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A) Magnitud del problema 

1. Al·lèrgies alimentàries 

Actualment no es disposa de dades epidemiològiques oficials o contrastades amb 

relació a la prevalença d’al·lèrgies alimentàries a la nostra comunitat. Tanmateix, si 

es revisa la literatura estatal i internacional, es pot establir que les dades obtingudes 

en altres comunitats de característiques socioeconòmiqes similars a la nostra poden 

ser extrapolables a Catalunya.  

A Europa, s’estima que la prevalença en adults està entre l’1,4-2,4% de la població. 

En nens, el rang és més ampli i es situa entre el 0,3% i el 7,5%, percentatges que 

coincideixen amb els referits per la Societat Espanyola d’Immunologia Clínica i 

Al·lèrgia Pediàtrica (SEICAP). Finalment, en individus atòpics, el percentatge es 

situaria al voltant del 10%, si bé alguns estudis informen de valors superiors a 

l’esmentat. 

Dades procedents de la Fundació Americana de l’Asma i de l’Al·lèrgia (AAFA) 

informen que entre el 3-8% de nens tenen reaccions a certs aliments, però només 

entre l’1% i el 2% són diagnosticats d’una veritable al·lèrgia alimentària.  

En el cas de l’Estat espanyol, es disposa de l’estudi epidemiològic Alergológica, 

segons el qual el 3,6% de les primeres consultes en serveis d’al·lergologia es 

produeixen en pacients sensibilitzats a aliments, i l’al·lèrgia a aliments constitueix la 

cinquena patologia en freqüència dins del context clínic de les patologies 

al·lèrgiques. 

L’Associació Espanyola de Pares i Nens amb Al·lèrgia Alimentària (AEPNAA) informa 

en un document propi, en l’apartat relatiu a “freqüència d’aparició” que, si es 

considera entre la població infantil un període d’edat des del primer al sisè any de 

vida, la prevalença d’al·lèrgia alimentària es situaria entre el 7-8%, amb un 11% 
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addicional que presentaria, només, simptomatologia menor.  Durant el primer any, la 

incidència d’aquest tipus de patologia és del 8% i, en un tema tan concret com la 

sensibilització a les proteïnes de la llet de vaca, els resultats oscil·len entre l’1,8% i el 

7%, segons l’edat. 

Aquestes xifres contrasten significativament amb les comunicades, quan s’estimen 

percentatges d’al·lèrgia alimentària no contrastats amb un diagnòstic clínic específic, 

de tal forma que s’arriba a parlar de prevalences de l’ordre de 20-30% en la població 

general. 

En matèria d’al·lèrgies en general i d’al·lèrgies alimentàries en particular s’evidencien 

dos fets indiscutibles: 

� D’una banda, en diversos estudis s’ha observat que la incidència  

d’al·lèrgies alimentàries està augmentat en els darrers anys, en el països 

desenvolupats. Aquest increment es relaciona amb la mundialització o 

globalització dels intercanvis comercials en el camp dels aliments, amb la 

consegüent incorporació de nous productes i, per tant, de nous 

components alimentaris en la dieta quotidiana de la població i, així mateix, 

amb l’evolució de la tecnologia en el camp del processament i de la 

transformació dels aliments. Finalment, s’ha produït un increment dels 

pneumoal·lergògens, tant pol·línics com no pol·línics i, en conseqüència, 

de la prevalença de les reaccions encreuades entre aquests i els 

al·lergògens alimentaris. 

� D’una altra, el fet de no disposar encara de dades epidemiològiques 

suficients, especialment en el cas dels infants, i d’haver-hi dificultats 

importants per arribar a un diagnòstic ràpid, amb les mesures de 

seguiment i els controls i seguiments posteriors necessaris.  
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Per això, és important tenir en compte determinats aspectes o factors preventius 

vinculats a les al·lèrgies alimentàries: 

La predisposició genètica és un factor determinant, tot i que el desenvolupament de 

les al·lèrgies alimentàries pot estar influenciat per un ventall de factors alimentaris i 

ambientals. La durada i la intensitat de l’exposició a un al·lergogen juga igualment un 

paper molt important. 

