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- ENCOPRESI : 

 1. Definició d’encopresi. Quina és la seva freqüència ? 

Definida pel Manual Estadístic i Diagnòstic-IV (DSM-IV) com la defecació 
repetitiva i involuntària o intencionada a llocs inapropiats, com a la roba, o sobre el 
terra amb una freqüència almenys mensual i durant 3 o més mesos. Per qualificar-
lo amb aquests diagnòstic el pacient ha de tenir almenys 4 anys d’edat (edat mental 
i desenvolupamental) i la condició no ha de ser causada per medicació (ex. 
Laxants) o per una altra situació mèdica. 

Encara que pot ocorre a qualsevol edat –especialment en individus amb una 
malaltia cerebral orgànica severa- és principalment una malaltia de l’infantesa. 
Aproximadament el 15% dels nens de 8 anys i el 0,8% dels de 11 pateixen aquest 
trastorn; la ràtio masculina:femenina és 3:1. 

1. Hi ha subtipus clínics significants? 

Encara que històricament s’ha fet la distinció entre encopresi primària (en la 
que mai ha existit la continència) i encopresi secundària (en que la continència s’ha 
establert i després perdut), la subtipificació clínica més usada s’organitza al voltant 
de la presencia o absència de constipació amb la consegüent incontinència. 
Constipació o encopresi retentiva s’associa habitualment amb una petita i lleugera 
pèrdua tant diària com nocturna. Quan la constipació està absent, les deposicions 
tendeixen a ser grans, ben formades i intermitents, sovint a llocs particularment 
ofensius, El tipus no-retentiu s’associa més habitualment amb comportament 
desafiant. 

2. Fins a quin punt és important l’encopresi en el context de la psicoteràpia? 

Un estudi acurat de material de casos clínics derivat dels psicoanàlisi i la 
psicoteràpia han demostrat convincentment la importància dels fenòmens anals i 
les seves conseqüències a llarg termini al desenvolupament psíquic dels humans. 
Les funcions psíquiques del recte i l’esfínter anal són experiències corporals 
infantils que permaneixen importants en sentit literal al llarg de tota la vida. També 
serveixen com a metamorfosis, paradigmes i experiències vitals que tendeixen a 
imposar fortament significats i configuracions relacionals en una àmplia varietat de 
subsegüents events vitals. Preocupacions anals són norma en nens de 18-36 
mesos. Fixacions en aquests assumptes d’individus adults suggereixen temporals o 
permanents regressions de l’ego, aturades del desenvolupament, fixacions 
psicosexuals o reconstruccions posttraumàtiques. 



 

 

 

Com si fos una advertència que anticipés la discussió sobre el tractament 
que segueix, és imperatiu que aquests camps psicodinàmics de provocació 
d’ansietat només puguin ser provats i explorats amb el pacient per un clínic 
qualificat i inclús aleshores només dins d’un context d’una relació empàtica i de 
terapèutica orientada a nens. Aquest símptoma tendeix a provocar sentiments 
intensos i una elevada sensació d’urgència, i tu pots ser temptada fortament a fer 
interpretacions prematures i conclusions radicals, rendir-se a aquesta temptació pot 
ser improductiu i inclús perjudicial pel pacient. 

3. Què causa l’encopresi-psique o soma? 

Al llarg de dècades, documents sobre el camp del comportament pediàtric 
s’han definit creixent en el pensament sobre els recursos eficients en el tractament 
simptomàtic de l’encopresi. Això no significa que les variables psicosocials no 
siguin importants factors de risc, els nens classificats en el percentil alt pels seus 
pares en qüestionaris de problemes conductuals tenen cinc cops més probabilitats 
d’embrutar. No obstant, la direcció de la causalitat-si n’hi ha-entre l’encopresi i 
problemes emocionals/conductuals és poc clara (per ex: un pot embrutar per 
obstinació de enfado, un altre pot convertir-se en desafiant o enfadar-se per 
dificultats d’evacuació amb els conflictes interpersonals i el rebuig social 
conseqüents). 

Per contra, la primacia temporal de variables psicològiques és innegable en 
molts casos. La “inèrcia colònica precoç” infantil o un anus i/o recte imperforat o 
estenòtic predisposa fortament al nen a problemes defecatoris posteriors. En lloc 
d’afirmar causalitat per se, és més rigorosament correcte valorar el relatiu pes 
etiològic dels diversos factors predisponents, perpetuants i potenciadors. 

