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Presentació
Durant els darrers vint anys és molta l’experiència acumulada en matèria de planificació sa-
nitària en els països desenvolupats. Fruit d’aquesta experiència han estat l’adopció de la pla-
nificació per objectius de salut i la consolidació dels plans de salut com a instrument direc-
tiu i marc de referència de la política sanitària d’un país.

Un fet inqüestionable dels nostres temps és que els recursos econòmics dels sistemes sa-
nitaris són limitats mentre que les necessitats en matèria d’assistència sanitària creixen de
forma exponencial a mesura que avancen els coneixements científics i es disposa de noves
tecnologies diagnòstiques, terapèutiques i preventives que cada vegada són més sofistica-
des i costoses. D’aquí la necessitat de la planificació, única forma de garantir la utilització
adequada dels recursos disponibles.

A Catalunya, la Llei d’ordenació sanitària, aprovada l’any 1990 pel Parlament de Catalunya,
va establir que el Pla de salut seria un instrument fonamental de la política sanitària del Go-
vern de la Generalitat. En aquest Pla s’haurien de fixar els objectius de la política sanitària a
Catalunya i les línies d’actuació a desplegar de forma prioritària per aconseguir-los.

D’acord amb el que estableix la Llei esmentada, el Departament de Sanitat i Seguretat So-
cial del Govern de la Generalitat publicà, l’any 1991, el Document marc per a l’elaboració
del Pla de salut de Catalunya, on es fixaven els objectius de salut i de disminució de risc a
aconseguir per a l’any 2000 a Catalunya. Posteriorment va publicar els plans de salut 1993-
1995, 1996-1998 i 1999-2001, on s’establien les línies d’intervenció prioritàries per a ca-
dascun d’aquests períodes de tres anys i es fixaven els objectius operacionals lligats a les
activitats a desplegar amb la finalitat d’aconseguir els objectius generals fixats per a l’any
2000.

L’avaluació dels resultats dels objectius formulats per a l’any 2000 en el Document marc i
en el Pla de salut han donat un balanç final força bo. Dels objectius de salut i de disminu-
ció de risc avaluats se n’han aconseguit completament el 67,3% i parcialment el 8,9%.

Amb el document Estratègies de salut per a l’any 2010. Pla de Salut de Catalunya 2002-
2005 que tinc l’honor i la satisfacció de presentar, s’inicia una nova etapa en la planificació
sanitària de Catalunya que abastarà els deu primers anys del segle XXI.

En aquest document, que inclou a la vegada els objectius per a l’any 2010 i el Pla de salut
2002-2005, ha quedat reflectida l’experiència assolida durant l’anterior etapa de planificació.
Com a canvis més importants vull destacar l’ampliació a cinc anys del període de vigència
del Pla de salut (quatre en el període actual), la inclusió només d’aquells objectius que dis-
posin d’indicadors vàlids per ser avaluats i l’externalització del consens amb les societats
científiques i organitzacions professionals que s’ha encarregat a la Fundació Gol Gorina.

A tots aquells que han participat en l’elaboració del document, tant en la redacció com en
l’etapa de consens, vull agrair-los la seva dedicació i l’esforç realitzat.

Espero i desitjo que el document sigui d’utilitat per a tots els professionals que treballen en
el sistema sanitari de Catalunya, a tots els àmbits, i que serveixi per aconseguir un millor ni-
vell de salut per als ciutadans de Catalunya a principis del nou mil·lenni.

Xavier Pomés Abella
Conseller de Sanitat i Seguretat Social
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Introducció
Durant el segle XX, a mesura que les accions dels governs adreçades a la restauració de la
salut i a la prevenció de les malalties esdevingueren més complexes es va fer evident la ne-
cessitat de la planificació a l’àmbit sanitari.

En el camp de l’assistència hospitalària el pioner va ser Avedis Donabedian, que va traslla-
dar a l’hospital l’estratègia de planificació per objectius, aplicada per Robert McNamara a
l’exèrcit americà durant la Segona Guerra Mundial1. De fet, aquest expert, que després se-
ria secretari d’Estat al govern de John F. Kennedy, havia aplicat, durant la Segona Guerra
Mundial, la seva experiència de planificació a l’empresa privada, a les necessitats dels exèr-
cits en un enfrontament mundial. En primer lloc, es fixaven els objectius generals (rendir l’e-
nemic) i operacionals (posicions de l’enemic a dominar) a aconseguir. En segon lloc, s’ana-
litzaven les necessitats de recursos humans (soldats i oficials), materials (armament, vitualles)
i econòmics (diners) per aconseguir els objectius fixats. En tercer lloc, es mobilitzaven els re-
cursos (tropes i material). I en quart lloc, s’avaluava la consecució o no dels objectius i, en
cas negatiu, s’investigava el perquè (en general, insuficiència o mala utilització dels recursos).
A l’àmbit de l’assistència hospitalària, Donabedian va preconitzar l’establiment d’objectius as-
sistencials, l’adequació de la qualitat i de la quantitat dels recursos hospitalaris (humans, ma-
terials i econòmics) a les intervencions necessàries per donar resposta a aquests objectius i
la confecció d’indicadors per poder avaluar la seva consecució1.

En la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia, els pioners foren, a nivell teòric, Ray-
nald Pinauld, al Departament de Salut Comunitària de la Universitat de Montreal2,3, i a nivell
pràctic, McGinnis, al Departament de Salut dels Estats Units4.

Pinauld traslladà l’experiència de Donabedian als hospitals, al camp de la salut comunitària.
El seu llibre Planification de la Santé ha esdevingut un clàssic3. McGinnis, director del primer
pla de salut dels Estats Units, publicat a mitjans dels anys vuitanta (Healthy People 2000),
establí les bases de la planificació de les polítiques de promoció de la salut a desenvolupar
pels governs: establir objectius de salut a llarg termini (uns deu anys) i objectius operacio-
nals a mig termini (uns cinc anys)4. Els primers fan referència a l’estat o situació de salut
(morbiditat, mortalitat, discapacitats) a modificar o bé als factors de risc per a la salut, la pre-
valença dels quals cal reduir2-7. Els segons estan vinculats a les activitats a desenvolupar per
assolir els objectius2-7. La definició de les activitats a desenvolupar i dels recursos a mobilit-
zar són tasques que han de fer els serveis de salut responsables de l’execució dels progra-
mes sanitaris2-7. Finalment, en la quarta etapa cal preveure l’avaluació dels resultats de les
intervencions realitzades; és a dir, la consecució o no tant dels objectius operacionals com
dels de salut i de disminució de risc que s’hagin establert2-7.

Els antecedents: la planificació de la salut 
a Catalunya a finals del segle XX
El Govern de la Generalitat de Catalunya va rebre les competències en matèria de salut pú-
blica el setembre de l’any 1979. Des del primer moment s’establiren vincles especials amb
el govern del Quebec, que en el camp de la sanitat es van traduir en visites freqüents de
tècnics catalans per conèixer el sistema de salut del Canadà i en la dotació de beques i aju-
des per efectuar estances i seguir cursos de formació a Montreal.

Com a conseqüència d’això, als anys vuitanta alguns dels responsables de la salut pública
de Catalunya tingueren l’oportunitat de conèixer de primera mà els fonaments científics de
la planificació de la salut formulats per Raynald Pinauld, al Departament de Santé Commu-
nautaire de la Universitat del Quebec. No fou, doncs, per atzar que el govern de Catalunya
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fos un dels primers, juntament amb el del Regne Unit i el del Quebec, en adoptar la planifi-
cació sanitària per objectius i elaborar un pla de salut en la línia del formulat pel govern dels
Estats Units a la segona meitat dels anys vuitanta.

