que la gestant estigui a terme, és a dir, a la setmana 35-36 de gestació, i 

aprofitant que se’ls hi realitza la visita prepart (son unes sessió informativa  on 

llevadores,  i ginecòlegs realitzen a la gestant la seva fitxa de gestació, en la qual hi 

consten dades personals, antecedents mèdics i obstètrics així com les 

característiques de la gestació actual entre altres, també  se’ls hi explica als pares el 

funcionament i la dinàmica de la sala de parts, així com les diferents opcions sobre 

l’atenció del part, és a dir, se’ls informa sobre l’anestesia epidural, els seus 

avantatges i inconvenients així com també se’ls hi fa signar el consentiment 

conforme estan d’acord, han llegit i tenen coneixement dels possibles riscos 

associats  o bé si prefereixi optar per un part natural se’ls plantegen les diferents vies 

alternatives a l’anestesia durant el període de dilatació) que te lloc a la clínica de Vic, 

se’ls informarà, presentarà i explicarà l’estudi i tot el procés de la intervenció que es 

vol portar a terme així com convidar a participar en ell a les gestants i parelles que 

decideixin optar per un part natural. Si aquests accepten a oferir-se voluntàries per a 

participar en la intervenció se’ls hi demanaran i anotaran les dades personals. 

Seguidament es procedirà a l’aleatorització, a partir d’una calculadora científica  

generadora de números al atzar, per grups per tal d’assignar a les gestants en el 

grup control o intervenció. Tan si la gestant forma part del grup control com 

intervenció se li farà una sessió informativa (el mateix dia de la visita prepart) per tal 

de: 

 Verificar i constatar que les dades personals recollides de la gestant i 

l’embaràs es corresponguin amb les de la historia clínica i fitxa de gestació, i 

si es precís, completar-les (realitzar una anamnesi més exhaustiva). 

 Determinar i assegurar que la gestant no presenti cap criteri d’exclusió. 
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 Informar i explicar el motiu pel qual han estat assignades en el grup control o 

intervenció així com intentar resoldre qualsevol dubte o qüestió al respecte 

acceptant qualsevol opinió o decisió de voler seguir participant en l’estudi.  

 Informar de manera detallada tots els procediments i intervencions que es 

portaran a terme el dia de la intervenció (els mètodes de mesura que se’ls hi 

aplicaran i la freqüència d’aquests) així com les finalitats de l’estudi amb 

l’objectiu de motivar tant a la gestant com a la parella/acompanyant perquè 

s’impliquin en el procés i establir una bona relació terapèutica, intentant 

aconseguir el màxim d’adherència al protocol de l’estudi. 

 Detectar i tenir en compte els coneixements i la comprensió de cada gestant 

sobre els procediments que es durant a terme des del moment del ingrés, 

durant el període de dilatació (en la banyera o no) i en el puerperi immediat i 

intermedi intentant completar-los amb explicacions concretes senzilles i 

clares.  

 Explicar el circuit que seguiran les gestants des de que ingressen (per 

urgències) fins al arribar al paritori.  

 Obtenir el consentiment informat de la gestant. (Annex 12). 

Cal dir que les sessions informatives les portarà a terme una llevadora entrenada i 

formada amb el contingut d’aquestes, la qual depenent del grup de l’estudi al que 

pertanyi la gestant amb la qual està tractant adaptarà i centrarà la informació, és a 

dir, en les gestants del grup d’intervenció els hi explicarà com es durà a terme el 

registre de les variables sociodemogràfiques i independents, així com l’interval i 

freqüència d’aquestes ultimes a més d’informar de les característiques, els aspectes 

funcionals i del que pot passar durant la immersió en l’aigua de la banyera, mentre 

que en les gestants del grup control es limitarà a explicar únicament com es 

registraran les variables sociodemogràfiques i independents així com els intervals 

d’aquestes últimes. 
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5.5.1- Selecció d’instruments de mesura  

Per a poder mesurar les variables sociodemogràfiques, dependents i posteriorment 

fer l’anàlisi de resultats, establirem els següents mètodes de mesurà:  

VARIABLES SOCIODEMOGRÀFIQUES 

Per mesurar les variables sociodemogràfiques (edat, procedència i nivell educatiu) 

es passarà un qüestionari personal a la gestant, durant la visita prepart, per tal de 

recollir-ne les dades. (Annex 11). 