La capacitat muscular de defecar en un globus rectal (un aproximament usat 
habitualment a experiments per quantificar la mobilitat rectal) avalua un dels 
primers aspectes somàtics, constitucionals de l’encopresi. Ha estat usat per 
preveure tant la presència d’encopresi com la seva desposta al tractament. A un 
estudi, el 43% de nois encoprètics, comparats amb el 10% dels controls, no podien 
extraure un globus rectal distal per l’apretament dels músculs propers al canal anal. 
A més a més, fallar a la defecació amb globus disminueix la probabilitat d’èxit del 
tractament del 63 al 15%. 

Finalment, moltes autoritats conclouen que la causalitat està millor explicada 
en termes d’ambdós, psique i soma. Els models patogènics més elegants són 
interactius, contemplant les vies en les que influeixen en conjunció els factors 
psicològics adquirits amb les variables psicosocials familiars. Una conceptualització 
descriu la interacció en termes de estadis de desenvolupament : 

 Factors psicològics Factors psicosocials 

1. Període perinatal  

 (0-2 anys) 

constipació simple 

inèrcia colònica precoç 

Reacció paterna 

manipulacions anals massa 
marcades 



 

 

 

problemes congènits 
anorectals 

altres condicions 
anorectals 

2. Infantesa precoç 

 (3-5 anys) 

defecació dolorosa o 
dificultosa 

pors idiosincràtiques al 
lavabo 

estressos psicosocials 
durant el període 
d’aprenentatge 

aprenentatge coerciu o 
massa permissiu 

3. Primers anys 
escolars 

 (6-11 anys) 

gastroenteritis agudes o 
perllongades 

intolerància alimentària, 
deficiència de lactosa 

dèficit d’atenció / 
impersistencia a les tasques 

estil de vida frenètic 

estressos psicosocials 

evitació dels banys escolars 

Per acabar-ho de completar, algunes condicions pediàtriques rares que 
poden causar encopresi colònica deurien ser mencionades : malaltia de 
Hirschsprung (i la controvèrsia variant de Still coneguda com un segment ultracurt 
de Hirchsprung), hipoparatiroidisme, malaltia de Crohn, malnutrició i alteracions de 
la funció del múscul voluntari, com l’amiotomia congènita, polineuritis infecciosa i 
paràlisi cerebral. 

4. Què ha d’incloure una avaluació competent? 

Permesa pels recursos, s’ha de fer una avaluació pediàtrica i psiquiàtrica 
complerta. 

La història de la malaltia actual ha de començar amb la descripció del nen 
i després dels pares del problema i les seves explicacions de causalitat. Sovint, 
qüestions sorprenents mostren que poden ajudar a focalitzar i prioritzar el pla de 
tractament. 

S’ha de prendre una història desenvolupada dels seus hàbits 
deposicionals i de la resposta del seu entorn. S’hauria de prendre una especial 
atenció al moment, les característiques i inici dels esforços d’aprenentatge 
deposicional i als events de l’època subsegüent, com recaigudes, exacerbacions o 
progressions. Per cada període significatiu s’haurien d’incloure dades biomèdiques, 
social/contextual i factors psicològics individuals. 



 

 

 

Qüestions biomèdiques haurien de cobrir la freqüència, cronicitat, volum, 
viscositat i calibre de la deposició així com la presència o no de dolor en ella. 

Les dades social/contextuals inclourien la salut i estressos dels cuidadors 
matrimoni i família, història paterna d’alteracions de l’eliminació, expectatives del 
nen, intents d’ensenyança de continència, resposta als èxits i fracassos, ús d’ajuda 
(de fonts professionals i situacionals) i la variabilitat del comportament dels 
cuidadors a través de diferents escenaris (p.ex. avis, plantilla escolar). 

L’avaluació psicològica individual hauria d’emfatitzar la valoració dels 
desenvolupament global, l’adquisició d’intel·ligència adaptativa, qualitat de les 
relacions en general i amb els cuidadors en particular, negativisme, oposició, 
dependència, desatenció, oblit depressió, culpabilitat, relacions amb els coetanis i 
amor propi. 

Al mateix temps que pren la història de la malaltia actual i del 
desenvolupament, el clínic hauria d’observar atentament la interacció entre el nen i 
els cuidadors considerant-hi la empatia, habilitat per discutir problemes, acceptació 
o no de l’encopresi, habilitat per resoldre conflictes, interdependència, intimitat, 
desmoralització, ràbia, vergonya, culpabilitat i potencial real per la violència o 
l’abús. 