En el Document marc per a l’elaboració del Pla de salut de Catalunya publicat l’any 1991
s’explica el procés seguit en l’elecció dels problemes i les intervencions proritàries, i en la
formulació dels objectius generals de salut i de disminució de risc per a l’any 20008,9. En 
el mateix document i en els successius plans de salut8-12 es fixaren també nombrosos ob-
jectius operacionals a aconseguir en diferents dates, durant el període de vigència de cada
Pla de salut. La metodologia emprada ha estat presentada en diverses reunions científi-
ques promogudes per l’OMS-Europa i publicada en revistes científiques nacionals i interna-
cionals13-19.

Transcorreguts deu anys, durant els quals s’han posat en marxa les intervencions proposa-
des en els diferents plans de salut, s’ha procedit a l’avaluació dels objectius formulats l’any
1990 per a l’any 2000. En el document Avaluació dels objectius del Pla de salut de Cata-
lunya per a l’any 2000, recentment publicat, es descriu la metodologia d’avaluació utilitzada
i els resultats assolits20. No hi cap dubte de que el balanç ha estat molt satisfactori, ja que
s’ha aconseguit les tres quartes parts dels objectius avaluats20.

Amb el present document, s’inicia una nova etapa en què quedaran definides les polítiques
de salut que se seguiran a Catalunya durant el primer decenni del segle XXI, els objectius
generals, de salut i de disminució de risc a assolir l’any 2010 i els objectius operacionals a
aconseguir l’any 2005.

L’experiència adquirida durant la vigència dels anteriors plans de salut ha estat fonamental
en la decisió de canviar el període de vigència del Pla de salut. La Llei d’ordenació sanità-
ria de l’any 1990 estableix un període de tres anys per a cada Pla de salut21. A la nova eta-
pa aquest període s’amplia fins a cinc anys, amb l’excepció del primer pla, que estarà vi-
gent durant el període 2002-2005. D’aquesta manera es facilitarà l’avaluació dels objectius
operacionals establerts a cada Pla de salut, ja que tres anys ha suposat un període massa
breu com per poder observar modificacions significatives. Aquesta també és la tendència se-
guida a la majoria de països.

Elecció dels problemes de salut 
i de les intervencions prioritàries 
a la primera dècada del segle XXI
Tal com es va fer l’any 1990, quan es redactà el Document marc per a l’elaboració del Pla 
de salut de Catalunya, el criteri fonamental que ha presidit l’elecció dels problemes de salut
i de les intervencions a incloure en el document Estratègies de salut per a l’any 2010 a Ca-
talunya ha estat el potencial de millora de l’expectativa de vida en bona salut, derivada de
la reducció dels problemes com a conseqüència de la posada en marxa de les intervencions
i de la disponibilitat de mesures preventives eficaces i efectives per fer front al problema15,22-29. 
Aquest criteri dóna prioritat clara a les intervencions per a la reducció de les malalties cròni-
ques, dels accidents i de les malalties infeccioses de major incidència, i de forma especial
entre aquestes, a la sida i a les prevenibles mitjançant vacunacions (taula 1). L’ordre final de
la prioritat dels problemes de salut que afecten els ciutadans de Catalunya és el que es de-
talla a la taula 2. El potencial de millora de la salut positiva com a conseqüència de les in-
tervencions (en el cas de la modificació dels estils de vida relacionats amb la salut), també
ha estat considerat com a criteri molt important15 (taula 3). En aquest punt cal destacar la
prioritat donada a la lluita contra el tabaquisme, on els avenços han estat molt minsos els
darrers deu anys, a la promoció d’hàbits alimentaris saludables en la línia de la clàssica die-
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ta mediterrània i a la promoció de l’activitat física. Aquestes dues darreres intervencions se-
ran fonamentals per fer front a l’extraordinari increment observat en la prevalença del sobre-
pés i l’obesitat durant els darrers anys20.

En aquesta segona etapa de la planificació sanitària a Catalunya s’han tingut presents, tam-
bé, altres criteris que la societat actual valora com a fonamentals a l’hora de decidir les po-
lítiques de salut: la qualitat de vida30-33 i la seguretat enfront dels riscos per a la salut po-
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Mortalitat Morbiditat Casos declarats al Anys potencials
Xifres absolutes hospitalària sistema de malalties de vida perduts

(%) Xifres absolutes de declaració de 1 a 70 anys
(%) obligatòria (MDO) (APVP1-70) (%)

Malalties cròniques

Malaltia cerebrovascular 5.103 (9,2%) 15.543 (2%) 6.162,5 (3,1%)

Cardiopatia coronària 5.399 (9,8%) 23.822 (2,9%) 11.597,5 (5,7%)

MPOC i asma 2.758 (0,5%) 27.156 (3,4%) 2.522,5 (1,2%)

Diabetis mellitus 1.338 (2,4%) 6.309 (0,8%) 1.687,5 (0,8%)

Suïcidi 452 (0,8%) 8.600 (4,3%)

Càncer de pulmó 2.849 (5,2%) 5.124 (0,6%) 15.230 (7,5%)

Càncer de mama 1.017 (1,9%) 5.170 (0,6%) 6.177,5 (3,1%)

Cirrosi 1.204 (2,2%) 1.829 (0,2%) 9.315 (4,3%)

Accidents

Accidents de trànsit 820 (1,5%) 8.388 (1,0%) 24.149 (12,0%)

Malalties infeccioses vacunables

Diftèria 0

Poliomielitis aguda 0

Rubèola 2

Meningitis meningocòccica C 8 (0,01%) 46 304 (0,57%)

Haemophilus influenzae
tipus b 3

Xarampió 1

Hepatitis A 171

Hepatitis B 73

Tètanus 3 (0,01%) 5 2,5 (0,0%)

Parotiditis 115

Varicel·la 2 (0,0%) 33.672 70 (0,13%)

Tos ferina 193

Malalties infeccioses no vacunables

Sida 249 (0,45%) 1.697 (0,2%) 419 7.127 (3,5%)

Tuberculosi 74 (0,13%) 1.112 (0,10%) 1.744 182,5 (0,09%)

Malalties de transmissió 
sexual 2 (0,0%) 59 (0,01%) 4.303 0

Infeccions nosocomials 46.743 (7%)*

Legionel·la 5 (0,01%) 145 (0,017%) 213 70 (0,013%)

Toxiinfeccions alimentàries 0 88 (0,01%) 1.884

APVP: anys potencials de vida perduts; MPOC: malaltia pulmonar obstructiva crònica.

*Estimació.

Taula 1. Priorització 
del problemes de salut
a Catalunya en relació
amb els indicadors
disponibles (2000)
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Problema de salut A B C D A + B C × D (A + B) × C × D

Cardiovasculars 7 8 3 1,5 15 4,5 67,5

Salut mental 8 8 2 1,5 16 3,0 48,0

Càncer 5 10 2 1,5 15 3,0 45,0

Accidents 5 10 2 1,5 15 3,0 45,0

Diabetis 5 8 3 1,0 13 3,0 36,0

Tuberculosi 2 4 3 1,5 6 4,5 27,0

Malalties vacunables 2 4 4 1,0 6 4,0 24,0

Sida 1 10 2 1,0 11 2,0 22,0

Maternoinfantil 2 2 3 1,5 4 4,5 18,0

Salut bucodental 10 2 3 0,5 12 1,5 18,0

Malalties de transmissió 
sexual 3 2 3 1,0 5 3,0 15,0

Infeccions nosocomials 1 4 3 1,0 5 3,0 15,0

Salut laboral 3 4 2 1,0 7 2,0 14,0

MPOC 5 8 2 0,5 13 1,0 13,0

Alcohol i drogues 5 8 1 1,0 13 1,0 13,0

Cirrosi hepàtica 1 6 2 0,5 7 1,0 7,0

Malalties osteoarticulars 9 4 1 0,5 13 0,5 6,5

Legionel·losi 1 4 2 0,5 5 1,0 5,0

Toxiinfeccions 1 2 3 0,5 3 1,5 4,5

A = magnitud, segons la morbiditat general (prevalença/incidència) (1-10).
B = gravetat, segons la mortalitat, anys potencials de vida perduts, incapacitat i percepció subjectiva
de càrrega social i econòmica (1-10).
C = efectivitat, segons la valoració d’experts sobre l’efectivitat a Catalunya de les mesures d’eficàcia
provada per prevenir o tractar el problema de salut (1-4). Es refereix només a la part assolible des del
sistema.
D = potencial d’incrementar l’esperança de vida en bona salut dividit en 3 categories: 0,5 = baix, 
1,0 = intermedi i 1,5 = alt.
Dins d’aquests problemes de salut que han estat prioritzats per al Pla de salut de Catalunya, es
consideren tres nivells de prioritat: els cinc primers són de prioritat alta, els cinc següents de prioritat
intermèdia i la resta, de prioritat més baixa.

