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Què es un refredat de vies altes? 

És una infecció vírica de les vies respiratòries altes (nas  

i gola). Els símptomes al començament són febre, esternuts, tos, 

mucositat nasal i gola irritada; és freqüent que després d’uns tres 

dies la mucositat nasal, primer clara, passi a ser més espessa i 

de color groguenc o verdós. Són freqüents durant els primers 

anys de vida, el més normal és que tinguin de sis a vuit refredats 

a l’any, fins i tot més si el nen està en contacte amb altres nens 

(germans grans, guarderies, ludoteques).  

 

Cura personal del refredat de vies altes 

Què heu de fer a casa? 

� Mantenir l’habitació ventilada, sense canvis bruscos de temperatura. Evitar l’ambient sec. És 
aconsellable posar dipòsits d’aigua als radiadors o utilitzar humidificadors per augmentar la 
humitat ambiental. No s’ha de permetre fumar al seu entorn.   

� Deixar que el nen reposi el màxim de temps possible.   
� Oferir-li líquids sovint (aigua, caldos, sucs naturals o llet si és lactant), no forçar-lo a menjar, 

és normal que estigui desganat. Se li ha d’oferir menjar que li vingui de gust.   
� Fer neteges nasals sovint amb sèrum fisiològic.   
� Pot tenir vòmits de mucositats, sobretot als matins; és normal a causa de la quantitat de 

mocs que es va empassant.   
� Controlar la temperatura, si el nen té febre superior als 38 ºC se li pot administrar un 

antitèrmic en les dosis i amb els intervals recomanats pel pediatre.   
� Als nens més grans, se’ls ha d’ensenyar que s’han de tapar la boca quan tussen per no 

propagar els virus, i que s’han de rentar les mans després de mocar-se.  

 Quan heu de consultar al seu pediatra?  

� Si empitjora l’estat general, el nen està decaigut, somnolent o molt irritable.  

� Si apareix dificultat per respirar (respira molt de pressa, se li marquen les costelles, se li enfonsa 

el pit o mou molt l’abdomen).  

� Si el nen és menor de tres mesos i el refredat va acompanyat de febre.   

� Si els símptomes persisteixen més de set dies.  

IMPORTANT 

� El refredat acostuma a durar 

entre dos i set dies i es cura  

de manera espontània. 

�  No hi ha medicaments que 

curin els refredats, el tractament 

anirà encaminat a mitigar els 

símptomes que el nen vagi 

tenint. 

�  Els antibiòtics no curen els 

refredats (tenen origen víric) ni 

n’eviten les complicacions.  
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