VARIABLES DEPENDENTS 

 Per determinar el grau de dolor s’aplicarà l’escala analògica del dolor 

(EVA). 

 L’escala visual analògica del dolor (EVA) és una prova que s’utilitza per 

avaluar qualsevol tipus de dolor. Aquesta mostra el grau del dolor de 

cada individu i la seva evolució (és considera una mesura subjectiva 

que permet avaluar la intensitat del dolor de forma longitudinal en el 

temps en una persona en concret però no serveix per comparar-lo 

entre diferents individus). És una  escala numèrica del 0 al 10 on el 0 

representa absència de dolor i el 10 dolor insuportable, passant per 

diferents valors numèrics, doncs, com més gran és aquest, més gran 

és el grau de dolor del pacient (Lee et al., 2013). (Annex 14). 

 Per poder constatar si en el medi aquàtic hi ha un ampli ventall de 

posicions i moviments valorarem  el paràmetres establerts en el guió de 

registre que haurem establert segons la classificació de resultats 

d’infermeria (NOC).  

 Classificació de resultats d’infermeria (NOC): És una classificació que 

es va desenvolupar a la universitat de Lowa l’any 1991. Aquesta 
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classificació ordena i classifica els resultats de les intervencions 

d’infermeria per tal de poder avaluar la qualitat de les cures infermeres 

i mesurar els resultats obtinguts (Observatorio de metodologia de 

enfermera, 2017). Ho fa a partir d’una escala qualitativa codificada 

numèricament, del 1 al 5, en aquest cas de la següent manera: 1: 

greument compromès / 2: substancialment compromès / 3: 

moderadament compromès /4: lleument compromès i 5: no compromès 

(Areñas et al., 2014). (Annex 15). 

 Per tal de precisar el grau d’ansietat i estrès que presenta la gestant 

durant el moment de la dilatació es portarà a terme: 

 L’extracció d’una mostra de sang de la via de la gestant, inicialment 

heparinitzada i protegida  per tal d’evitar l’obstrucció d’aquesta 

(Benfield et al., 2010) i establir els nivells de cortisol i catecolamines 

en sang segons la taula de referència de valors normals del 

laboratori ( Annex 16) 

 Escala d’ansietat de Hamilton “Hamilton Anxiety Scale”: 

L’escala d’ansietat de Hamilton es troba validada i traduïda al 

castellà des de 1986. És un instrument de mesura que valora el 

grau d’ansietat en pacients sense trastorns mentals previs.  

L’escala consta de 14 ítems cadascun d’ells definit per una sèrie de 

símptomes i avalua tan l’ansietat psíquica (angoixa, excitació) com 

l’ansietat somàtica (expressió de símptomes físics relacionats amb 

l’ansietat). Cada ítem es mesura amb una escala liket (és una 

escala psicomètrica, és a dir, mesura actituds i el grau de 

conformitat vers una cosa) que va del 0 al 4 on 0 indica absència, 1 

intensitat lleu, 2 intensitat mitjana, 3 intensitat elevada i 4 intensitat 

greu. La puntuació s’obté del resultat de la suma de tots els valors 
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donant una puntuació mínima de 0 i màxima de 56. Si el resultat 

dóna menys de 17 no hi haurà ansietat, si està entre 18-24 indicarà 

gravetat lleu o moderada i si els valors estan entre 25-56 significarà 

que hi ha ansietat moderada-severa. (Buller, Philipp, Heuser i  

Wolfgang ,2014). (Annex 17). 

 Per a conèixer l’experiència de la dona vers el seu procés de part 

aplicarem l’escala "Labour Agentry Scale” (LAS)  

 L’Escala "Labour Agentry Scale” (LAS) es trova validada i traduïda 

al castellà i és un instrument de mesura que determina la 

satisfacció que tenen les dones sobre la seva experiència de part i 

el naixement del seu fill. Consta de 34 qüestions que s’agrupen en 

5 blocs diferents (9 preguntes relacionades amb la dona, 2 

preguntes que fan referència a la parella, 3 preguntes sobre  el 

nounat, 9 preguntes sobre la llevadora, 8 preguntes en relació amb 

el ginecòleg i 3 preguntes que fan referència a la valoració general 

de l’experiència). Cada ítem s'avalua en una escala likert de 5 punts 

que va des del 1, el qual indica gens satisfet, fins al 5 que indica 

molt satisfet. La puntuació final de l'escala s'obté sumant el valor de 

cada pregunta, així doncs, com més alta és la puntuació més gran 

és la satisfacció. (Santamaría,2013). (Annex 18). 

