
CONTROL ECOGRÀFIC DURANT L’EMBARÀS

L’ecografia és una tècnica de diagnòstic per la imatge que pot ser practicada per via 
vaginal  o  abdominal  (segons  època  de  la  gestació  i  condicions)  i  que  permet  la 
visualització del fetus i el seu entorn (placenta, líquid amniòtic, etc.) 

Quins resultats té actualment? 

Si bé l’ecografia  permet  detectar  anomalies  morfològiques fetals,  la  precisió  de la 
tècnica depèn de l’època de la gestació (és més fiable al voltant de les 20 setmanes), 
del tipus d’anomalies (algunes tenen poca o nul·la expressivitat  ecogràfica), de les 
condicions de la gestant que poden dificultar l’exploració (obesitat, poca quantitat de 
líquid amniòtic o altres) i de la pròpia posició del fetus. La taxa de detecció depèn del 
tipus d’anomalies i està entre el 18% i el 85%, amb una mitjana del 56%, fins i tot en 
els casos en què l’ecografia és realitzada en condicions òptimes. 

Quines altres coses han de tenir-se en compte? 

1. L’ecografia només pot informar de l’existència de possibles anomalies físiques i no 
de  defectes  congènits  d’altra  naturalesa  (bioquímics,  metabòlics,  genètics, 
cromosòmics, etc.) Per tant, una ecografia amb resultat normal no garanteix que el 
nen neixi sense alteracions o retard mental. 

2. En alguns casos, la detecció d’una anomalia serà forçosament tardana (infeccions 
fetals, algunes anomalies digestives, obstruccions urinàries o intestinals, trastorns 
del  desenvolupament  de  l’esquelet,  etc.),  atès  que  tals  patologies  s’originen  o 
manifesten en una etapa avançada de la gestació. 

3. L’ecografia, tot i que orienta sobre l’evolució del fetus, no té per sí mateixa un valor 
absolut per assegurar el benestar fetal. 

L’equip  mèdic  que  l’atén  l’ha  informat  de  la  conveniència  d’efectuar  un  control 
ecogràfic  periòdic  del  seu embaràs,  dels  seus resultats  i  les seves limitacions.  La 
freqüència  i  tipus  d’exàmens  dependran  de  les  condicions  específiques  del  seu 
embaràs.

Servei de Ginecologia i Obstetrícia

 Serveis de Salut Integrats Baix Empordà  Data darrera revisió: 01/07/2009  Pàg: 1/1