L’examen físic avaluaria la salut general del nen, tiroides, estat neurològic 
límbic baix, abdomen i l’àrea perianal per avaluar, respectivament, infermetat de 
Hirchsprung, hipotiroidisme, trastorns neuromusculars, retenció deposicional, 
fissures perianals, o cel·lulitis estreptocòcica A. Impactacions no podran ser 
detectades en un examen rectal, especialistes experimentats saben que la línia 
mitja de l’àrea sobrepugis és la localització més freqüent de deposicions 
retingudes. 

Enemes de bari i avaluació manomètrica de la funció de l’esfínter 
contribueixen rarament, però una endoscòpia abdominal podria ser ordenada de 
rutina per considerar la retenció fecal. Biòpsies colòniques o rectals només s’han 
de considerar en casos extrems. Estudis radiogràfics poden ser repetits després 
d’una neteja intestinal perquè el 30% dels pacients desimpactats una vegada 
poden repetir retencions fecals. 

5. Quan ha de començar l’educació per anar al bany? 

Estudis creuats culturals demostren que l’habilitat per habituds sanes d’anar 
al bany poden ser consolidades cap als 10 mesos i mig. El moment apropiat per 
l’educació està prinicipalment influenciada per valoracions socials. Estudis als 
Estats Units, per exemple, documenten que a 1947, el 95% dels nens tenien 
educació d’hàbits deposicionals als 33 mesos, mentre que a 1975 havia baixat al 
58%. Un nen que pugui gatejar o caminar està, probablement, neurològicament 
preparat per l’educació. 

6. Quina és la significació de l’educació d’hàbits deposicionals? 



 

 

 

Molts professionals de la salut tenen coneixements mínims sobre una 
educació d’hàbits deposicionals òptima. Aquest coneixement és de vital importància 
per la prevenció i tractament dels trastorns d’eliminació. L’educació deposicional no 
és per res trivial en el desenvolupament. Una educació exitosa és una font de 
satisfacció i sensació creixent de desenvolupament tant pel nen com per la família. 
Pel contrari, problemes en aquest camp poden esdevenir intensos conflictes, baixa 
autoestima i inclús violència (en un estudi, fracàs en l’educació deposicional era el 
segon precipitant més comú d’abús infantil). No és estrany trobar associació entre 
encopresi i abús infantil entre les consideracions al voltant del maltractament 
infantil. De totes formes, una cuidada comparació estadística amb mesures de 
referència no han detectat diferencies significatives. 

7. Com s’ha de portar a terme l’educació d’hàbits deposicionals. 

Les recomanacions habituals per als pares inclouen el següent : 

1. Els nens estan preparats per l’educació entre els 18 i els 24 mesos (corregit 
per edat mental). Signes de preparació inclouen consciència verbal de “pipi” 
i “caca”, enteniment de l’orinal i com s’usa per prevenir mullar-se o embrutar-
se, preferència expressada per estar sec (que hauria de ser animada pels 
pares) i una demostrada habilitat per posposar la deposició. 

2. L’aproximació paterna ha de ser caracteritzada per l’elogi, paciència i ànims. 
Càstig i pressió han d’evitar-se. Els pares estan ensenyant una habilitat, no 
un intent de subjugar l’adversari. 

3. L’equipament ha d’incloure un orinal a nivell de terra que ofereixi bon suport 
pels peus, recompenses de menjar, enganxines o estrelles, i un llibre de 
dibuixos educatiu que faci el procés més familiar i amigable. 

4. L’orinal ha de ser escollit pel nen i els pares a l’hora i aleshores ser decorat i 
individualitzat. Pot ser usat fora del bany com una cadira (amb peces de 
roba sobre) quan es facin activitats d’oci (per ex. mirar la televisió) durant 
una setmana abans de ser usada en la seva funció específica. 

5. Es poden fer “pràctiques” per assajar la interrupció dels jocs, anar al bany, 
desvestir-se, seure, esperar, netejar-se i vestir-se. Llegir històries o mirar la 
tele a l’orinal pot fer que la cosa sigui més agradable. Aquestes sessions no 
poden passar els 5 minuts però haurien de fer-se diverses vegades al dia 
especialment després dels menjars (així s’aprofita el reflex gastrocolònic). 

6. Recompenses d’alabances, menjar, regals o inclús diners podrien donar-se 
en conformitat amb les pràctiques, per anades al bany exitoses i 
especialment per l’inici de la neteja pròpia. 