Taula 2. Prioritats del
Pla de salut de

Catalunya 2002-2005

Taula 3. Principals
factors de risc

relacionats amb la
conducta, considerats

al Pla de salut de
Catalunya

Potencial increment Potencial increment 
Factor de risc Mortalitat atribuïble d’EVBS de la salut positiva

Tabaquisme 16,4%a Molt alt Molt alt

Inactivitat física 11,7%b Alt Alt

Consum excessiu d’alcohol 5,5%c Alt Molt alt

Alimentació ?d Alt Alt
aDepartament de Sanitat i Seguretat Social. Dona i Tabac. Barcelona: DSSS, 2001.
bMortalitat atribuïble als països d’economia de mercat establerta. (Murria JL, Lopez AD. The global
burden of disease. Washington: Harvard School of Public Health, World Health Organization, World
Bank, 1996.)
cRevuelta E, Godoy P, Farreny M. Evolución de la mortalidad atribuible al consumo de alcohol en
Cataluña 1988-1997. Aten Primaria 2002; 30: 112-8.
dNo es disposa d’estimacions globals d’aquest indicador però es considera que la mortalitat atribuïble
és alta atès que se li atribueix un terç del casos de càncer.
EVBS: expectativa de vida en bona salut.
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tencialment evitables34-38. El primer criteri ha fet que es considerin prioritaris problemes com
la salut bucodental, les malalties de l’aparell locomotor, la salut mental i l’envelliment. El se-
gon ha donat prioritat a les intervencions per a la consecució d’un medi ambient saludable,
a la seguretat alimentària i, de forma especial, a alguns problemes sanitaris emergents els
darrers anys, com la legionel·losi i la malaltia de les vaques boges, o que han reemergit amb
força recentment, com les toxiinfeccions alimentàries.

Formulació dels objectius generals de salut 
i de reducció de risc per a l’any 2010 i dels
operacionals per a l’any 2005

S’han formulat objectius generals de salut i de reducció de risc i objectius operacionals. Els
objectius generals s’han formulat a llarg termini, per a l’any 2010, i els operacionals, lligats
a les activitats de les intervencions a desplegar, s’han formulat a mig termini, per a l’any
2005. En la formulació dels objectius generals s’ha tingut molt present l’experiència de l’e-
tapa anterior amb els objectius formulats per a l’any 2000.

En primer lloc, s’ha decidit deixar d’assumir com a propis, per sistema, els objectius formu-
lats per l’OMS-Europa o per la Unió Europea39-44. Aquests organismes formulen els objectius
tenint en compte la situació global del problema a reduir, sense considerar les importants di-
ferències existents entre els estats membres. Com és ben sabut, en el Document marc es
van incloure objectius en matèria de tabac que, d’entrada, ja se sabia que no s’assolirien, i
altres, com alguns de salut maternoinfantil o en matèria d’eliminació de malalties transmissi-
bles, que ja s’havien assolit a Catalunya en el moment de redactar el Pla de salut.

En segon lloc, només s’han inclòs objectius l’avaluació dels quals es pugui fer amb tota se-
guretat perquè es disposi d’indicadors quantificables del problema. A l’anterior Pla de salut
es van incloure alguns objectius, a instàncies d’experts en el tema (per exemple, en el cas
de la diabetis), que després es va comprovar que no eren avaluables perquè no es dispo-
sava d’indicadors. Als Estats Units han anat encara més enllà i per a la inclusió d’un objec-
tiu en el Pla de salut exigeixen la prova prèvia de la validesa de l’indicador escollit per ava-
luar-lo45,46.

Pel que fa als nivells a assolir a cadascun dels objectius formulats, s’ha tingut en compte
l’avaluació dels resultats dels objectius formulats per a l’any 200020 i l’opinió dels experts so-
bre la previsible evolució del problema en els propers anys (evolució de l’epidemiologia des-
criptiva del problema, l’efectivitat de les intervencions i la possibilitat que a curt termini es
disposi d’intervencions més efectives)47. En aquest punt, cal destacar que en alguns casos
en què les perspectives de reducció del problema no són favorables (com en les toxiinfec-
cions alimentàries), l’objectiu formulat ha estat el de mantenir els nivells actuals.

Els objectius operacionals lligats a les activitats a desplegar per a la consecució dels objec-
tius generals s’han formulat a mig termini, per a l’any 2005. De fet, aquests objectius cor-
responen a les intervencions incloses en el Pla de salut 2002-2005.

Igual que en el cas dels objectius generals, només s’han inclòs objectius operacionals que
siguin avaluables, és a dir, aquells amb disposició d’indicadors vàlids, disponibilitat de nivells
de partida l’any 2000 i previsió de disposició de dades obtingudes amb la mateixa metodo-
logia l’any 2005.

En total s’han formulat 177 objectius generals a assolir l’any 2010 i 282 objectius operacio-
nals per a l’any 2005 que s’han inclòs en el Pla de salut 2002-2005.
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Elecció de les intervencions prioritàries 
del Pla de salut 2002-2005
Tal com s’ha esmentat anteriorment, els objectius generals de salut i de disminució de risc
s’han formulat per a l’any 2010. Per aconseguir-los caldrà desplegar intervencions, l’efectivi-
tat i eficiència de les quals hagin estat provades, la seva aplicació a la població sigui facti-
ble i la seva acceptació per part de la població objecte, segura12,46.

Aquests són els criteris principals que han presidit l’elecció de les intervencions a incloure
com a prioritàries en el Pla de salut 2002-2005. L’any 2006, a la vista dels resultats de l’a-
valuació dels objectius operacionals efectuada l’any 2005 i dels avenços científics ocorreguts,
es formularan nous objectius operacionals per a l’any 2010 i es decidiran les intervencions
prioritàries del Pla de salut 2005-2010.

En l’elecció de les intervencions prioritàries cal tenir en compte l’existència, en alguns casos,
de condicionants externs a la voluntat del planificador, que han estat incorporats en aquest
document. Per exemple, en el cas de les vacunacions, la decisió de la incorporació de no-
ves vacunes al calendari de vacunacions sistemàtiques es fa per consens en el si de la co-
missió de salut pública del Consejo Interterritorial. És per això que la consecució dels ob-
jectius formulats en matèria de malalties vacunables s’ha condicionat a les decisions que es
prenguin sobre aquest tema en el si d’aquesta comissió.

Consens amb les societats científiques i amb
les organitzacions de professionals sanitaris
En l’elecció dels problemes i de les intervencions prioritàries s’han tingut molt en compte les
opinions dels representants de les societats científiques i de les organitzacions de professio-
nals sanitaris47. De fet, com en l’anterior etapa de planificació, s’ha arribat a un consens amb
les societats científiques que hi estan interessades i amb els col·legis professionals de cièn-
cies de la salut.

Per tal d’accelerar el procés s’ha externalitzat la gestió de la recollida d’opinions i d’esme-
nes i de l’obtenció del consens, encarregant aquestes tasques a la Fundació Gol i Gorina.
Creiem que l’experiència ha estat molt positiva.