 Per conèixer i avaluar la progressió i velocitat de dilatació utilitzarem el test 

de Bishop 

 Segons Nápoles, (2013) el test de Bishop o índex de Bishop és un 

instrument de mesura, on es puntua en una escala del 0 al 3, sent 0 

el valor que ens indica que no hi ha progressió, 1-2 progressió i 3 

força progressió, que avalua els 4 components estimats durant el 

tacte vaginal. Una puntuació de 6 o menys ens suggerirà que el 
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treball de part sense inducció serà poc probable mentre que uns 

valors de 9 o més, sent la puntuació més alta de 13, ens donarà 

força certesa de que el treball de part s’iniciarà de forma 

espontània. 

Com ja hem dit, la puntuació s’obté de l'avaluació de 4 components 

durant el tacte vaginal, aquests són (Medciclopedia, 2008): 

 Dilatació cervical: És el diàmetre (mesurat en centímetres) 

que presenta l'obertura del coll uterí durant el procés de part. 

Per tal de determinar els centímetres en que es troba la 

gestant, partim de la referència que cada dit de la mà té una 

amplada aproximada de 2 centímetres, per tan ens servirà 

de guia per a determinar l’estat en que es troba el cèrvix (el 

coll uterí estarà en dilatació completa quan el diàmetre 

d’aquest sigui de 10 centímetres).  

 Esborrament cervical: Fa referència a l’escurçament i 

aprimament de les parets del coll uterí degut a la distensió i 

dilatació provocada per la pressió que fa el cap del fetus 

durant el treball de part.  

 Maduració i posició cervical: és un procés de canvis en el 

cèrvix, doncs, aquest passa de ser dur, posterior, llarg i 

tancat a ser tou, centrat, curt i permeable. 

 Encaixament fetal: Fa referència a la col·locació progressiva 

del cap del fetus en el canal de part (cavitat de la pelvis). 

Aquest fet es comença a produir cap a la setmana 36 de 

gestació.  
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També cal tenir en compte que hi ha factors que poden 

modificar la puntuació d’aquest test. Se sumaran o restaran 

valors segons les circumstàncies següents (Nápoles, 2013):  

 Se suma un punt si: 

 Existeix preclàmsia. 

 Per cada part previ. 

 Es resta un punt si: 

 Hi ha hagut un embaràs postterme. 

 Si la gestant és nul·lípara (no hi ha hagut part vaginals 

previs). 

 Si hi ha hagut ruptura prematura de la bossa de les aigües 

i per tan, es produeix un part preterme.  

(Annex 19). 

 Per valorar possibles complicacions associades com és la hipotèrmia 

utilitzarem el paràmetres establerts en la guia de registre que haurem 

establert segons la classificació de resultats d’infermeria (NOC). 

 Com ja hem explicat en el mètode de mesura de la mobilitat, la 

classificació de resultats d’infermeria (NOC) és una classificació que 

ordena i classifica els resultats de les intervencions d’infermeria per tal 

de poder avaluar la qualitat de les cures infermeres i mesurar els 

resultats obtinguts. Ho fa a partir d’una escala qualitativa codificada 

numèricament, del 1 al 5, en aquest cas així: 1: greu / 2: substancial / 

3: moderat /4: lleu i 5: cap. (Areñas et al., 2014). (Annex 20). 
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Recollida de dades 

Les dades del estudi es recolliran en 3 temps. Per una banda les variables 

sociodemogràfiques, dades de la gestació i de salut de la dona  s’obtindran 

mitjançant una revisió del la historia clínica i fitxa de gestació a més d’una petita 

entrevista personal (Annex 21) durant la sessió informativa en la visita prepart. Per 

l’altre banda les variables dependents es recollint en 2 períodes. El primer 

comprendrà el temps des de que s’inicia la intervenció en el moment en que la 

gestant es trobi a 4 o més centímetres de dilatació fins que aquesta estigui en 

dilatació completa i en aquests es valoraran: la velocitat de dilatació, el grau de 

dolor, el nivell d’ansietat, el grau de moviments i el risc d’hipotèrmia, cal dir que la 

mesura d’aquestes variables es portarà a terme coincidint amb el moment en  que la 

gestant surti de la banyera per tal de realitzar el monitoratge intermitent del registre 

cardiotopogràfic fetal. Segons Vico (2009) en els casos de gestacions de baix risc i 

sense complicacions, el batec cardíac fetal pot ser controlat cada 30 minuts, per tan 

el registre de les variables s’obtindrà durant aquests intervals de la manera següent: 