És important valorar si els pares entenen aquesta aproximació bàsica a 
l’educació deposicional. Si no és així la seva educació ha de ser la primera de 
les prioritats. A vegades el problema és més seriós que la manca de 
coneixement. Qualsevol nen al voltant dels dos anys i mig que no és continent 
després de diversos mesos d’educació es pot valorar com a resistent més que 
no educat. Mullament menor intermitent de la roba interior o petites taques 
fetals poden ser considerades com a part dels procés d’aprenentatge i com a 
resistència patològica a menys que el grau sigui extrem. 



 

 

 

 

 

8. Descriu dificultats que poden trobar-se en l’entrenament deposicional. 

Poden arraigar-se baralles post-anada al bany. Comportaments paterns que 
exacerben aquest tipus de conflictes inclouen queixes repetides, períodes llargs de 
seure forçadament al vàter, ús de tècniques inductores de vergonya, càstig 
psicològic excessiu i un ús inapropiat d’enemes o desimpactació digital. 
Comportaments suggestius per part del nen poden incloure incontinència a les 
hores de dia, refusar seure al vàter, tacar immediatament després del seure forçat 
al vàter i una aparent indiferència al problema. Quan es detecten situacions del 
gènere, s’han de derivar a un professional de la salut mental o a un pediatra 
especialitzat en trastorns de la conducta.  

9. Quan i com s’ha d’usar tractament farmacològic? 

Encara que hi ha alguna referència anecdòtica a l’èxit de l’imipramina, els 
agents farmacoteràpics d’eficàcia establerta inclouen només enemes, laxants i 
estovadors fecals. No obstant, abans que qualsevol d’aquests s’usi, s’ha de 
diferenciar l’embrutiment no retentiu del retentiu de constipació, el tractament del 
primer no inclou fàrmacs sinó que en el seu lloc, les mateixes estratègies 
psicoteràpiques i comportamentals usades en amb els trastorns desafiants-
oposicionals i conflictes paterno-infantils. 

L’ús d’enemes per tractar l’encopresi retentiva porta un cert grau d’estrés 
psicològic però és absolutament necessari per assegurar buidament intestinal 
inicial. Poden usar-se enemas d’hiperfosfat, 1 onça per cada 20 lliures de pes 
corporal, amb un màxim de 4 onces. Es pot donar una segona dosi una hora 
després. Un tercer enema opcional pot ser donat 12-24 hores després si 
embrutiment continu o massa abdominal persistent suggereixen evacuació 
incomplerta. És inevitable la fallada final del tractament si la impactació fecal no és 
aclarida a clínic. No obstant, una vegada que això s’acompleix enemas 
subsegüents poden ser innecessaris (a menys que es donin reimpactacions) i 
inclús antiterapèutics. És encertat fer beure al nen 1 o 2 gots d’aigua per minimitzar 
la deshidratació. 

Un cop que la impactació ha estat tractada, recaigudes poden ser 
previngudes amb suavitzants fecals. El més usat és l’oli mineral, té millor gust si 
està fred i barrejat amb algun suc. Per prevenir una carència nutritiva, es donen 
píndoles de vitamines cada vegada que es doni aquest oli mineral. Altres 
alternatives són els, més bons de gust, olis emulsius com el Retropalas, Agoral, 
Metamucil i Kondremul. A causa del risc d’aspiració i complicacions pulmonars, 
aquests olis no poden donar-se a nens amb reflux gastrointestinal o que encara no 
caminen. 



 

 

 

Si no funcionessin, poden usar-se laxants per estimular la motilitat colònica. 
Poden ser prescrits amb relativa impunitat, la “dependència laxativa” és un fet 
infundat. Es recomanen Senokot, llet de magnèsia, Haley’s M-O i Ducolax. 

El tractament definitiu requereix un mínim de 6 mesos. Les recaigudes dels 
símptomes i caiguda de la conformitat del tractament són més la regla que 
l’excepció, persistència, i derivació al psicòleg són necessaris habitualment. 

10. Se’ls ha de recordar als nens anar al bany? 

Nens i adults normals perceben quan el seu recte està ple, però la 
constipació crònica causa dessensibilització del tracte gastrointestinal baix. La 
inatenció pot també contribuir al fracàs en l’inici dels viatges al lavabo dels nens. 
Està per tant recomanat recordar gentilment al nen a fer assegudes al vàter 
programades després de l’esmorzar i el sopar fins que s’ha donat un moviment 
intestinal o fins que han passat 10 mins. Per prendre màxim profit del reflex gastro-
còlic, és òptim 5-30 mins després de menjar. Inclinar-se endavant mentre es seu, 
relaxar l’anus i empènyer suaument amb l’abdomen pot ajudar. Per a nens molts 
petits és útil un orinal amb peus per donar-li major sensació de seguretat. Si es 
donen taques recurrentment (que indica recte ple) o si el nen té dolor d’estómac, 
rampes, o està obstruït, està indicat un sistema més intens d’asseguda al vàter. 
Caps de setmana i després de l’escola, s’han de dedicar 10 mins de cada hora a 
seure al bany fins que s’hagi produït un moviment intestinal important. 