L’edat. Els primers mesos de vida constitueixen un període particularment 

vulnerable. Com més exposat estigui el nadó a diferents al·lergògens, més 

susceptible serà de desenvolupar reaccions al·lèrgiques durant la infància. Els 

nadons són especialment vulnerables fins als dos anys. La paret de l’intestí és 

extremadament permeable i deixa passar molts components alimentaris 

potencialment al·lergògens, de tal forma que la immensa majoria de reaccions 

al·lèrgiques es produeixen durant el primer any de vida. 

L’alimentació del nadó juga un paper fonamental en la prevenció de les reaccions 

al·lèrgiques. Per aquest motiu, existeixen una sèrie de recomanacions sobre aquest 

aspecte, com la d’alletar de forma exclusiva fins als 4-6 mesos; informar les dones 

embarassades i lactants que tinguin antecedents familiars d’atòpia sobre la 

conveniència d’evitar el consum d’aquells aliments que s’identifiquen com a més 

sensibilitzants; respectar el calendari d’introducció d’aliments sòlids en els nadons i 

evitar aquells aliments més al·lergògens fins als dos anys d’edat. 

Des del punt de vista ambiental, hi ha estudis en què s’ha observat que certes 

precaucions sobre l’ambient poden augmentar l’eficàcia de les estratègies 

alimentàries. Per exemple, evitar fumar durant l’embaràs i en presència d’un nadó. 

La difusió, doncs, de recomanacions simples, tant per als col·lectius de risc com per 

a la població general, es considera una mesura important da cara a incrementar la 
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prevenció de les al·lèrgies alimentàries. En aquest sentit, cal potenciar les 

associacions ciutadanes específiques per tal que es constitueixin com un recurs 

complementari al mateix sistema sanitari, tant públic com privat, ja que aquesta 

estratègia és molt important en el cas de patologies com les al·lèrgies alimentàries 

de gran impacte social i en les quals, tant els afectats com les seves famílies, 

resulten molt beneficiats pel suport i l’assessorament que poden rebre des 

d’aquestes entitats. 

2. Al·lèrgia al làtex 

Els estudis de prevalença en al·lèrgia al làtex donen xifres amb una àmplia 

variabilitat a causa de diferències en les poblacions estudiades i en les metodologies 

emprades. No obstant això, s’estima que en la població general el percentatge es 

situa entre el 2% i el 6%, per la qual cosa l’Associació Espanyola d’Al·lèrgics al Làtex 

estima que la prevalença a Catalunya es troba entre les 136.000 i 408.000 persones 

afectades. Malgrat això, altres dades disponibles estableixen la prevalença només 

en  l’1% de la població. 

Tanmateix, aquestes xifres augmenten en els grups de risc, com són les persones 

que han estat exposades amb una certa freqüència al làtex, la qual cosa suposa un 

increment notable del risc de sensibilització. En aquest sentit, algunes dades de la 

bibliografia clínica permeten concretar prevalences en diferents col·lectius: 

• Professionals sanitaris: 3-11% 

o personal de quiròfan, dentistes: 8-10%  

• Pacients multioperats i portadors d’espina bífida: 30-50% 

 

De fet, les reaccions al·lèrgiques al làtex que més es documenten estan molt 

relacionades amb procediments medicoquirúrgics, si bé alguns grups professionals, 
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com manipuladors d’aliments, treballadors del camp, treballadors del sector de la 

neteja o de la perruqueria constitueixen un col·lectiu de risc especial, tenint en 

compte l’ús freqüent de material de làtex que han d’utilitzar en les seves feines 

quotidianes. 
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B) Antecedents i documentació presentada pels diferents membres del GTAAL 