Al inici de la intervenció s’obtindrà el registre de totes les dades de les variables 

establertes durant el primer període dels segon temps i seguidament  cada 2 hores 

es realitzarà el test de Bishop (tot i que si la dona manifesta canvis de sensacions o 

ganes d’apretar se li realitzarà un tacte vaginal en qualsevol moment, sense 

necessitat d’esperar al moment de la monitorització cardíaca fetal, per tal de 

determinar l’evolució de la dilatació); cada hora es passarà l’escala visual analògica 

del dolor (EVA) a fi de registrar la intensitat de dolor percebuda per la dona; l’escala 

d’ansietat de Hamilton per determinar el nivell d’ansietat així com també la realització 

de l’analítica per tal de determinar els nivells d’hormones de l’estrès; cada mitja hora 

s’avaluarà la termoregulació segons els criteris NOC establerts i per últim per tal 

d’avaluar el grau de moviments i posicions en el  medi aquàtic per al grup intervenció 

i fora del medi aquàtic pel grup control és portarà a terme 2 úniques vegades, la 

primera, com ja hem dit al inici de la intervenció i la segona a les 4 hores de l’inici 

d’aquesta fins a arribar al final del primer període de part. En el segon temps, és a 
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dir, durant el puerperi mitjà (quan la dona ja estigui a planta amb el nadó), es 

recollirà la variable de l’experiència de part. 

Pel que fa a les gestants del grup control seguiran la mateixa dinàmica que les 

gestants del grup intervenció tot i que no es submergiran en aigua, doncs, també 

se’ls hi realitzarà la recollida de dades de les variables en els intervals de temps 

establerts coincidint amb els del grup intervenció. 

Per una banda cal dir que la recollida de les variables sociodemogràfiques serà 

responsabilitat, com ja hem dit, d’una llevadora entrenada i formada per a dur a 

terme aquesta tasca. Per l’altre banda la recollida de les variables dependents del 

primer període serà assignades a les llevadores que estiguin de guàrdia dins l’ària 

de paritoris del hospital, en aquest cas 2 llevadores, i la variable dependent del 

segon període serà recollida per la llevadora que es trobi de guàrdia a la zona 

d’urgències i registres de l’ària de sala de parts, en aquest cas 1 llevadora i/o llir.   

Totes les dades recollides s’anotaran en els fulls de registre pertinents però en 

concret, alhora de la recollida de les mostres sanguínies per determinar els nivells 

hormonals de l’estrès caldrà realitzar l’extracció tenint en compte la sèpsies i 

desinfecció de la pell, el correcte manteniment i conservació de les mostres (s’haurà 

de recollir les mostres en tubs d’hemograma, és a dir, que continguin EDTA per tal 

d’evitar la coagulació de la sang. Benfield, 2010) per tal d’obtenir resultats fiables. 
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5.6- Esquema metodològic  
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5.7- Variables de l’estudi  

Variables sociodemogràfiques 
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Variables dependents 
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5.8- Anàlisi dels resultats  

L’estudi dels resultats es portarà a terme en dos parts. Per una banda es farà 

l’anàlisi estadístic descriptiu tan de les variables quantitatives com les qualitatives les 

quals han estat codificades numèricament de manera que poden ser mesurades 

com les quantitatives, facilitant així, l’estudi i observació de les dades, on 

determinarem les mitjanes (x) i les desviacions estàndards (DE). Per l’altre banda, 

un cop obtinguts els resultats anteriors, és portarà a terme l’anàlisi interferencial a 

partir de l’aplicació de la T de Student per a grups independents per tal de comparar  

les mitjanes dels dos grups. 

Totes els resultats obtinguts s’intruiran en una base de dades creat en  el programa 

SPSS 24.0 (juny 2012) per tal de poder-les analitzar i comparar entre els grups de 

l’estudi. 

Finalment cal dir que en tots els resultats, el nivell de significació haurà de ser d’un p 

valor menor al 0,05 (p=<0,05).  

