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Epidemiologia
• Prevalença 5,1 /1000 infants fins als 17 anys d’edat (2011)
• Abús sexual: «One in five»

Definició de maltractament
• Acció, omissió o tracte negligent, no accidental,
que priva l’infant o l’adolescent dels seus drets i
del seu benestar, que amenaça o interfereix el
seu ordenat desenvolupament físic, psíquic o
social, que poden causar les persones, les
institucions o la mateixa societat

Tipus de maltractament
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maltractament físic
Maltractament per negligència i abandonament
Maltractament psicològic o emocional
Abús sexual
Maltractament prenatal
Submissió quimicofarmacèutica
Síndrome de Münchhausen per poders
Explotació laboral
Explotació sexual
Violència masclista
Tràfic d’éssers humans
Maltractament mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació
Maltractament institucional / victimització secundària

Prevenció
• Destinada a tota la població.
• Els centres educatius, i els centres sanitaris, són espais privilegiats per a la
promoció del bon tracte i l’aplicació de mesures preventives.
• Donar suport als progenitors, tutors o cuidadors en els freqüents moments
de dificultat de la vida
• Ajudar les famílies a tenir unes expectatives realistes sobre els seus fills
• Mesures preventives per donar suport i apoderament a les famílies perquè
fomentin el bon tracte infantil de forma extensa i generalitzada
• Educació per a la millora de l’autoestima i per a l’autoprotecció dels infants,
que són els verdaders protagonistes

Bon tracte
• Les diferents manifestacions d’afecte, cura, criança,
suport i socialització que reben els infants i adolescents
de la seva família, grup social i de les administracions o
institucions
• Garantir les condicions necessàries per a un
desenvolupament integral adequat: afectiu, psicològic,
físic, sexual, intel·lectual i social

A més de valorar el risc de
maltractament de l’infant, hem
d’identificar i considerar les
fortaleses de l’infant i la família

Factors que influeixen en el risc de
maltractament

Elements per a la consulta per evitar maltractaments
• Elaborar una història clínica i sociofamiliar:

• Dinàmica
• Conèixer factors desencadenants i incidir en la prevenció
• Reforçar les habilitats parentals positives i mesures de seguretat i rutines apropiades

• Donar informació suficient sobre les conductes de risc i les seves greus conseqüències per assegurar
una bona atenció prenatal.
• Acompanyar les mares i les seves parelles en els primers moments de la criança del nadó:
• Ajudar-les a tolerar els plors de l’infant
• Proporcionar-los estratègies per minimitzar-los
• Evitar sacsejar-lo : Auxili! El meu bebè no para de plorar

• Paper dels determinants socials de la salut:

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/B/bebe/documents/arxius/consells_pares_plors_bebe.pdf

• Presència de malestar emocional en els progenitors
• Estrès relacionat amb la pobresa, l’atur, el consum de substàncies, etc.
• Cal evitar al mateix temps l’estigmatització de les famílies que es troben en aquestes condicions

Elements per a la consulta per evitar maltractaments 2
• Promoure una criança positiva
• Reconèixer la frustració i l’enuig que sovint acompanyen la criança
• Orientar, anticipadament, sobre els estadis del desenvolupament de l’infant
que poden ser estressants i desencadenants de maltractament
• Orientar famílies amb infants amb diversitats funcionals
• Així com tècniques per gestionar l’estrès
• Necessitat de prendre’s períodes de descans amb l’ajut de familiars.

• Familiaritzar-se amb la utilització de recursos comunitaris apropiats

Elements a la consulta per evitar maltractaments 3
• Guiar els progenitors, tutors o cuidadors en l’aplicació de tècniques
de disciplina positives, eficaces i respectuoses.
• Advertir sobre les conseqüències de la utilització de les tècniques punitives en
la salut de l’infant.
• Fomentar que els progenitors, tutors o cuidadors utilitzin alternatives com,
per exemple, tècniques de temps mort i reforçament positiu

• Estar alerta a signes i símptomes de violència dels progenitors,
tutors o cuidadors i de la depressió postpart
• Parlar amb els progenitors, tutors o cuidadors sobre el
desenvolupament sexual i aconsellar-los sobre la prevenció de
l’abús sexual.