En aplicació de la Resolució 108/VII, del Parlament de Catalunya, sobre la creació 

d’un grup de treball per estudiar i millorar la situació de les persones que pateixen 

al·lèrgies alimentàries i al làtex (annex 1), es du a terme, en data 24 de gener de 

2005, la primera reunió de l’esmentat grup de treball (GTAAL). Els temes tractats i 

els acords assolits es recullen en l’acta que s’adjunta com a annex 2, amb l’encàrrec 

específic que les diferents entitats i professionals convocats a la reunió presentin, 

segons criteris i informacions pròpies, un document en el qual es recullin les 

principals problemàtiques i propostes d’actuació en relació amb aquesta temàtica. 

S’hi adjunten els annexos següents: 

• Resolució 108/VII, del Parlament de Catalunya (annex 1) 

• Acta de la reunió del GTAAL, 24 de gener 2005 (annex 2) 

• Informe de l’Associació Immunitas Vera (annex 3) 

• Informe de l’Associació Catalana d’Al·lèrgics Alimentaris i al Làtex 2004 

(ACAAL) (annex 4) 

• Informe de l’Associació Espanyola d’Al·lèrgics a Aliments i Làtex (AEPNAA) 

(annex 5) 

• Informe de l’Associació Espanyola d’Al·lèrgics al Làtex. Delegació a Catalunya 

(annex 6) 

• Informe de la Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica en l’al·lèrgia 

alimentària i l’al·lèrgia al làtex (annex 7) 

• Informe de la Divisió d’Atenció Hospitalària del CatSalut:  Anàlisi de la situació 

i mesures preses amb relació a l’oferta de serveis d’al·lergologia a Catalunya, 

en el qual es recull la distribució dels professionals a les diferents regions 

sanitàries (annex 8) 

• Document de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) (annex 9) 
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• Ordre de creació del Consell Assessor d’Al·lergologia i Immunologia Clínica 

(annex 10) 

• Recomanacions per a la vacunació en persones al·lèrgiques al làtex (annex 

11) 

 

C) Resum de les peticions presentades per les associacions d’afectats i la 

societat científica, membres del GTAAL 

Sobre la base dels diferents informes aportats per aquestes entitats s’elabora un 

document de síntesi, en el qual es recull un resum d’aquelles peticions expressades 

més freqüentment, distribuïdes en funció dels diferents àmbits d’actuació. 

Amb relació a l’entorn sanitari: 

� Increment de la divulgació i la informació sobre les al·lèrgies entre els 

professionals de la salut, així com increment de la formació continuada. 

Inclusió de l’assignatura d’al·lergologia en els programes formatius de 

medicina, farmàcia, diplomats en infermeria i diplomats en dietètica i nutrició. 

� Reactivació del Consell Assessor. 

� Cens actualitzat d’unitats especialitzades i d’especialistes. 

� Increment del nombre d’especialistes. 

� Estudis epidemiològics de prevalença i registre de malalts diagnosticats, amb 

la creació d’un observatori. 

� Elaboració i aplicació de protocols d’actuació consensuats, per a centres 

hospitalaris, centres d’atenció primària de salut, residències geriàtriques, 

centres sociosanitaris. 

� Millora de la qualitat i la informació de l’etiquetatge nutricional dels aliments. 

� Advertiment sobre els aliments ocults. 

� Inversió en el possible tractament. 
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� Medicaments per a al·lèrgics alimentaris. 

� Ampliació de prestacions medicamentoses, com ara l'adrenalina. 

� Cens real de quiròfans i d’espais sanitaris sense làtex a Catalunya. 

� Planificació de l’assistència sanitària a Catalunya que tingui en compte de 

manera global el risc al làtex, per tal d’oferir atenció segura als pacients 

al·lèrgics o de risc i un lloc de treball segur als treballadors sanitaris. El punt 

principal que s’ha d’abordar és la selecció dels guants, principal font i reserva 

d'aeroal·lergògens de làtex, però també cal garantir espais i material lliures de 

làtex.   