 

5-9. Limitacions de l’estudi 

Algunes de les limitacions que poden sorgir durant el transcurs de l’assaig clínic i 

que podrien alterar els resultats d’aquests són:  

 Abandonament de l’estudi i/o negativa a participar una vegada incloses les 

participants en aquest. Es pot donar el cas que les gestants que tot i que en 

un principi hagin acceptar i firmat el consentiment informat conforme estan 

d’acord amb formar part i participar en l’estudi, pel motiu que sigui, decideixin 

abandonar la intervenció. Per tal de minimitzar el nombre de gestants que 

dubtin i optin per no participar es realitzarà ,en la visita prepart, i no en una 

segona entrevista com s’havia pensat, la sessió informativa per tal de reduir el 

temps entre que se li proposa a la participant col·laborar en l’estudi i el dia en 
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que se li dona la informació detallada i concreta, evitant així disminuir al 

màxim els dubtes, indecisions i falses creences produïdes per la falta 

d’informació sobre el tema. 

 Incompliment o mala recollida de les dades per part de l’equip investigador. 

Pot ser que es produeixi una mala recollida de les dades o en intervals de 

temps diferents als estipulats el qual pot alterar els resultats obtinguts entre la 

comparació del grup control i intervenció. Per tal d’evitar aquesta possible 

limitació, tots els professionals encarregats de la recollida de dades se’ls hi 

informarà i recalcarà la importància d’obtenir les dades tal i com s’ha establert 

garantint així uns resultats òptims i amb garanties.    

 Evolució natural del procés de part. Encara que hi hagi bona adherència al 

tractament, per part de les gestants, i que l’equip investigador porti a terme la 

recollida de les dades de manera efectiva, dins els intervals de temps 

estipulats, pot ser que l’evolució del part es compliqui, per múltiples factors 

imprevisibles i aliens al estudi (com poden ser: falta de progressió en la 

dilatació, patiment fetal i/o patiment matern, entre altres), i que acabin portant 

a la suspensió de la intervenció per tal de realitzar un part instrumentat i/o una 

cesària preservant així el benestar materno fetal.  En aquest cas, no es podrà 

aplicar cap mètode de prevenció, doncs, és un fet espontani que no es pot 

controlar.  

5.10- Aspectes ètics 

Un punt clau i essencial per poder portar a terme la intervenció serà tenir present els 

aspectes ètics com són: la protecció de les dades i informació dels drets de les 

participants, per això l’estudi es desenvoluparà a partir de les bases dels principis de 

la declaració de Hèlsinki, impulsada per l’Associació Mèdica Mundial (AMM), el 

conveni d’Oviedo i les pautes ètiques internacionals per la investigació biomèdica en 

sers humans aprovada pel consell d’Organitzacions Internacionals de les Ciències 

Mèdiques (CIOMS). Totes les gestants seran informades per escrit i de forma oral 
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durant la visita prepart i abans d’iniciar la intervenció el dia del part. També se’ls hi 

lliurarà el full de consentiment informat per tal de tenir en format paper la signatura 

conforma accepta de manera voluntària, amb total llibertat i havent rebut la 

informació de forma clara i precisa participar en l’estudi.  

Caldrà deixar clar que tan les participants que es neguin a participar des del principi  

com les que al contrari acceptin participar en la intervenció però pel motiu que sigui 

decideixin fer-se endarrere en qualsevol moment ho poden fer sense cap temor ja 

que se’ls hi remarcarà que aquest fet no afectarà de manera negativa ni a nivell 

personal ni en la relació amb els professionals que l’atendran.  

S’ha de remarcar que en el moment en que s’iniciï la intervenció s’haurà d’informar 

sempre de les intervencions i procediments que se li farà a la gestant així com tenir 

en compte les seves opinions i aportacions, fent-la d’aquesta manera, partícip del 

procés. Tan les dades personals, mèdiques, com les que s’obtingui en l’estudi seran 

registrades en una base de dades creada amb el programa SPSS, per tal de 

recopilar-les i emmagatzemar-les i evitar ser obtingudes per qualsevol altre persona 

que no sigui l’investigador impedint així l’ús indegut d’aquestes i assegurar 

l’anonimat i confidencialitat de les gestants. Les dades adquirides seran utilitzades 

únicament per comparar els resultats del dos grups de l’estudi amb el fi d’analitzar-

les i poder observar i extreure’n diferències per tal d’obtenir-ne uns resultats 

significatius i mai amb caràcter lucratiu i/o divulgatiu, per tan, per garantir-ho, un cop 

finalitzat l’estudi, seran destruïdes. 