La gent dels altres ambients del nen (escola, cangurs, altres familiars) han 
de ser avisats de deixar accés lliure als nens al bany i de recordar-los-ho 
amablement quan hi hagi indicacions de flatulències, rampes abdominals o 
embrutiment franc. Crítiques i inducció de vergonya han de ser evitades. 

11. Com ha de respondre un cuidador a l’existència d’embrutiment? 

Evidències, visuals o olfactives, de tacar-se han de fer demanar ferma però 
mesuradament al nen o nen que es netegi i es posi roba neta. Roba interior de 
recanvi pot ser important a l’escola. El nen es pot complicar a treure la massa 
sòlida (amb una espàtula o una cullera) i aleshores netejar la roba interior al bany. 
Un cubell d’aigua amb llegiu i una tapa poden deixar-se per aquest propòsit al 
bany. Això reforça el missatge que desar-se no és catastròfic però tampoc ha de 
ser tolerat. 

12. La dieta és important? 

Totalment. Productes làctics i pastanagues cuites tendeixen a ser 
constipatoris mentre que fruites i vegetals promouen una defecació sana. Estan 
particularment indicades les figues, dàtils, préssecs, peres, albercocs, api, bròquil, 
coliflors, mongetes. El grup dels cereals també aporten molta fibra, incloent-hi les 
crispetes, avellanes, avena, arròs marró, i un pa de blat sencer. Consums copiosos 
d’aigua i sucs de fruites poden encoratjar, encara que oferint-los d’una manera 
suau evitant el conflicte. 



 

 

 

- ENURESI : 

13. Definició d’enuresi. 

El DSM-IV defineix l’enuresi com una evacuació intencionada o involuntària 
d’orina sobre els pantalons o en un lloc inapropiat per un nen de, almenys, 5 anys 
d’edat (corregit per l’edat mental o de desenvolupamental). La situació no pot ser 
causada per una substància (p.ex un diürètic) o per una condició mèdica (epilèpsia) 
i la freqüència ha d’equivaldre a dos vegades a la setmana almenys durant 3 
mesos consecutius. Finalment, com a qualsevol trastorn de significació clínica, els 
símptomes han de suposar una disfunció i/o distress subjectiu important. 

14. Hi ha subtipus clínics importants? 

S’inclouen subtipus diürns, nocturns i combinats. Una altra distinció és entre 
enuresi primària i secundària. La primària denota incontinència de per vida mentre 
que en la secundària s’ha donat com a mínim durant un mes i després ha 
desaparegut. En l’edat escolar una com l’altra són més o menys iguals de 
prevalença, però hi ha tres vegades més nens amb la variant diürna que amb la 
nocturna. Enuresi diürna i secundària s’associen més a problemes emocionals i del 
comportament i a temporades d’estrés psicosocial : 5-7 anys i l’inici de 
l’adolescència són períodes de desenvolupament de màxim risc per aquests 
subtipus. 

15. Quines són les taxes d’incidència? 

La incidència total de l’enuresi és aproximadament la següent : 

Edat     Percentatge de població 

3      40 

4      30 

5      20 

8      7 

12      3 

18      1 

 17. Què es coneix sobre la causa de l’enuresi? 

Com en l’encopresi, la causalitat s’explica millor considerant simultàniament 
factors psicosocials i psicològics i les seves interaccions. Els nens amb enuresi 
semblen patir defectes del desenvolupament en dominis múltiples, tendeixen a tenir 
bufetes més petites, immaduresa òssia, retardaments d’aprenentatge i trastorns de 



 

 

 

la conducta. La presència de l’enuresi dobla el risc d’un diagnòstic psiquiàtric 
addicional, encara que l’associació no és específica per cap trastorn particular. 

Les nombroses teories de fases del dormir i despertars són actualment 
més suggestives que definitives. La predisposició genètica és significativa, tenir 
un parent enurètic augmenta el risc en un 45%, mentre que tenir-ne dos augmenta 
a un 75%. Estudis de bessons estimen que el 70 % de la variància del símptoma és 
atribuïble a factors genètics. La ràtio mascle:dona és de 2:1. 

