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Què son els còlics del lactant? 

-És un problema comú que sol afectar els nadons durant les primeres 

setmanes de vida, generalment entre les 2 i 4 setmanes, i que pot 

durar de 3 a 4 mesos.  

-El nen plora de manera intensa i inconsolable, habitualment cap a la 

tarda - nit, flexiona les cames damunt del ventre i no aconsegueix 

tranquil·litzar-se ni amb el menjar ni amb cap altre intent d'encalmar-lo. 

-Pot presentar també un abdomen inflat (amb gasos) i rots freqüents o 

ventositats.  

 

Cura personal del còlic del lactant 

 Què heu de fer a casa? 

• Procurar romandre calmats. El nadó pot notar el vostre estat anímic.   
• Comprovar que el plor no estigui motivat per altres causes: gana, set, fred, calor, son o incomoditat.  
• Examinar els mètodes que calmin millor el nen (cada un tindrà les seves preferències): acaronar-lo, 

bressolar-lo amb suavitat, passejar, buscar la posició en què es trobi més còmode, fer-li escoltar sons 
rítmics o cançons de bressol, etc .   

• Fer-li moviments giratoris amb les cames sobre l'abdomen, per facilitar l'expulsió dels gasos.   
• Fer-li massatges a l'esquena, de forma tranquil·la i pausada, parlant-li suaument.   
• Els primers dies, cercar un ambient relaxat per donar-li el pit o el biberó, evitant la presència de moltes 

persones. La mare estarà més tranquil·la i el petit menjarà millor.  
• Evitar l'excés d'estímuls físics, com els sons o la llum forta, així com la sobreestimulació afectiva; si el 

petit està adormit, respectar-li el son en un lloc tranquil i evitar que passi d'uns braços a uns altres 
(encara que vinguin visites).   

• Abans de caure en l'esgotament, fer torns o cercar el suport d'un familiar per poder descansar.   
• No administrar cap medicament ni canviar la llet, si pren biberó, sense consultar-ho abans amb el 

pediatre o la infermera.   

  

 

Quan heu de consultar un Servei d’Urgències? 

• Si el plor és molt freqüent, va acompanyat de sudoració, rebuig de l'aliment o el petit està decaigut. 

• Si el vostre fill presenta febre, vòmits o deposicions amb sang  

 

IMPORTANT 

-No és un trastorn de la salut , el nen 

està sa però el plor és percebut pels pares 

com excessiu i els pot produir gran 

ansietat.  

-No se'n coneix la causa exacta.  Es 

relaciona amb gasos intestinals, ingerits 

durant les preses d'aliment o provocats 

pels bacteris intestinals, però també amb 

problemes emocionals (excés d’estímuls, 

necessitat de contacte amb la mare..) 

-L'ansietat dels pares  també contribueix 

a la seva aparició i persistència.  

 

CAP VILAFRANCA 

93 891 54 03 

CAP MONJOS 

93 818 67 48 

CAP SANT SADURNÍ 

93 818 30 52 