 

Amb relació a l’entorn escolar: 

� Informació i divulgació sobre les al·lèrgies alimentàries i al làtex entre docents 

i altres professionals, com cuiners, monitors de menjador, etc. 

� Elaboració de protocols d’actuació en situacions d’emergència. 

� Regulació de les característiques dietètiques dels àpats en el menjador 

escolar. 

� Formació i assessorament dels professionals sanitaris del Programa Salut i 

Escola. 

� Informació de la composició dels aliments i del material escolar. 

� Material escolar lliure de components alimentaris que poden ser al·lergògens: 

retoladors, sabons, pintures, etc. 

� Vinculació de tots els serveis educatius per donar resposta a les necessitats 

especials. 

� Figura del vetllador com a  recurs per a necessitats especials. 

� Consideració de les necessitats i limitacions dels infants amb al·lèrgies 

alimentàries en les sortides i festes escolars. Promoció de la inclusió. 
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Amb relació a l’entorn social: 

� Unificació de criteris per atorgar reconeixement de prestacions i millora del 

finançament i dels ajuts als afectats. 

� Programes de divulgació poblacional. 

� Assessorament a les associacions. 

� Millora de l’etiquetatge dels productes.  

� Locals socials lliures d’aliments. 
 

Amb relació a l’entorn laboral: 

� Definició del guant d’ús alimentari. 

� Avaluació de riscos i planificació preventiva. 

� Guies d’informació per a treballadors. 

� Elaboració d’un registre d’afectats. 

� Inclusió de l’al·lèrgia al làtex com a patologia professional. 

� Vigilància periòdica de l’estat de salut en funció del risc de sensibilització al 

làtex. 

� Aplicació de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos 

laborals (BOE núm. 269, de 10 de novembre). 
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D) Propostes presentades pel Departament de Salut 
 

En el GTAAL hi són representades les següents unitats del Departament de Salut: 

� Direcció General de Salut Pública, a través de la Subdirecció General de 

Promoció de la Salut, la Subdirecció General de Protecció de la Salut i 

l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA).  

� Direcció d’Estratègia i Coordinació.  

� Divisió de Compres del Servei Català de la Salut.  

� Unitat de Plans Estratègics de la Direcció General de Planificació i Avaluació 

Sanitària.  

� Subdirecció de Serveis Sanitaris de la Direcció General de Recursos 

Sanitaris. 

 

Atès que les següents propostes les fan unitats del Departament de Salut, 

corresponen a actuacions viables que donen resposta a algunes de les peticions 

resumides anteriorment i que es preveu iniciar i desenvolupar durant el període 

2005-2006. 

Des de l’àmbit de la protecció de la salut i la seguretat alimentària 

� Difusió a les empreses, a través dels serveis d’inspecció, entre els diferents 

sectors i associacions professionals, de les noves exigències normatives en 

matèria d’etiquetatge. 

� Control de l’etiquetatge en la fase de producció dels aliments a les indústries 

ubicades a Catalunya. Impuls del control i la verificació de l’adequació de 

l’etiquetatge entre els departaments amb competències en aquesta matèria.   
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� Gestió de les alertes alimentàries comunicades per mitjà del sistema coordinat 

d’intercanvi ràpid d’informació en relació amb ingredients al·lergògens no 

declarats en l’etiquetatge dels aliments. 

� Inclusió en el Pla de Seguretat Alimentària de Catalunya d’objectius i 

intervencions a implementar en relació amb les al·lèrgies i intoleràncies 

alimentàries.  

� Facilitació a les associacions d’afectats, a les societats mèdiques i a la 

població en general d’informació cientificotècnica, relativa a les al·lèrgies i 

intoleràncies alimentàries a través del web de l’ACSA. 