Sobre les nombroses causes orgàniques que poden ser nomenades, la 
més important són les infeccions d’orina. També s’ha de considerar la diabetis 
mellitus i insípida, constipació, urèter ectòpic, obstrucció de via urinària baixa, 
bufeta neurògena, càlcul biliar, epil·lèpsia i apnea nocturna associada a adenoides 
engrandides. No obstant, en absència de fenòmens del tipus excessiva producció 
d’orina, manifestacions de diatesi convulsiva, un anàlisi d’orina simple és la única 
avaluació de laboratori recomanada per augmentar la història de rutina i l’examen 
psíquic. Estudis més intrusius (per ex. Pielografia intravenosa) tendeixen a ser cars, 
traumàtics i sense contribució. 

9. En que s’assemblen l’enuresi i l’encopresi ? 

Són molt similars. Per evitar redundància, remetem al lector a la secció 
sobre l’encopresi per la discussió de la valoració dels factors psico-socials en 
l’avaluació, la controvèrsia psico-somàtica, els procediments d’educació 
deposicional i el maneig comportamental. Apart de les diferències òbvies a factors 
psicològics la diferència fenomenològica major entre els dos trastorns de 
l’eliminació és la predisposició de l’enuresi a ser nocturna. El maneig 
comportamental de l’enuresi diürna és virtualment idèntic al descrit per l’encopresi. 
Els tractaments farmacològics de l’enuresi, com es deuria esperar, són bastant 
diferents. 

10. Quins són els tractaments conductuals de l’enuresi nocturna ? 

El principal problema causant d’enuresi nocturna és la combinació de la 
bufeta petita i una incapacitat inadequada per auto-despertar-se durant el son. 

La capacitat de la bufeta es mesura dient al nen que intenti , en tres 
ocasions separades, aguantar-se la orina pel major temps possible i aleshores 
ficar-ho en un continent. La capacitat màxima hauria d’equivaldre, en onces, a 
l’edat del nen +2, si es menor indica bufeta petita. En aquests casos és beneficiós 
prescriure exercicis d’estirament de bufeta, que són animar al nen a que s’aguanti 
les ganes d’orinar el major temps possible durant el dia. Quan se sentin les ganes 
d’orinar, poden usar-se tècniques de auto-distracció per reforçar l’omissió dels 
espasmes de bufeta com a mínim durant 10 segons. Fisiològicament, aquest 
exercici pot augmentar la capacitat vesical funcional mentre que psicològicament el 
nen està aprenent a resistir i posposar la primera urgència per orinar. Els pares 
poden encoratjar el nen perquè intenti superar el seu rècord de volum urinari. 



 

 

 

Poden usar-se també diverses estratègies per dirigir la incapacitat d’auto-
desvetllament en resposta a la plenitud de bufeta. Primer, es pot limitar el consum 
de fluids en les dues hores anteriors a la son. Segon, la bufeta s’ha de buidar just 
abans que el nen vagi a dormir. La majoria de l’orina nocturna es produeix en el 
primer terç de la nit, això implica que els pares que es mantenen desperts diverses 
hores després que el nen s’ha anat a dormir, poden aixecar-lo perquè orini, just 
abans que hi vagin ells. Inclús les bufetes petites poden aguantar el volum produït 
durant la resta de la nit. Si s’usa aquesta tècnica, s’ha de discutir cuidadosament 
amb el nen abans i demanar-li la seva col·laboració, recompensant-la amb elogis, 
estrelles, o inclús menjar o joguines (per evitar supra-estimular al nen aquestes 
recompenses s’han de donar al matí següent). L’òptim seria que el nen aprengués 
a auto-aixecar-se. Es pot programar una alarma per tres hores després d’anar a 
dormir, en alguns sentits aquesta tècnica és millor perquè encoratja una funció més 
autònoma. (altres processos tècnics, “biofeedback de bufeta”, inclouen 
entrenament múltiple usant catèter trans-ureteral. Aquest tractament s’ha demostrat 
efectiu en un 70% dels pacients, però s’ha fet interessant només en un nombre 
reduït d’uròlegs). 

Una altra aproximació s’enfoca a ensenyar al nen a atendre i respondre a 
les sensacions vesicals nocturnes. El nen i els pares practiquen tres cops cada nit 
abans d’anar a dormir la seqüència estirar-se, tancar els ulls, intentar sentir la 
plenor de la bufeta al mig de la nit, aixecar-se, anar al bany, orinar i retornar al llit. 
Aquesta seqüència ha de ser repassada físicament com si s’estigués practicant pel 
teatre. És més realista si el nen buida una mica la bufeta en cada repetició abans 
de fer-ho totalment al acabar la pràctica. Una metàfora que pot ajudar és suggerir 
al nen que és un bomber o bombera que necessita respondre a l’alarma i aixecar-
se a temps per apagar el foc amb el rajolí d’orina. Els èxits en aquestes practiques 
poden ser recompensats. Posar una llum a l’habitació o al bany pot ser una mesura 
d’higiene o control. 