Pel que fa a l’estudi cal dir que la realització d’aquest no implica cap d’any o la 

possibilitat d’haver-n’hi algun és mínima, doncs, únicament en el grup intervenció 

(que es sotmet a la immersió en aigua a temperatura constant de 37ºC) podria 

experimentar alguna sensació d’incomoditat o simptomatologia diferent a la del grup 

control pel tema de la termoregulació però per això serà una variable que s’avaluarà 

cada mitja hora mentre duri el procés de dilatació.  



 

39 

 

Finalment cal dir que abans de posar en marxa l’assaig clínic caldrà que aquest sigui 

avaluat i validat per un comitè d’ètica d’investigació clínica (CEIC) acreditat de 

Catalunya.  
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6- Utilitat pràctica dels resultats  

Tenint en compte que en els últims anys l’opció d’optar per un part natural i  

humanitzat ha anat augmentat considerablement i cada vegada són més les parelles 

que decideixen provar alternatives no farmacològiques per l’alleugeriment del dolor 

provocat pel les contraccions uterines, crec que és important que s’ estudi amb més 

profunditat la hidroteràpia com a mètode alternatiu a l’epidural, doncs, entre altres és 

el més utilitzat.  

L’obtenció de resultats en relació a les variables de l’estudi no només permetrà, si és 

el cas, validar i reafirmar els resultats d’estudis previs en relació a la hidroteràpia 

sinó que també ens ajudarà a obtenir dades reals sobre el perfil sociodemogràfic de 

les gestants que desitgen provar la immersió en aigua durant el primer període de 

part així com  l’efectivitat d’aquesta pràctica en la comarca d’Osona i poder informar 

de manera objectiva sobre els beneficis actualment descrits (disminució del dolor, 

augment de la velocitat de dilatació, reducció de l’ansietat, bona experiència de part i 

ampli ventall de moviments) així com determinar el risc de patir alguna complicació 

associada com pot ser la hipotèrmia.   

En definitiva, aquest estudi pot ajudar a corroborar el beneficis de la hidroteràpia 

descrits fins l’actualitat i certificar aquesta pràctica com a eficaç, senzilla, de poc risc, 

útil i no invasiva per aquelles gestants i parelles que busquin una alternativa al part 

convencional.  
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8- Annexes 

8.1. Annex 1 

Fases del borrament del coll uterí 

 

Figura 1. Fases del borrament del coll uterí. Extret de “Borramiento y dilatación 

cervical durante el parto” de McKesson Health solutions LLC. Copyright.  
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8.2. Annex 2 

Procés de dilatació cervical  

 

Figura 2. Dilatació cervical en el procés de part. (n.d.). Copyright. 
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8.3. Annex 3 

Fase de l’expulsiu 

 

Figura 3. Fase de l’expulsiu en el procés de part (d.n.). Copyright.  
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8.4. Annex 4 

Fase de deslliurament 

 

Figura 4. Fase de deslliurament en el procés de part (d.n.). Copyright. 
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8.5. Annex 5 

Esquema global de les fases del part 

 

Figura 5. Esquema general de les diferents fases del procés de part (d.n). Copyright. 
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8.6. Annex 6 

Perfil socioeconòmic de les gestants 

Figura 6. Distribució de les dones segons la seva feina, Extret de  Martinez-Galiano 

(2015). Copyright. 
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8.7. Annex 7 

 Algoritme de la hidroteràpia durant el procés de part 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Algoritme de la hidroteràpia en el part. Extret de Asistencia al Trabajo de 

parto en agua. Servei de Medicina Maternofetal. Institut Clínic de Ginecologia, 

Obstetrícia i Neonatologia, Hospital Clínic de Barcelona (2011). Copyright. 
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8.8. Annex 8 

Protocol a seguir durant la immersió en la banyera d’aigua.  
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Figura 8. Recomanacions per la immersió en aigua durant el procés de part. Extret 

de (Uceira-Rey, 2014; The American College of Nurse-Midwives, 2014; Stark, 2014; 

Mallén, 2015). Copyright. 
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8.9. Annex 9 

 Consideracions que obliguen a abandonar la hidroteràpia 

Figura 9. Criteris que obliguen a finalitzar la immersió en aigua durant el període de 

part. Extret de Uceira-Rey (2014). Copyright.  
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8.10. Annex 10 

 Contraindicacions de l’ús de la hidroteràpia 

Figura 10. Contraindicacions de l’ús de la hidroteràpia. Extret de Uceira-Rey (2014). 