� Impuls, entre els departaments amb competències, de la iniciativa d’informar i 

sensibilitzar el sector de la restauració col·lectiva respecte a les al·lèrgies i 

intoleràncies alimentàries, i promoció de la millora de la informació als 

consumidors respecte als ingredients al·lergògens (període 2006-2008).  

� Informació a les empreses inscrites en el Registre de formadors de 

manipuladors d’aliments sobre les al·lèrgies alimentàries i al làtex, a fi que 

incloguin en el Programa mesures preventives per evitar el desenvolupament 

de reaccions al·lèrgiques. 

 

Des de l’àmbit de la promoció de la salut 

� Tasques de difusió i divulgació de la malaltia mitjançant: 

• Edició de material gràfic: fullet informatiu d’educació sanitària del 

Departament de Salut, de distribució a tots els centres d’atenció primària 

de Catalunya. 

• Articles i/o reportatges en revistes i altres publicacions per a professionals 

de la salut. 
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� Cursos de formació per a professionals de l’atenció primària: 

• Curs de nova creació dins el programa d’activitats formatives de l’IES (amb 

revisió i actualització prèvia del programa i dels continguts per part dels 

especialistes designats pel GTAAL). 

• Revisió i actualització del monogràfic sobre al·lèrgies alimentàries i al làtex, 

que forma part de l’oferta de formació continuada sobre alimentació i 

nutrició que actualment s’ofereix als professionals d’atenció primària. 

• Incorporació de formació específica per als professionals dels equips de 

Salut i Escola. 

� Elaboració d’un apartat específic sobre Al·lèrgies alimentàries i al làtex, en la 

pàgina web del Departament de Salut. 

� Suport a la petició d’inclusió de l’assignatura d’al·lergologia en els programes 

formatius de grau i/o de postgrau, dels professionals de la salut (medicina, 

farmàcia, infermeria, dietètica i nutrició). 

� Accions de divulgació sobre les al·lèrgies alimentàries i al làtex en l’entorn 

escolar, elaborades conjuntament amb el Departament d’Educació, a través del 

PESE (Programa d’Educació per a la Salut a l’Escola). 

� Potenciació dels programes de promoció de l’alletament matern. 

� Recomanacions per a la vacunació en persones al·lèrgiques al làtex. (Aquestes 

recomanacions ja han estat realitzades en forma d’instrucció interna a tots els 

centres de vacunació de Catalunya, el mes d’octubre de l’any 2004, annex 11). 
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Des de l’àmbit de la planificació sanitària 

� En la propera priorització dels plans estratègics, que es realitza anualment, es 

proposarà, com a tema que cal valorar, la reordenació dels especialistes en 

al·lergologia. La reordenació de serveis és un procés de treball que inclou l’anàlisi 

de les necessitats (sobre la base de l’epidemiologia de la patologia), de les 

demandes actuals de servei, dels recursos humans i físics disponibles,  i de les 

relacions entre nivells assistencials (atenció primària i especialitzada), amb 

l’objectiu de dissenyar i impulsar un model d’atenció que respongui a les 

necessitats dels ciutadans. Aquest model d’atenció es concreta en actuacions 

que inclouen des de la prevenció fins a la rehabilitació, en aquelles 

circumstàncies que així ho requereixin. En qualsevol procés de reordenació es 

treballa amb un grup de professionals que representen la societat científica i els 

diversos proveïdors de serveis dels diferents àmbits assistencials. 

 

� Anàlisi de la viabilitat i factibilitat d’adequar espais lliures de làtex en l’àmbit 

hospitalari, com a tema per abordar durant l’any 2006. En concret, s’estudiarà si 

s’ha de dur a terme una sectorització (territorialització) en aquest sentit i/o es 

poden establir mesures específiques, per tal de disminuir de manera progressiva 

la presència de làtex en els centres sanitaris catalans. 

 

 

 


