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Si s’obté un resultat de risc baix, es 
realitzaran els controls periòdics 
habituals de l’embaràs. 

 

Entre les setmanes 18 i 20, a totes 
les gestants se us realitza una 
ecografia per estudiar l’anatomia 
del fetus i per detectar defectes del 
tub neural. 

 

 

 

 

 

 

Interpretació dels 
resultats 

Amb les dades que s’obtenen de 
l’anàlisi de sang, l’ecografia i l’edat 
de la mare es calcula un número 
que indica el risc que té el fetus de 
patir alguna alteració. 
 

Aquest número no és un 
diagnòstic ni un resultat 
definitiu, només ens indica una 
probabilitat. 

Si el primer control de l’embaràs 
és abans de les 14 setmanes de 
gestació, se us oferirà realitzar 
les proves del Diagnòstic 
Prenatal del Primer Trimestre: 
 una anàlisi de sang 

 una ecografia per mesurar el 
plec de la nuca (TN) del fetus 
i la longitud des del cap fins 
al sacre (CRL). 

 

Si el primer control de l’embaràs 
és després de les 14 setmanes 
de gestació se us oferirà realitzar 
les proves del Diagnòstic 
Prenatal del Segon Trimestre : 

 una anàlisi de sang 

Quan el fem? 

Si el resultat de la prova dóna 
un risc alt, se us oferirà la 
possibilitat de realitzar una 
prova diagnòstica invasiva: una 
biòpsia de còrion o una 
amniocentesi. Ambdues proves 
són capaces de diagnosticar 
el 99% de les malalties 
descrites, però tenen un risc 
de provocar una pèrdua fetal 
(avortament) d’un 1 o 2 % . 
 

És important entendre que tant 
la decisió de fer-se les 
analítiques i les ecografies, com 
les proves invasives, és de la 
gestant i de la seva parella.  
Per això, és important que 
demaneu tota la informació necessària 
per poder prendre la vostra decisió. 
 

Si necessiteu més informació la 
podeu demanar al vostre ginecòleg 
o a la vostra llevadora. 
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En general, és convenient 
consultar amb els  
professionals sempre que 
hi hagi algun dubte. 

Edició 1 
2 d’agost de 2012. 
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És un conjunt de proves per 

conèixer l’adequada formació i 

el correcte desenvolupament 

del fetus abans del seu 

naixement.  

Amb aquestes proves es 

detecta el risc de possibles 

alteracions que afectin els 

diferents òrgans dels fetus i 

que poden comprometre el 

seu desenvolupament físic i/o 

mental. 

 

Què és el diagnòstic 
prenatal? 