Copyright. 
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8.11. Annex 11 

Qüestionari personal 
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8.12. Annex 12 

Consentiment informat 

 

 

 

 

Benvolguda, 

En aquest full se li facilitarà la informació necessària per tal de documentar-la sobre 

l’objectiu de la intervenció i l’estudi que es realitzarà amb la finalitat d’assegurar-ne la 

vostre comprensió i resolució de dubtes. 

El meu nom és Marta Blasco, sóc infermera graduada per la universitat de Vic – 

UCC i la investigadora principal de l’estudi sobre l’efectivitat de l’ús de la hidroteràpia 

durant el primer període de part, l’objectiu del qual és conèixer i constatar els  

beneficis descrits fins al moment i intentar determinar possibles complicacions a 

partir de la comparativa entre els resultats obtinguts de la immersió en l’aigua i la 

que no. L’anàlisi d’aquests ens permetrà veure quins son els aspectes que s’han 

d’acabar de descriure i seguir investigant i quins verifiquen i reafirmen els resultats 

obtinguts fins a l’actualitat sobre el tema.  

Cal remarcar que la seva participació és totalment voluntària i que vostè pot no 

acceptar participar o decidir deixar la vostre col·laboració en l’estudi en qualsevol 

moment sense haver de donar cap explicació, doncs, el fet de no voler-ne formar 

part no canviarà ni tindrà conseqüències en relació amb el tracte del personal 

sanitari que l’atendrà durant la vostre estada a la sala de part i posterior ingrés a 

planta.  

 

FULL DE CONCENTIMENT INFORMAT 
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Els procediments de l’estudi s’iniciaran amb l’assignació aleatòria de 42 gestants a 2 

grups diferents. El grup 1 estarà format per 21 gestants que se sotmetran a la 

hidroteràpia (immersió en una banyera d’aigua a 37 ºC) durant el període de dilatació 

i el grup 2 estarà format per 21 gestants que no se sotmetran a la hidroteràpia durant 

el període de dilatació, és a dir, que dilataran fora de la banyera. Durant la visita 

prepart i la intervenció, tan si forma part del grup 1 com del grup 2 se li realitzarà una 

qüestionari personal (en la visita prepart) i se li passarà una seria d’escales i testos 

(dia de la intervenció) i registrarà les corresponents dades (cm de dilatació, grau de 

dolor, temperatura corporal, grau d’ansietat, grau de moviments i experiència del 

part) en els temps marcats prèviament. Es molt important recalcar la importància de 

la protecció de les seves dades, per aquest motiu tots els resultats obtinguts i dades 

personals facilitades seran introduïdes en una base de dades creada amb l’SPSS i 

on cada participant serà identificada amb un número codificat, evitant així haver 

d’utilitzar el seu nom, cognom i/o document d’identificació (DNI, NIF/ passaport). En 

aquesta base de dades només hi tindrà excés l’investigador principal, el qual es 

compromet a utilitzar les vostres dades sols amb fins d’investigació. La resta de 

membres de l’equip investigador també es comprometen a mantenir la 

confidencialitat abans, durant i després de l’inici de la intervenció terapèutica.   

Pel que fa als possibles riscos associats amb la immersió en aigua cal dir que són 

inexistents o mínims ja que en cap dels estudis realitzats prèviament s’han registrat 

complicacions associades però de totes maneres sereu controlades i supervisades 

per la llevadora i auxiliar que l’atengui, doncs, si en qualsevol moment se sent 

incòmode o percep alguna molèstia serà atesa per tal de ser tractada i solucionada.  

Per a qualsevol dubte o necessitat de resoldre quelcom en referència a la 

investigació pot contactar amb el Sr./Sra.  .............................................. al telèfon 

........................................................  
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Després d'haver llegit, entès l’objectiu de l'estudi i resolt els possibles dubtes, si 

accepta participar en l’estudi, li preguem que signi el full de consentiment informat 

per tal d’obtenir el vostre permís per incloure’l en la investigació.  

Gràcies per la seva col·laboració.                                  

Lloc i data:                                                              

 

Cognoms i Nom de la gestant:                                                          

Signatura:  
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8.13. Annex 13  

Càlcul de la mida mostral  
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8.14. Annex 14  

Instruments de mesura - Escala visual analògica del dolor (EVA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Escala analògica del dolor. Extret de “Graduación del dolor: de 1 a 3 

dolor leve-moderado, de 4 a 6 dolor moderado-grave y más de 6 dolor muy intenso” 

de Pardo; Muñoz; Chamorro. Copyright. 
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8.15. Annex 15 

Instruments de mesura - Classificació de resultats d’infermeria (NOC). 

