
SÍNCOPE 

QUÈ ÉS UNA SÍNCOPE? 

La síncope és una pèrdua de consciència brusca y breu: el nen es posa pàl·lid, deixa 
de respondre i perd la força podent caure a terra. Després, es recupera ràpidament, 
en un par de minuts. 

A vegades, quan el nen perd el coneixement es produeixen 2 o 3 sacsejades de les 
extremitats. 

Generalment,  abans  del  desmai  el  nen  es  troba  malament,  amb  nàusees,  dolor 
abdominal,  visió  borrosa,  sudoració  o  brunzit  de  les  orelles.  Aquests  símptomes 
poden ajudar en el futur a que el seu fill s’adoni del que li succeirà i pugui evitar nous 
desmais. 

Pot  desencadenar-se  per  dolor,  por,  ansietat,  quan  s’està  dempeus,  parat  en  el 
mateix lloc durant molt de temps, o en aixecar-se bruscament quan s’està tombat. 

QUÈ HA DE FER? 

- Si coneix les situacions que li causen els desmais ha d’evitar-les o canviar-les. 
Per exemple, no s’ha d’incorporar bruscament quan s’està assegut o tombat. Si el 
nen sol marejar-se quan li treuen sang adverteixi-ho abans a la infermera  per tal 
que l’estiri durant l’extracció. 

- Quan el nen comenci a sentir-se malament ha d’asseure’s o tombar-se d’immediat 
per  evitar  la  síncope  i  la  caiguda.  És  convenient  que  respiri  lentament  i 
profundament. 

- Si el nen perd la consciència és preferible estirar-lo amb les cames elevades i el 
cap de costat a fi que respiri millor. 

- Quan  el  malestar  i  la  sensació  de  debilitat  física  hagin  desaparegut,  es  pot 
incorporar a poc a poc. Si està tombat, primer ha de seure i després d’uns minuts 
aixecar-se. 

- Els nens amb tendència a presentar síncopes han d’augmentar la ingesta diària 
de líquids, i més encara si fan exercici. 

QUAN HA DE CONSULTAR UN SERVEI D’URGÈNCIES? 

- Quan el nen tarda a recuperar el coneixement més de 5 minuts. 

- Quan la síncope s’ha  produït  amb l’exercici,  en fer  un  esforç  o mentre estava 
assegut. 

- Si l’episodi  s’ha acompanyat  de sacsejades a les extremitats o, finalment,  s’ha 
orinat. 

QÜESTIONS IMPORTANTS 

- Les síncopes no són una malaltia. 

- En general, no es produeixen per problemes mèdics importants i no necessiten 
cap estudi especial. 
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