Un cop aprovat el Pla de Salut de Catalunya, les Regions Sanitàries, que ja han col·laborat
en la seva elaboració, hauran d’adaptar-lo a la situació epidemiològica i les necessitats de
salut mitjançant el Pla de Salut de la regió.
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El moviment demogràfic a Catalunya 
a les darreries del segle XX*
L’evolució de la població de Catalunya a la segona meitat dels segle XX pot resumir-se en tres
etapes: explosió demogràfica els anys setanta, creixement zero els anys noranta i represa del
creixement a l’inici del segle XXI. Els anys seixanta varen caracteritzar-se per una etapa de crei-
xement intens, amb saldos migratoris anuals de fins 100.000 habitants a l’any i amb un aug-
ment de la natalitat continuat fins l’any 1975. Després d’aquesta data, l’evolució demogràfica
s’ha caracteritzat per una inversió del saldo migratori amb la resta d’Espanya i per una inten-
sa davallada de la natalitat. Tanmateix, la contínua millora de les taxes de supervivència, que
ha fet de Catalunya un dels llocs on la gent pot esperar viure més anys, ha mantingut la xifra
de defuncions en nivells baixos, de manera que l’evolució favorable de la mortalitat d’una ban-
da i els valors positius i creixents de la immigració amb l’estranger de l’altra, han evitat que la
població catalana tingués un creixement negatiu el decenni dels anys noranta. La recent recu-
peració dels nivells de fecunditat i la intensificació de la migració estrangera permeten encarar
el nou segle amb una renovada etapa de creixement de la població de Catalunya.

El moviment natural de la població 
de Catalunya
En l’últim quart del segle XX la població de Catalunya va tenir un creixement demogràfic molt
baix. La població resident va passar de 5,7 milions a 6,3 milions, entre l’any 1975 i el 2001,
un creixement de 683.000 persones que, en termes relatius, suposa un creixement anual
mitjà de 4,4 habitants per cada 1.000. En els 25 anys anteriors, el creixement demogràfic
havia estat molt més important, amb un creixement mitjà anual de 23 nous habitants per
cada 1.000 entre els anys 1950 i 1975.

La disminució del creixement demogràfic en el darrer quart del segle XX s’explica per dos
factors: la disminució del saldo migratori amb la resta d’Espanya i la davallada de les xifres
de naixements.

Entre el segon quinquenni dels anys setanta i el segon quinquenni dels anys noranta, les xi-
fres de naixements a Catalunya van passar d’una mitjana anual entorn de 95.000 a una mit-
jana anual entorn de 59.000 naixements. En el mateix període les defuncions han crescut
moderadament, passant d’una mitjana anual de 43.000 a una mitjana de 55.000 defuncions.
L’augment de la xifra de defuncions s’explica arran de l’envelliment de la població, amb un
augment important del nombre d’habitants de més edat, que en un quart de segle han pràc-
ticament duplicat el seus efectius.

De resultes de la disminució del nombre de naixements i de l’augment de les defuncions, el
creixement natural de la població s’ha reduït d’una manera molt significativa. En el període
1976-1980, la diferència entre naixements i defuncions va resultar en un creixement natural
entorn d’uns 50.000 habitants a l’any, mentre que en el període 1996-2001 la diferència mit-
jana entre naixements i defuncions ha estat només de 4.000 a l’any (taula 1, gràfics 1-3).

Regions sanitàries

D’acord amb el que s’ha exposat, els darrers quinze anys del segle XX van registrar una im-
portant disminució de la natalitat, que va passar del 16,3 ‰ la segona meitat dels anys se-
tanta al 9,5 ‰ la segona meitat dels anys noranta. La ciutat de Barcelona és la regió sa-
nitària amb una disminució més important de les xifres de naixements, mentre que a les
regions sanitàries Girona i Centre la xifra de naixements ha restat més estable.

*Extret del treball de l’Institut d’Estadística de Catalunya elaborat específicament pel Pla de salut de Catalunya.
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Taula 1. Components
del creixement

demogràfic per regions
sanitàries. Catalunya

1976-2001

Naixements 1976-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2001

Lleida 23.674 18.209 15.126 14.633 16.421

Tarragona 33.360 25.094 21.009 20.429 24.461

Tortosa 9.598 7.647 5.958 5.352 6.302

Girona 37.525 27.669 24.960 25.555 29.179

Costa de Ponent 92.984 63.654 54.353 51.955 64.167

Barcelonès Nord-Maresme 54.443 39.999 34.469 31.943 37.731

Centre 92.463 53.030 62.495 61.389 78.460

Barcelona Ciutat 129.718 90.346 71.314 66.062 69.737

Catalunya 473.765 325.648 289.684 277.318 326.457

Defuncions 1976-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2001

Lleida 16.179 15.339 16.328 17.981 20.399

Tarragona 16.060 15.737 16.521 18.140 21.692

Tortosa 7.253 6.777 6.840 7.144 8.212

Girona 20.811 20.304 21.023 22.796 26.783

Costa de Ponent 27.397 29.470 36.240 40.629 49.417

Barcelonès Nord-Maresme 14.140 14.847 21.810 24.079 29.438

Centre 34.561 33.084 43.293 47.592 58.332

Barcelona Ciutat 79.540 82.683 81.862 83.869 91.054

Catalunya 215.941 218.241 243.917 262.230 305.326

Creixement natural 1976-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2001

Lleida 7.495 2.870 -1.202 -3.348 -3.978

Tarragona 17.300 9.357 4.488 2.289 2.770

Tortosa 2.345 870 -882 -1.792 -1.910

Girona 16.714 7.365 3.937 2.759 2.396

Costa de Ponent 65.587 34.184 18.113 11.326 14.749

Barcelonès Nord-Maresme 40.303 25.152 12.659 7.864 8.292

Centre 57.902 19.946 19.202 13.797 20.128

Barcelona Ciutat 50.178 7.663 -10.548 -17.807 -21.316

Catalunya 257.824 107.407 45.767 15.088 21.131

Saldo migratori estimat 1976-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2001

Lleida -2.124 -3.686 2.745 5.969 9.206

Tarragona 13.986 -1.525 12.534 27.365 27.432

Tortosa -1.287 1.801 851 3.123 4.797

Girona 8.704 13.701 17.078 17.892 31.091

Costa de Ponent 24.745 -33.159 13.314 27.427 52.673

Barcelonès Nord-Maresme 9.583 -20.917 2.054 -394 12.839

Centre 33.298 17.080 34.235 51.006 77.506

Barcelona Ciutat -48.687 -58.478 -47.722 -116.930 16.395

Catalunya 38.218 -85.183 35.089 15.458 231.939

(continua)
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Creixement total 1976-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2001

Lleida 5.371 -816 1.543 2.621 5.228

Tarragona 31.286 7.832 17.022 29.654 30.202

Tortosa 1.058 2.671 -31 1.331 2.887

Girona 25.418 21.066 21.015 20.651 33.487

Costa de Ponent 90.332 1.025 31.427 38.753 67.442

Barcelonès Nord-Maresme 49.886 4.235 14.713 7.470 21.131

Centre 91.200 37.026 53.437 64.803 97.634

Barcelona Ciutat 1.491 -50.815 -58.270 -134.737 -4.921

Catalunya 296.042 22.224 80.856 30.546 253.070

Font: IDESCAT. Moviment natural de la població.

Gràfic 1. Evolució dels
naixements per regions
sanitàries. Catalunya,
1975-2001
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Gràfic 2. Evolució 
de les defuncions per

regions sanitàries.
Catalunya, 1975-2001
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La taxa bruta de mortalitat ha passat del 7,4 ‰ al 8,9‰. Totes les regions sanitàries han en-
registrat una tendència de creixement de les defuncions, però la taxa és molt diferent, en re-
lació directa amb el diferent nivell d’envelliment de les regions sanitàries. Així, la mortalitat més
alta es registra a Tortosa, Barcelona Ciutat i Lleida, regions amb un pes elevat de població
de 65 anys i més. Les regions sanitàries Costa de Ponent, Barcelonès Nord i Maresme, i Cen-
tre, amb una piràmide d’edats més jove, registren les taxes més baixes de mortalitat.

