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ada vegada és més freqüent
la presència de pares a la

consulta de pediatria i otorino-
laringologia que hi acudeixen
perquè els seus fills ronquen o
respiren malament durant la nit
(fins i tot sembla que s’ofeguin).
El procés del son és de vital im-
portància en el correcte desen-
volupament dels nostres fills, i
l’alteració d’aquest provoca una
sèrie de símptomes que poden
arribar a ser molt perjudicials per
als nens.

El trastorn respiratori del son
pot anar des de la roncopatia in-
fantil fins a la síndrome de l’ap-
nea/hipoapnea del son (SAHS).
Segons els últims estudis, el per-
centatge de nens que ronquen a
la nit és d’un 10%, mentre que el
SAHS infantil es calcula en un
3% de la població pediàtrica, es-
sent més freqüent entre els 2 i els
8 anys.

Per donar solució a aquesta
demanda, el Servei d’Otorinola-
ringologia del Dr. Ivan de Domè-
nech, en col·laboració amb la
Clínica del Son del Dr. Eduard
Estivill –tots dos serveis d’USP
Institut Universitari Dexeus–
treballen conjuntament en el
diagnòstic i tractament
d’aquests nens, amb la finalitat
de proporcionar al pacient i als
seus familiars una valoració
multidisciplinària, integral i glo-
bal.

Els símptomes que caracterit-
zen la SAHS són la dificultat res-
piratòria, roncs i episodis obs-
tructius de flux respiratori. El
trastorn que això provoca du-
rant el son pot causar alteracions
mèdiques, des del creixement
fins a cardiovasculars. També
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pot causar afectacions conduc-
tuals com ara manca d’atenció i
concentració, variacions del ca-
ràcter com l’agressivitat o irrita-
bilitat, alteracions del llenguat-
ge i memòria, i en general un de-
teriorament de la capacitat in-
tel·lectual, que pot comportar
en la majoria de casos, un retard
escolar.

Diagnosticar a temps
La causa més freqüent de l’obs-
trucció de la via aèria és la hiper-
tròfia adenoamigdalar (presèn-
cia d’amígdales i vegetacions de
gran mida). D’aquí la importàn-
cia de l’especialista en otorinola-

ringologia en el diagnòstic, trac-
tament i seguiment d’aquests
nens. El diagnòstic de la hiper-
trofia adenoamigdalar es realit-
za de manera senzilla i indolora.
El trastorn respiratori nocturn
infantil necessita un estudi per
metges especialistes en el son,
mitjançant una polisomnogra-
fia nocturna, que es pot fer cò-
modament a casa o mitjançant
hospitalització.

Un altre tractament és la cirur-
gia. Es tracta d’una intervenció
senzilla i segura, d’aproximada-
ment mitja hora de duració, que
requereix anestèsia general i un
ingrés hospitalari de 24 hores.

Consisteix a solucionar quirúr-
gicament la gran mida de les
amígdales i les vegetacions que
presenta el pacient. Si bé encara
hi ha algú que aposta per l’elimi-
nació de les amígdales, cada ve-
gada són més els cirurgians que
es decanten per tècniques par-
cials que permeten deixar part
de l’amígdala, remodelant-la i
disminuint-ne la grandària amb
la finalitat de preservar-ne la
funcionalitat.

El perfeccionament de les tèc-
niques quirúrgiques i l’avenç de
les noves tecnologies com el là-
ser de CO2, o la radiofreqüència,
entre altres, han permès donar
solució a aquesta patologia i mi-
llorar, en gran mesura, la quali-
tat de vida d’aquests nens.

També cal destacar que l’as-
pecte més important en la valo-
ració d’aquests infants resideix
en l’enfocament multidiscipli-
nari pels especialistes en pedia-
tria, otorinolaringologia i pato-
logia del son.

La gran experiència dels ser-
veis de la Clínica del Son i del ser-
vei d’otorinolaringologia d’USP
Institut Universitari Dexeus han
consolidat l’hospital com un
centre de referència per als nens
que tenen aquesta patologia.

El trastorn del son pot provocar alteracions mèdiques./ USP DEXEUS

Un 10 per cent dels nens solen roncar a la nit i un 3 per cent pateixen apnea

Trastorns respiratoris del son en el nen
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