Mobilitat. 

(0208) Mobilitat 

Definició: Capacitat per moure’s amb resolució en l’entorn independent amb o 

sense mecanismes d’ajuda. 

Indicadors:                                                                data valoració:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoració: 1:Greument compromès / 2:Substancialment compromès / 

3:Moderadament compromès / 4:Lleument compromès / 5:No compromès 

020801 

 

Manteniment de l’equilibri      

020809 Coordinació 

 

     

020804 Moviment articular 

 

     

020802 Manteniment de la posició 

corporal 

 

     

020814 Es mou amb facilitat 
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Figura 15. Classificació de resultats d’infermeria (NOC). Mobilitat. Extret de Areñas, 

Lorenzo, Rovira, Sadurní, Sansalvador, Turón. Copyright. 
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8.16. Annex 16  

Instruments de mesura – Laboratory reference range values 
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Figura 16. Valors de referència de laboratori. Extret de Duh et al. Copyright. 
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8.17. Annex 17 

Instruments de mesura - Hamilton Anxiety Scale 
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Figura 17. Escala d’ansietat de Hamilton. Extret de Servicio Andaluz de Salud. 

Consejería de Salud. (n.d.).  
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8.18. Annex 18 

Instruments de mesura – Labour Agntry Scale  
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Figura 18. Validació de la versió española de l’escala Labour Agentry Scale. Extret 

de Santamaría et al. Copyright. 
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8.19. Annex 19 

Instruments de mesura –  Test de Bishop 

 

 

 

 

 

Figura 19. Classificació del paràmetres del test de Bishop. Extret de Americo. 

Copyright. 
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8.20. Annex 20 

Instruments de mesura - Classificació de resultats d’infermeria (NOC). 

Termoregulació. 

(0800) Termoregulació 

Definició: Equilibri entre la producció, l’augment i la pèrdua de calor. 

 

Indicadors                                                                      Data valoració:  

080018 Disminució de la 

temperatura cutània 

 

     

080020 Hipotèrmia 

 

     

080003 Cefalea 

 

     

080004 Dolor muscular 

 

     

080005 Irritabilitat 

 

     

080007 Canvis de coloració 

cutània 
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080008 Contractura muscular 

 

     

 

Valoració: 1:Greu / 2:Substancial / 3:Moderat / 4:Lleu / 5: Cap 

Figura 20. Classificació de resultats d’infermeria (NOC). Mobilitat. Extret de Areñas, 

Lorenzo, Rovira, Sadurní, Sansalvador, Turón. Copyright 
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8.21. Annex 21 

Full de registre de dades 
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8.22.Annex 22 

Cronograma 
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9- Agraïments 

Vull començar donant les gràcies a totes aquelles persones que han fet possible 

l’elaboració d’aquest treball. A la meva tutora, Emi, gràcies per tot el teu suport, 

disposició, ajuda i sobretot per la teva humanitat i empatia. A les meves amigues , al 

Jordi i la meva mare, per fer-me costat i animar-me a tirar endavant en els moments 

més difícils. A tu, papa, gràcies per ensenyar-me a lluitar fins al final, a no perdre 

l’esperança, a valorar les petites coses i demostrar-me que els grans esforços 

sempre tenen recompensa, se que, siguis on siguis, estaràs molt orgullós de mi. 
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10. Nota final de l’autor. El TFG com experiència d’aprenentatge 

Durant la realització d’aquest treball, a part d’instruir-me més sobre el tema de la 

hidroteràpia com a mètodes no farmacològics per al control del dolor i els seus 

resultats, també he aprés tots els passos per a fer un treball d’investigació 

correctament, començant per conèixer les diferents basses de dades validades i 

disponibles on poder-hi trobar articles de base científica, a fer citacions en el text i a 

la bibliografia final adequades, a utilitzar l’aplicació mendeley i la seva utilitat pràctica 

(emmagatzemant d’articles, citacions en el text, bibliografia final), a establir prioritats 

i sobretot a gestionar correctament el temps.  

En definitiva, podria dir que aquest treball m’ha enriquit tan a nivell  

d’autoaprenentatge com a nivell d’autolideratge.  
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