El creixement natural presenta un signe negatiu en tres de les vuit regions sanitàries d’ençà
dels anys vuitanta. Es tracta de les regions sanitàries Lleida, Barcelona Ciutat i Tortosa que
han registrat sistemàticament més defuncions que no pas naixements. A les altres regions
sanitàries el saldo entre naixements i defuncions ha estat, en canvi, de signe positiu, tot i
que les xifres de defuncions s’acosten cada vegada més a les xifres de naixements (taula 2).

Taula 2. Components
del creixement
demogràfic per regions
sanitàries. Catalunya
1976-2001

Naixements per 1000 habitants 1976-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2001

Lleida 14,1 10,8 9,0 8,6 8,7

Tarragona 18,1 12,9 10,5 9,6 9,8

Tortosa 14,9 11,7 9,0 8,1 8,5

Girona 16,9 11,8 10,2 10,0 9,9

Costa de Ponent 17,9 11,8 9,9 9,2 9,8

Barcelonès Nord-Maresme 17,1 12,1 10,3 9,4 9,8

Centre 16,7 9,1 10,3 9,6 10,5

Barcelona Ciutat 14,8 10,5 8,5 8,4 8,4

Catalunya 16,3 10,9 9,6 9,1 9,5

Defuncions per 1000 habitants 1976-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2001

Lleida 9,7 9,1 9,7 10,6 10,8

Tarragona 8,7 8,1 8,3 8,6 8,7

Tortosa 11,3 10,4 10,4 10,8 11,1

Girona 9,4 8,7 8,6 9,0 9,1

Costa de Ponent 5,3 5,4 6,6 7,2 7,6

Barcelonès Nord-Maresme 4,4 4,5 6,5 7,0 7,7

Centre 6,2 5,6 7,1 7,5 7,8

Barcelona Ciutat 9,1 9,6 9,8 10,6 11,0

Catalunya 7,4 7,3 8,1 8,6 8,9

Creixement natural 

per 1000 habitants 1976-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2001

Lleida 4,5 1,7 –0,7 -2,0 -2,1

Tarragona 9,4 4,8 2,2 1,1 1,1

Tortosa 3,6 1,3 -1,3 -2,7 -2,6

Girona 7,5 3,2 1,6 1,1 0,8

Costa de Ponent 12,6 6,3 3,3 2,0 2,3

Barcelonès Nord-Maresme 12,7 7,6 3,8 2,3 2,2

Centre 10,5 3,4 3,2 2,2 2,7

Barcelona Ciutat 5,7 0,9 -1,3 -2,3 -2,6

Catalunya 8,9 3,6 1,5 0,5 0,6

(continua)

03_041_066  23/9/03  10:14  Página 47



PLA DE
SALUT DE
CATALUNYA

48 LA POBLACIÓ DE CATALUNYA AL LLINDAR DEL SEGLE XXI

Els components del creixement demogràfic a
les regions sanitàries. El saldo migratori estimat
La grandària d’una població canvia d’acord amb l’evolució del moviment natural (diferència
entre naixements i defuncions) i el moviment migratori (entrades a la població per immigra-
ció i sortides per emigració). Els anys setanta la diferència entre naixements i defuncions feia
una contribució positiva al creixement demogràfic arreu de les regions sanitàries. En canvi,
l’impacte de la migració era molt diferent en cadascuna de les regions, amb una migració
neta de signe negatiu a les regions de Lleida, Tortosa i Barcelona Ciutat i de signe positiu
a la resta del territori.

A les primeries dels anys vuitanta ambdós components del creixement (natural i migratori) es
van reduir de manera important. Tanmateix el creixement natural encara era alt i el nombre
de naixements superava el nombre de defuncions a la totalitat de regions. En canvi, el com-
ponent migratori va esdevenir negatiu a totes les regions sanitàries, excepte a Girona, Cen-
tre i Tortosa. A partir de la segona meitat dels anys vuitanta, la migració neta augmenta en
relació al quinquenni anterior i el saldo migratori recupera el seu valor positiu en tots els àm-
bits, excepte Barcelona Ciutat, d’on surten fluxos migratoris que s’adrecen a les regions sa-
nitàries properes.

El saldos migratoris estimats pel darrer període intercensal, de l’1 de maig de 1996 a l’1 de
novembre del 2001, reflecteixen un augment molt important del component migratori a la
pràctica totalitat de les regions sanitàries, amb un saldo entorn de 230.000 persones que
equival a una mitjana anual entorn de 45.000 migracions netes. La regió sanitària Barcelona

Migració neta per 1000 habitants 1976-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2001

Lleida -1,3 -2,2 1,6 3,5 4,9

Tarragona 7,6 -0,8 6,3 12,9 11,0

Tortosa -2,0 2,8 1,3 4,7 6,5

Girona 3,9 5,9 7,0 7,0 10,5

Costa de Ponent 4,8 -6,1 2,4 4,8 8,1

Barcelonès Nord-Maresme 3,0 -6,3 0,6 -0,1 3,3

Centre 6,0 2,9 5,6 8,0 10,4

Barcelona Ciutat -5,6 -6,8 -5,7 -14,8 2,0

Catalunya 1,3 -2,9 1,2 0,5 6,8

Creixement total 

per 1000 habitants 1976-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2001

Lleida 3,2 -0,5 0,9 1,5 2,8

Tarragona 17,0 4,0 8,5 14,0 12,1

Tortosa 1,6 4,1 0,0 2,0 3,9

Girona 11,5 9,0 8,6 8,1 11,4

Costa de Ponent 17,4 0,2 5,7 6,8 10,3

Barcelonès Nord-Maresme 15,7 1,3 4,4 2,2 5,5

Centre 16,5 6,3 8,8 10,2 13,1

Barcelona Ciutat 0,2 -5,9 -7,0 -17,1 -0,6

Catalunya 10,2 0,7 2,7 1,0 7,4

Font: IDESCAT. Moviment natural de la població.
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Ciutat, que havia enregistrat sistemàticament un saldo migratori de signe negatiu entre els
anys 1975-1996, presenta pel període més recent 1996-2001, més entrades que no pas sor-
tides per migració. En valors absoluts el creixement migratori més important, en el període
1996-2001, correspon a la regions sanitàries Centre i Costa de Ponent que tenen, respecti-
vament, un saldo positiu de 77.506 i de 52.673 migrants nets, alhora que Tortosa (4.797) i
Lleida (9.206) són les regions amb un saldo migratori més baix en valors absoluts. Les re-
gions sanitàries que registren un saldo migratori més elevat en relació al seu nombre d’ha-
bitants són Tarragona, amb una mitjana anual d’11 migracions netes per cada 1.000 habi-
tants i les regions Girona (10,4 ‰) i Centre (10,0 ‰). Les regions sanitàries Costa de Ponent
(8,1‰) i Tortosa (6,5‰) tenen una taxa de migració neta semblant a la mitjana de Catalun-
ya (6,8‰), mentre que Barcelona (2,0‰) i Barcelonès Nord-Maresme (3,3‰) són les regions
que presenten les taxes més baixes de migració pel període 1996-2001.

El saldo migratori analitzat en el paràgraf anterior resulta dels intercanvis migratoris de cada
regió sanitària amb tres àmbits diferents: la resta de Catalunya, la resta d’Espanya i l’es-
tranger. Per exemple, en el cas de la regió sanitària Barcelona Ciutat, el saldo positiu del pe-
ríode recent resulta de la combinació d’un saldo intern de signe negatiu i d’un saldo de sig-
ne positiu amb l’estranger. La recent disponibilitat de les dades censals de l’any 2001 permet
una estimació indirecta de l’impacte de la migració externa en el creixement migratori de ca-
dascuna de les regions sanitàries, per comparació entre la xifra de naturals de l’estranger
entre els anys 1996 i 2001, en el benentès que el creixement de la xifra de població de na-
turalesa estrangera reflecteix, sobretot, els fluxos migratoris externs, però també els interns,
i que l’impacte de les defuncions en aquestes poblacions és força baix.