Elements per a la consulta per evitar maltractaments 4
• Ajudar en l’educació dels infants més grans
• Treballar aspectes com la intimitat o el respecte al cos, no forçar el contacte físic
• Identificar i protegir-se enfront dels abusos
• Explicar els seus drets
• Hi ha secrets bons i secrets dolents

• Compartir situacions d’incomoditat o abusives per part dels adults, tot i que siguin de
confiança

• Comunicació familiar i confiança. Si els escoltem i donem suport als petits problemes, probablement ens
explicaran també els grans problemes
• Han de saber que sempre el ajudarem, fins i tot si ells s'han equivocat (els nens abusats poden tenir
sentiments de culpabilitat que els dificultin explicar)

• A mesura que es facin grans, explicar-los els riscos de les noves tecnologies (sexting,
grooming, ciberassetjament ...)
• Conèixer l'entorn del nen, tant real com virtual (conèixer qui són els seus amics,
professors i monitors, amb qui xategen o juguen en línia ...)

Estratègies per fer la valoració d’actituds no adequades per
part dels progenitors, tutors o cuidadors en la consulta
• Avaluar els mètodes de correcció que utilitzen a casa:
• “Quan l’infant o l’adolescent no fa el que vostè vol que faci, com s’ho fa vostè per
aconseguir-ho?”
• “com s’ho feien els seus progenitors, tutors o cuidadors amb vostè quan feia el
mateix?”.

• Quan qui tenim davant és un infant hipercinètic que està traient de
polleguera seus progenitors o acompanyants:
• “jo el tinc ací només uns minuts i ja no puc amb ell; com s’ho fa vostè perquè el
cregui?”

• Podem preguntar a cada progenitor, tutor o cuidador que ens digui tres
qualitats que té el seu fill, preferiblement davant de l’infant o l’adolescent.
Atenció si només troba defectes i/o punts negatius!

Intervencions comunitàries
adreçades a famílies
• Ja tenim un fill, Nadons en família
• Programa de desenvolupament d’habilitats parentals per a famílies
• Créixer en família
• Creixem llegint

Programa “Ja tenim un fill”, Nadons en família
• Impulsat per l'Institut d'Educació de Barcelona, en col·laboració amb
professionals de l'Institut Català de la Salut.
• Facilitar a les famílies amb nadons un espai de trobada i d'intercanvi :
• Puguin compartir les seves vivències i experiències
• Reforçar una percepció positiva de la maternitat o paternitat
• Reforçar la seva competència com a mares i pares.

• Context grupal:

• S'ofereix suport
• Es promou l'ajuda mútua entre les famílies,
• Finalitat d'evitar l'aïllament durant un període del cicle vital familiar en què
s'introdueixen canvis que requereixen ser viscuts amb una certa tranquil·litat

• Centrat preferentment des de les darreres setmanes de la gestació fins
als primers 8 mesos de vida de l'infant

• Metodologia activa i grupal
• Millorar les competències de criança i habilitats
• Aconseguir que s’impliquin eficaçment en la construcció d’una dinàmica
familiar positiva
• Promoure el desenvolupament de models parentals adequats.
• El programa s’adreça a mares i pares de nens i nenes de 2 a 17 anys.
• La metodologia d’actuació és cooperativa entre iguals, basada en
l’experiència i participativa
• Diversos temes a desenvolupar entre 9 i 11 sessions, d’unes dues hores
• En grups d’aproximadament 12 participants
https://www.aspb.cat/programa-dhabilitats-parentals/

I si els nens i nenes vinguessin al món amb un manual d'instruccions?
Espais de suport, virtuals i presencials, als pares i mares interessats a conèixer aspectes que puguin influir de forma
positiva en la cura, l'educació i el desenvolupament dels fills i filles, convidant-los a reflexionar i a compartir les
seves experiències amb altres famílies.

• Tallers dividits per franja d'edat dels infants i adolescents
• 6 sessions de dues hores
• Espai d'intercanvi entre les famílies al Cafè de les famílies
• Un calaix de cursos amb eines per aplicar la parentalitat positiva
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/families/formacio_per_a_pares_i_ma
res/creixer_en_familia/

RESUM
• Maltractament infantil : problema de salut molt freqüent ( 20%)
• Paper clau de pediatria atenció primària per incorporar noves estratègies

• Promoció bon tracte i parentalitat positiva
• Identificar i considerar les fortaleses de l’infant i la família
• Prevenció a consulta:
•
•
•
•
•

Història clínica biopsicosocial dinàmica
Acompanyar famílies des el primer moment
Considerar els determinats socials
Valoració d’actituds no adequades per part dels progenitors, tutors o cuidadors en la consulta
Ajudar en l’educació dels infants més grans

• Promoure intervencions comunitàries avaluables

