
MENINGITIS ASÈPTICA 

QUÈ ÉS LA MENINGITIS ASÈPTICA? 

És una inflamació de les meninges (membranes que envolten el cervell i la medul·la 
espinal) produïda per un virus. Es presenta amb febre, mal de cap, nàusees, vòmits i 
rigidesa de clatell. 

Generalment, és una malaltia benigna. No necessita tractament antibiòtic i cura sense 
sequeles. 

QUÈ HA DE FER A CASA? 

- Mantingui el nen a casa durant 48-72 hores en repòs: assegut, tombat. Permeti-li 
caminar però evitant  esforços,  salts,  ja que podrien augmentar el  mal de cap i 
afavorir els vòmits. 

- Administri-li l’analgèsia pautada pel metge d’urgències. 

- Demani cita per tal que el seu pediatre el revisi en les següents 24 hores. 

- No és necessària cap dieta especial. Pot ingerir el seu menjar habitual. 

- Si el nen vomita, se li han de donar líquids (sucs, aigua, llet) en quantitats petites; 
aproximadament,  una  culleradeta  o  un  glop  cada  5  minuts.  Posteriorment, 
ofereixi-li menjar també en petites preses, sense forçar-lo. 

QUAN HA DE CONSULTAR UN SERVEI D’URGÈNCIES? 

Si després de l’alta hospitalària el nen comença de nou amb: 

- Mal de cap intens que no cedeix amb els analgèsics prescrits. 

- Vòmits repetits, no tolera sòlids ni líquids. 

- Febre elevada amb temperatura axil·lar major de 39º C. 

- Algun signe d’afectació neurològica: dorm molt, costa despertar-lo, convulsiona, 
perd força a les extremitats, no veu bé, parla amb dificultat. 

QÜESTIONS IMPORTANTS 

Per al diagnòstic ha estat necessari realitzar al seu fill una punció lumbar. En general, 
després de la punció lumbar el nen se sentirà millor. No obstant això, posteriorment, 
pot aparèixer la SÍNDROME POSTPUNCIÓ amb mal de cap, esquena, cames i amb 
vòmits. Sol remetre en pocs dies amb repòs i analgèsics. Si el nen no millora amb les 
mesures recomanades ha de consultar de nou. 
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