D’acord amb les dades del Cens de 2001, la xifra de naturals de l’estranger que residien a
Catalunya era de 400.339 persones, el que representa un creixement de 228.533 persones
respecte les dades de l’Estadística de Població de 1996. El creixement de població natural
de l’estranger s’ha concentrat en bona part a Barcelona Ciutat, amb una diferència de 72.259
entre la xifra de naturals estrangers que hi residien l’any 1996 i el 2001. Les regions Costa
de Ponent i Centre han registrat respectivament un creixement de 43.040 i de 39.403 habi-
tants naturals de l’estranger. La població nadiua de l’estranger resident a la regió Girona ha
crescut en 22.011 habitants i la resident a Barcelonès Nord-Maresme en 20.943 habitants.
La regió Tarragona ha tingut un creixement de 15.597 habitants naturals de l’estranger, men-
tre que l’increment de població nadiua de l’estranger a les regions Lleida i Tortosa ha estat
respectivament de 9.719 habitants i 5.561 habitants en el període 1996-2001. És interessant
constatar que, en aquest període intercensal, el creixement de la població natural de l’es-
tranger en relació a la població total que resideix en cadascuna de les regions sanitàries ha
estat força homogeni (gràfic 4).

L’evolució de la fecunditat. 
L’endarreriment de l’edat a tenir fills
Els indicadors conjunturals de fecunditat a Catalunya s’han anat situant per sota del nivell
del reemplaçament generacional (2 fills per dona) d’ençà dels anys vuitanta, amb un mínim
d’1,15 naixements per dona l’any 1995. A partir de l’any 1996 comencen a augmentar les
xifres de naixements i a redreçar-se els indicadors de fecunditat. Cal destacar que la recu-
peració de la natalitat és més intensa a Catalunya que al conjunt d’Espanya i, d’acord amb
les primeres dades disponibles per l’any 2002, Catalunya registra una natalitat més elevada,
amb una taxa de 10,9 naixements per cada 1.000 habitants, mentre que la taxa de natali-
tat espanyola és del 10,1 ‰, i un nombre mitjà de fills per dona d’1,38 fills, mentre que la
mitjana espanyola s’estima en 1,26 fills per dona.

En el transcurs dels anys noranta s’ha accentuat l’envelliment del calendari de la fecunditat, amb
una disminució de la freqüència de naixements en dones de menys de 30 anys i un augment
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de la freqüència de naixements després d’aquesta edat, reflectint una recuperació de naixements
diferits en edats joves. Aquest procés s’ha traduït en un augment continuat de l’edat mitjana a
la maternitat, que ha passat de 28,5 anys el 1986 a gairebé 31 anys el 2001. Des del punt de
vista sanitari l’augment de l’edat mitjana de les mares pot tenir una incidència pel que fa la ma-
turitat dels nadons així com la multiplicitat i les complicacions en els parts (gràfic 5).

Gràfic 4. Creixement 
de la població natural 

de l’estranger.
Catalunya, 1996-2001
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Regions sanitàries

Les regions sanitàries Centre i Girona són les que tenen més fecunditat, amb un indicador
conjuntural de gairebé d’1,3 fills per dona a la segona meitat dels anys noranta. Tarragona,
Barcelonès Nord i Maresme, i Tortosa tenen indicadors entorn d’1,2 fills per dona, mentre
que Lleida (1,16), Costa de Ponent (1,17) i Barcelona Ciutat (1,18) tenen una fecunditat una
mica més baixa (taula 3).

Per regions sanitàries la ciutat de Barcelona és la que presenta un calendari més envellit,
amb una edat mitjana a tenir fills de 31,75 anys. Les regions que tenen un calendari més
jove són Girona i Tortosa, amb una edat mitjana entorn de 30 anys. L’edat mitjana a la ma-
ternitat a les regions de Lleida i Tarragona és de 30,4 anys, mentre que les regions Centre
(30,6 anys), Barcelonès Nord Maresme (30,6 anys) i Costa de Ponent (30,7anys) registren
una edat mitjana a la maternitat una mica més alta.

Taula 3. Indicadors de
fecunditat per regió
sanitària. Mitjana anual
1996-2000. Catalunya
1996-2001

Indicador conjuntural Edat mitjana Taxa general 
de fecunditat a la maternitat de fecunditat (1)

Lleida 1,16 30,42 35,2

Tarragona 1,23 30,40 37,1

Tortosa 1,22 30,08 36,2

Girona 1,28 29,97 38,7

Costa de Ponent 1,18 30,73 36,0

Barcelonès Nord-Maresme 1,20 30,56 36,0

Centre 1,27 30,56 38,7

Barcelona Ciutat 1,17 31,75 35,1

Catalunya 1,21 30,77 36,7

(1) Naixements per mil dones en edat fèrtil

Font: IDESCAT. Moviment natural de la població.
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Estructura sociodemogràfica 
de la població

La distribució de la població 
en el territori
La distribució de la població en el territori es va modificant de resultes de l’evolució del mo-
viment natural i, sobretot de la direcció i de la intensitat dels fluxos migratoris. En els darrers
decennis del segle XX a Catalunya han tingut una gran importància els fluxos migratoris in-
terns, de sortida del nucli central en direcció a les comarques properes. Així, a la ciutat de
Barcelona, el predomini dels fluxos de sortida sobre els d’entrada, d’una banda i l’excés de
defuncions en relació al nombre de naixements, de l’altra, ha donat com a resultat una dis-
minució de la població resident. La xifra d’habitants ha passat de 1.751.136 l’any 1975 a
1.503.884 habitants l’1 de novembre del 2001. En termes relatius la població resident a la
capital catalana ha passat del 30,9% el 1975 al 23,7% el 2001 del conjunt de Catalunya
(taula 4).

Taula 4. Evolució de la
població per regions
sanitàries. Catalunya

1975-2001

1975 1981 1986 1991 1996 2001

Lleida 332.433 337.804 336.988 338.531 341.152 346.380

Tarragona 352.544 383.830 391.662 408.684 438.338 468.540

Tortosa 128.199 129.257 131.928 131.897 133.228 136.115

Girona 431.218 456.636 477.702 498.717 519.368 552.855

Costa de Ponent 992.314 1.082.646 1.083.671 1.115.098 1.153.851 1.221.273

Barcelonès Nord-Maresme 610.683 660.569 664.804 679.517 686.987 708.118

Centre 1.061.845 1.153.045 1.190.071 1.243.508 1.308.311 1.405.945

Barcelona Ciutat 1.751.136 1.752.627 1.701.812 1.643.542 1.508.805 1.503.884

Catalunya 5.660.372 5.956.414 5.978.638 6.059.494 6.090.040 6.343.110

Font: IDESCAT. Padrons municipals d’habitants, censos de població i Estadística de població 1996.

El fenomen de la difusió de la població barcelonina en el territori s’ha traduït en un augment
del percentatge de residents a les regions sanitàries circumdants, com ara la regió sanitària
Centre, que ha passat a aplegar el 22,2% de la població catalana l’any 2001 i que és la re-
gió sanitària més poblada, després de Barcelona Ciutat. La regió sanitària Costa de Ponent
també ha guanyat pes (del 17,5% al 19,2% entre el 1975 i el 2001) i és la tercera regió sa-
nitària pel que fa el nombre d’habitants. La regió sanitària Barcelonès Nord i Maresme, ha
augmentat moderadament la població i ha passat d’aplegar el 10,8% dels habitants l’any
1975 a aplegar-ne l’11,2% el 2001.