11. Quan ha de ser usada l’alarma nocturna? 

Les alarmes d’enuresi deuen ser usades quan les tècniques de conducta 
simples no han tingut èxit i quan el nen està suficientment motivat i és madur per 
cooperar. Aquests aproximaments tendeixen a ser millors quan el nen té almenys 8 
anys. L’opinió de molts experts és que les alarmes nocturnes són la terapèutica 
més definitiva sobre l’enuresi nocturna. Comparat amb el tractament amb 
imipramina l’ús de l’alarma està associat tant amb una taxa de curació major (70% 
vs 60%) com amb taxes de recaigudes menors (10-15% vs 50-100%), és per altra 
banda curiós que menys del 5% dels psicòlegs recomanen les alarmes nocturnes. 

Les alarmes són lleugeres, confortables de portar, econòmiques i fàcils de 
trobar (si la farmàcia local no la té en stock poden encarregar-se a Productes 
Mèdics Nyton, 2424 South 900 West, SALT Lake City,UT 84119, o a Koregon 
Enterprises, 9735 SW Sunshine Court, Beaverton, OR 97005). 

12. Com s’usen les alarmes nocturnes? 



 

 

 

Aquestes alarmes es poden posar sota el pijama i generalment no 
impedeixen dormir. Els nens i pares poden se animats a experimentar amb les 
alarmes abans de ser usades, és important demostrar que la caiguda d’algunes 
gotes és un signe però no, com alguns poden imaginar, una forma de shock o 
dolor. El nen hauria de ser animat per provar conjuntament l’alarma i el programa 
de tractament. Una altra vegada, practicar abans de dormir ajuda per fer la 
resposta a la alarma més automàtica. El nen pot assajar apagant l’alarma amb 
unes gotes d’aigua, aixecant-se, buidant, posant-se roba seca, reseteant l’alarma i 
retornant al llit. L’aixecar-se abans del mullader ha de ser despuntuat, perquè això 
pot acabar en el joc de “guanya al timbre”. 

Als pares se’ls ha de dir que esperin alguns segons després que l’alarma 
comenci a sonar per intentar despertar al seu nen i deixar el nen apagar l’alarma. 
La participació del nen ha de ser maximitzada. L’alarma deuria ser usada fins a que 
passa un mes sense incontinencia –normalment després de 2-3 mesos de 
tractament. Les recaigudes, si es donen, normalment responen a uns pocs mesos 
addicionals del programa. 

13. Quins són els tractaments farmacològics de l’enuresi? 

Si han fallat els mètodes no-farmacològics més benignes, han de ser 
considerades la imipramina i la desmopressina. 

14. Descripció del tractament de l’enuresi amb imipramina 

Diverses dotzenes d’estudis des de 1960 han demostrat la eficàcia de la 
imipramina com a tractament de l’enuresi. La dosi d’inici és 25 mg/dia, aquells que 
responguin a dosis baixes no han de ser supra-medicats. Si és necessari, les dosis 
poden ser augmentades a 25 mg/setmana fins que es doni l’èxit terapèutic, els 
efectes indesitjats (per ex. símptomes anticol·linèrgics) siguin insuportables o sigui 
superada la dosi màxima diària recomanada de 5 mg/kg. La dosi diària habitual és 
de 75-125mg. Per nens que mullen precoçment per la nit, la dosi total ha de ser 
dividida en dues meitats, una a mitja tarda i l’altra una hora abans d’anar a dormir, 
a nens amb altres pautes enurètiques, la dosi sencera ha de ser donada 1 hora 
abans d’anar a dormir.  

Es pot obtenir un electrocardiograma durant el període de base i per cada 
augment de la dosi de 3,5mg/kg. Encara que poden monitoritzar-se diversos 
paràmetres de l’ECG, l’assumpte principal és que l’efecte quinidina-like de la 
imipramina pot suposar una arritmia cardíaca si la duració QT (corregida en funció 
de la taxa cardíaca) excedeix els 450msegs. Diversos estudis suggereixen que hi 
més èxit de tractament quan combinant imipramina i desipramina els nivells al 
sèrum arriben com a mínim a 80 ng/ml. 

Alguns nens sembla que responen a la imipramina transitòriament (per 2-3 
setmanes) però després demostren tolerància als successius augments de la dosi 
incloent-hi la màxima dosi diària. Cap al 60% dels enurètics són tractats amb èxit 
amb imipramina, no obstant, les taxes de recaiguda són del 50-100% quan la 



 

 

 

medicina és discontinua. La imipramina té un índex terapèutic bastant limitat, 
algunes tragèdies pediàtriques han succeït per una sobredosi accidental amb 
tricíclics, moltes demostrant una manca de precaució en l’administració de la 
medicació. 

25. Descripció del tractament de l’enuresi amb desmopressina. 

És una addició recent al tractament. Administrat en un spray nassal, té una 
eficàcia i taxes de recaiguda similar a la imipramina sense els efectes colaterals 
molestos concomitants i sense el risc de defectes de la conducció cardíaca. De 
totes formes aquest tractament és bastant car (3-6 dòlars per nit). S’ha de dir 
també que hi ha hagut casos d’hiponatrèmia induïda per la desmopressina. Per 
prevenir-ho als nens se’ls pot restringir el consum de líquid a 8 oz les nits en que 
se´ls ha de fer el tractament. S’ha d’informar als pares que si es donen nàusees, 
vòmits o cefalees s’han d’avaluar amb una determinació electrolítica del sèrum 
(amb un cessament temporal del tractament pendent de la clarificació diagnòstica). 

26. Pesen els beneficis d’aquests agents més que els riscos? 

Tots dos medicaments tenen els seus pros i contres. Alguns clínics creuen 
que tractaments permanents curen en taxes majors de les que hauríem d’esperar 
en remissions espontànies. Altres apunten a la falta de suport empíric d’aquesta 
teoria. L’ús temporal de ambdues medicines (per ex. En camps d’estiu o algunes 
nits que es dormi a casa d’un amic), són molt menys controvèrsies i poden ser una 
ajuda real per la vida social del nen. Per a un nombre de pacients, els riscs i costos 
d’aquests medicaments donats en continuïtat poden ser majors que les 
compensacions dels beneficis psicosocials, en aquests casos estretar la droga 
cada 3 mesos pot ser programat per detectar maduresa com abans millor i dirigir 
les remissions. 

27. Ajuda alguna altra medicació? 

Hi ha diverses referències anecdòtiques publicades sobre tractaments 
exitosos amb altres medicaments. Els ISRSs (sobretot fluoxetina i sertralina donats 
en dosis comparables a les antidepressives) semblen prometre’n encara que no 
està clar si actuen augmentant la alliberació d’ADH, induint la relaxació del múscul 
de la bufeta, o algun altre, encara no identificat, mecanisme. En un estudi Finès 
recent, indometacina a dosis de 100 mg/dia també resulta un “millorament” en un 
76% (però només continència absoluta en un 14%) de la seva mostra de 29 nens 
(això comparat amb la millora d’un 93% en el grup de la desmopresina. El benefici 
notat apareix relacionat amb una disminució a sèrum i orina de les concentracions 
de la (contractora de bufeta) prostaglandina PGE. 

28. Com ha de respondre un dels pares al mullament del llit? 

El nen ha de ser animat a aturar el raig vegada se n’adona que ha començat 
el mullader al llit. En aquell moment, el nen hauria d’anar al bany per buidar l’orina 
que encara quedi. 



 

 

 

El nen s’ha de posar un pijama sec i col·locar un tovallola seca a la part 
mullada del llit, per encoratjar la independència del nen, el pijama i la tovallola 
poden ser deixats en una cadira al costat del llit abans de la nit. 

Pel matí el nen s’ha de netejar a ell mateix i al pijama. 

Com amb l’embrutiment, no s’han de donar càstigs per evitar les crítiques, la 
humiliació o la culpabilització per part dels pares o germans. El suport i l’ànim per 
que es desenvolupi minimitzen el trauma psicològic i acceleren el procés 
d’aprenentatge. 

Algun altre consell per reduir la frustració familiar : pot usar-se roba interior 
molt gruixuda per la nit. Llençols i mantes poden ser protegits amb una tovallola 
situada sota les natges del nen o una coberta de matalàs de plàstic. Els llençols 
s’han de deixar airejar i netejar dos cops per setmana. Recordar als pares que el 
problema és estètic, no sanitari (la orina és estèril). Per no encoratjar 
l´infantilització, bolquers i pantalons de plàstic han de deixar-se als 4 anys. 