Les regions sanitàries Girona, que representa el 8,7% de la població, i Tarragona, amb el
7,4%, han augmentat més d’un punt percentual llur pes demogràfic entre els anys 1975 i
2001. Les regions sanitàries Lleida i Tortosa, que representen respectivament el 5,5% i el
2,1%, de la població de Catalunya conserven actualment un pes demogràfic molt semblant
al que tenien l’any 1975.
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Distribució de la població segons el sexe 
i l’edat l’any 2001
La taula 5 presenta la distribució de la població de Catalunya per sexe i edats quinquennals
així com la ràtio entre sexes. Pel que fa la distribució de la població entre homes i dones,
l’any 2001 residien a Catalunya 3.107.572 homes i 3.235.538 dones, el que equival a una
ràtio de 96 homes per cada 100 dones. La major proporció de població masculina en edats
infantils, que s’explica perquè neixen més nadons de sexe masculí (amb una ràtio en néixer
entorn de 105 nens per cada 100 nenes), tendeix a la disminució arran de la sobremortali-
tat dels homes comparada amb les dones i, a partir dels 40-44 anys d’edat, es registra un
predomini dels efectius de població femenina. La ràtio entre els efectius masculins i feme-
nins disminueix més i més amb l’edat i assoleix un mínim en el grup d’edat de 95 anys i
més en que es comptabilitzen 28 homes per cada 100 dones. En aquest sentit, es pot in-
dicar que l’envelliment és sobretot un envelliment femení, conseqüència directa d’una espe-
rança de vida més elevada en la població femenina.

Taula 5. Població per
edat, quinquennal i
sexe. Catalunya. 2001

Habitants Ràtio homes per 100 dones

Homes Dones Total

0-4 155.229 146.669 301.898 0-4 105,8

5-9 143.178 135.750 278.928 5-9 105,5

10-14 150.462 141.636 292.098 10-14 106,2

15-19 176.842 168.494 345.336 15-19 105,0

20-24 245.143 232.821 477.964 20-24 105,3

25-29 286.374 270.609 556.983 25-29 105,8

30-34 270.984 257.076 528.060 30-34 105,4

35-39 256.379 249.973 506.352 35-39 102,6

40-44 232.348 236.251 468.599 40-44 98,3

45-49 209.201 213.229 422.430 45-49 98,1

50-54 199.195 205.601 404.796 50-54 96,9

55-59 178.085 184.222 362.307 55-59 96,7

60-64 143.204 150.042 293.246 60-64 95,4

65-69 151.944 173.807 325.751 65-69 87,4

70-74 127.825 160.756 288.581 70-74 79,5

75-79 95.906 135.941 231.847 75-79 70,5

80-84 51.090 91.445 142.535 80-84 55,9

85-89 24.545 53.914 78.459 85-89 45,5

90-94 8.107 21.953 30.060 90-94 36,9

95+ 1.531 5.349 6.880 95+ 28,6

Total 3.107.572 3.235.538 6.343.110 Total 96,0

Font: IDESCAT. Cens de població 2001.

Pel que fa les regions sanitàries, la ràtio entre homes i dones no només depèn de l’efecte
de les diferències de mortalitat entre sexes sinó de les diferències en els moviments migra-
toris dels homes i de les dones. Així, l’any 2001 la regió sanitària Tortosa registra pràctica-
ment el mateix nombre d’homes que de dones, mentre que les regions Lleida, Tarragona i
Girona registren 99 homes per cada 100 dones. La ràtio entre sexes a les regions Costa de
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Ponent, Barcelonès Nord Maresme i Centre és de 98 homes per cada 100 dones. En can-
vi, la ciutat de Barcelona té força més dones que homes, amb una ràtio de 88 homes per
cada 100 dones l’any 2001.

Pel que fa la distribució de la població per edats és fàcil deduir que una població amb pocs
naixements i amb una elevada esperança de vida envelleix ràpidament. Efectivament, la dinà-
mica demogràfica recent ha tingut com a resultat una dràstica reducció dels efectius de la
base de la piràmide i, en canvi, un augment de la població a la cúspide. La taula 6 presen-
ta la distribució de la població per grans grups d’edat a les regions sanitàries i les piràmides
de la població de Catalunya i de cadascuna de les regions sanitàries consten als gràfics 6
al 14.

Taula 6. Població
segons sexe i edat.

Grans grups. Regions
sanitàries. 2001

Homes 0 a 14 anys 15 a 64 anys 65 anys i més Total

Lleida 23.632 116.229 32.673 172.534

Tarragona 35.136 163.986 34.223 233.345

Tortosa 9.161 45.722 13.290 68.173

Girona 40.785 190.819 43.195 274.799

Costa de Ponent 89.146 440.222 76.375 605.743

Barcelonès Nord-Maresme 52.513 254.710 43.446 350.669

Centre 109.904 495.911 91.270 697.085

Barcelona Ciutat 88.592 490.156 126.476 705.224

Catalunya 448.869 2.197.755 460.948 3.107.572

Dones 0 a 14 anys 15 a 64 anys 65 anys i més Total

Lleida 22.631 110.236 40.979 173.846

Tarragona 33.334 157.974 43.887 235.195

Tortosa 8.627 43.035 16.280 67.942

Girona 38.752 183.393 55.911 278.056

Costa de Ponent 84.404 429.076 102.050 615.530

Barcelonès Nord-Maresme 49.100 248.051 60.298 357.449

Centre 102.664 482.003 124.193 708.860

Barcelona Ciutat 84.543 514.550 199.567 798.660

Catalunya 424.055 2.168.318 643.165 3.235.538

Total 0 a 14 anys 15 a 64 anys 65 anys i més Total

Lleida 46.263 226.465 73.652 346.380

Tarragona 68.470 321.960 78.110 468.540

Tortosa 17.788 88.757 29.570 136.115

Girona 79.537 374.212 99.106 552.855

Costa de Ponent 173.550 869.298 178.425 1.221.273

Barcelonès Nord-Maresme 101.613 502.761 103.744 708.118

Centre 212.568 977.914 215.463 1.405.945

Barcelona Ciutat 173.135 1.004.706 326.043 1.503.884

Catalunya 872.924 4.366.073 1.104.113 6.343.110
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Font: IDESCAT. Cens de població.

Gràfic 6. Piràmide 
de població. 
Catalunya, 2001
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Gràfic 7. Piràmide 
de població. Regió
Sanitària Lleida, 2001
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Font: IDESCAT. Cens de població.
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Gràfic 8. Piràmide 
de població. Regió

Sanitària Tarragona,
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Font: IDESCAT. Cens de població.

Gràfic 9. Piràmide 
de població. Regió

Sanitària Tortosa, 2001
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Font: IDESCAT. Cens de població.
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Gràfic 10. Piràmide 
de població. Regió
Sanitària Girona, 2001
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Font: IDESCAT. Cens de població.

Gràfic 11. Piràmide 
de població. Regió
Sanitària Costa de
Ponent, 200190-94
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Font: IDESCAT. Cens de població.

03_041_066  23/9/03  10:14  Página 57



PLA DE
SALUT DE
CATALUNYA

58 LA POBLACIÓ DE CATALUNYA AL LLINDAR DEL SEGLE XXI

Gràfic 12. Piràmide 
de població. Regió

Sanitària Barcelonès
Nord-Maresme, 2001 90-94
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Font: IDESCAT. Cens de població.

Gràfic 13. Piràmide 
de població. Regió

Sanitària Centre, 2001
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Font: IDESCAT. Cens de població.

03_041_066  23/9/03  10:14  Página 58



PLA DE
SALUT DE

CATALUNYA

59LA POBLACIÓ DE CATALUNYA AL LLINDAR DEL SEGLE XXI

L’any 1975 hi havia gairebé 1,5 milions d’habitants de menys de 15 anys, que representa-
ven el 25% de la població, mentre que a 1 de novembre de 2001 els efectius de 0 a 14
anys d’edat s’estimaven en 872 mil (el 13,8% de la població). Aquesta evolució suposa una
reducció entorn de 600 mil habitants en la població de 0 a 14 anys en els darrers vint-i-cinc
anys.

A l’altre extrem de la piràmide hi trobem un creixement important dels efectius. Actualment
els habitants de 65 anys i més ja superen el milió de residents a Catalunya (1.104.113) i re-
presenten fins el 17,4% de la població.

L’any 1975 la proporció d’habitants de 65 anys i més era del 10%, amb un efectiu entorn
de 580.000 persones. Així doncs, els efectius de població de 65 anys i més han augmen-
tat entorn de mig milió. De fet no només ha augmentat la població de 65 anys i més sinó
que també ha crescut la població en edats encara més avançades. Així, pel que fa l’índex
de sobreenvelliment, l’any 1975 es registraven 6 habitants de 85 anys i més per cada 100
habitants de 65 anys i més. Actualment, la ràtio és de 10,5 habitants de 85 anys i més per
cada 100 habitants de 65 anys i més. En valors absoluts la població de 85 anys i més d’e-
dat, representa un efectiu entorn de 115.399 persones a tot Catalunya.

Regions sanitàries

La regió sanitària Centre té la proporció més alta de població jove, amb un 15,1% dels seus
habitants entre 0 i 14 anys, proporció més elevada que la mitjana catalana que és del 13,8%.
Les regions Tarragona (14,6%), Girona (14,4%), Barcelonès Nord-Maresme (14,3%) i Costa
de Ponent (14,2%), també se situen per damunt de la mitjana de Catalunya, mentre que les
regions Lleida (13,4%) i Tortosa (13,1%) tenen menys proporció de població jove que la mit-
jana. Barcelona Ciutat amb un 11,5% registra la proporció més baixa de població de menys
de 15 anys.

Les regions sanitàries amb un percentatge més elevat de població de 65 anys i més són
Barcelona Ciutat (21,7%), Tortosa (21,7%) i Lleida (21,3%), que se situen clarament per da-

Gràfic 14. Piràmide 
de població. Regió
Sanitària Barcelona
Ciutat, 200190-94
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Font: IDESCAT. Cens de població.
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munt de la mitjana catalana que, l’any 2001, és del 17,4%. Són prop d’aquesta mitjana la
regió sanitària Girona (17,9%) i Tarragona (16,7%), mentre que Centre (15,3%), Costa de Po-
nent 14,6% i Barcelonès Nord i Maresme (14,7%), resten per sota de la mitjana.

Pel que fa la població en edat activa, la regió sanitària Costa de Ponent té la proporció més
elevada de població de 15 a 64 anys (el 71,2%), seguida de Barcelonès Nord i Maresme
(71,0%) i Centre (69,6%). Tota la resta de regions se situen clarament per sota de la mitja-
na catalana (que és del 68,8%), i els valors mínims es localitzen a Tortosa (65,2%), Lleida
(65,4%) i Barcelona Ciutat (66,8%).

La població de nacionalitat estrangera 
l’any 2001
D’acord amb el Cens de població de 2001, la xifra de residents de nacionalitat estrangera a
Catalunya és de 310.307 habitants, el que suposa un augment de 212.272 persones en re-
lació a la xifra de l’Estadística de població de Catalunya de l’any 1996. D’acord amb aques-
tes xifres, els nacionals estrangers representen un 4,9% del total de la població resident a
Catalunya enfront de l’1,6% de 1996.

Els residents estrangers nacionals de països d’Àfrica han passat de 35.056 l’any 1996 a
104.761 habitants l’any 2001, amb una majoria de nacionals del Marroc, que amb 82.696
habitants és, de lluny, la nacionalitat estrangera més representada a Catalunya.

La xifra de residents nacionals de països d’Amèrica del Sud és la que més ha crescut en el
període 1996-2001, passant de 15.692 a 93.651 habitants. Els equatorians, amb 32.178 re-
sidents, són la nacionalitat llatinoamericana més nombrosa que viu a Catalunya d’acord amb
el Cens del 2001. Pel que fa els residents d’Amèrica del Nord i Central, se’n compten 19.037,
dels quals 7.927 persones són ciutadans nacionals de la República Dominicana.

En la data censal, Catalunya comptava amb 48.347 residents de la Unió Europea, entre els
quals França (10.852) i Alemanya (9.553) eren les nacionalitats més nombroses. Pel que fa
les nacionalitats dels països europeus que no formaven part de la UE l’any 2001, la xifra de
residents era de 21.179 habitants, però en destaca l’important creixement en termes rela-
tius, atès que l’any 1996 la xifra d’habitants europeus extracomunitaris era només de 3.147
persones.

Els residents d’Àsia i Oceània són 23.332 persones d’acord amb el Cens de Població, amb
un augment de 14.972 persones respecte l’any 1996. En destaquen els nacionals de la Xina,
amb 6.874 habitants i del Pakistan, amb 5.706 residents a Catalunya l’any 2001.

En la població estrangera resident a Catalunya l’any 2001 hi predominen els homes en rela-
ció a les dones, amb una ràtio de 117 homes per cada 100 dones. Tanmateix aquesta ra-
tio és força diferent segons el continent de procedència. El predomini de dones és molt mar-
cat pel que fa els residents de nacionalitats americanes, amb una ràtio de 59 homes per
cada 100 dones per la població procedent de països d’Amèrica del Nord i Central i de 82
homes per cada 100 dones pels residents de països d’Amèrica del Sud. En canvi, la situa-
ció és pràcticament la contrària per la població de l’Àfrica que resideix a Catalunya, amb una
ràtio de 177 homes per cada 100 dones. El predomini dels efectius de sexe masculí és tam-
bé molt significatiu pel que fa els residents procedents d’Àsia i Oceania, amb una ràtio de
166 homes per cada 100 dones. Entre els estrangers de nacionalitat europea hi ha un lleu-
ger predomini d’homes, amb 109 homes per cada 100 dones (taula 7).

Pel que fa la distribució per edats de la població estrangera, en destaca una piràmide sen-
siblement més jove que la mitjana catalana. El 16,4% dels estrangers tenen de 0 a 14 anys
i el 3,3% tenen 65 anys i més, mentre que la població resident a Catalunya en aquest grups
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d’edat representa un 13,8% i del 17,4% respectivament. Tanmateix aquesta distribució és
força diferent segons nacionalitat, així pel que fa als nacionals de la Unió Europea la pobla-
ció jove és del 10,8% i la de 65 anys i més del 10,9%, mentre que pels nacionals de paï-
sos africans, la població de 0 a 14 anys representa un 21,8% i només l’1,% té 65 anys i
més. Tanmateix el tret més destacat pel que fa a la distribució per edats de la població de
nacionalitat estrangera és el gran pes de la població en edat activa jove, ja que el grup de
15 a 39 anys representa tres cinquenes parts del total de la població estrangera (59,9%),
mentre que el pes en aquest grup d’edat de la població catalana és sensiblement més re-
duit (38,1%). En canvi, les persones en edat activa més avançada, de 40 a 64 anys) són mi-
noritàries entre els estrangers (20,5%), mentre que en el total de la població resident a Ca-
talunya suposa una fracció més elevada, del 30,8%.

Regions sanitàries

D’acord amb el Cens de 2001, el percentatge de residents estrangers a Catalunya era del
4,9%. La regió sanitària Girona (7%), Barcelona Ciutat (6,3%) i Tortosa(5,1%) registren un
percentatge superior, mentre que les regions sanitàries Lleida (3,6%) i Centre (3,7%) tenen
les proporcions més baixes de residents estrangers d’acord amb les dades censals. Les re-
gions Costa de Ponent, Barcelonès nord Maresme i Tarragona, tenen una proporció de re-
sidents estrangers molt semblant a la mitjana de Catalunya.

Pel que fa la distribució territorial dels residents estrangers, la regió Barcelona ciutat aplega
el 31% de residents estrangers que viuen a Catalunya, Costa de Ponent el 17%, Centre el
16% i Barcelonès Nord-Maresme el 10%. Aquesta quatre regions sanitàries reuneixen les tres
quartes parts dels residents de nacionalitat estrangera que viuen a Catalunya. La regió sa-
nitària Girona aplega el 12% dels residents estrangers, Tarragona el 7%, Lleida el 4% i Tor-
tosa el 2% (taula 8).

La relació de la població amb l’activitat
econòmica l’any 2002
D’acord amb les dades de l’Enquesta de Població Activa, Catalunya compta amb una força
de treball de 3.064.600 persones dels quals 1.790.700 són homes (el 58%) i 1.273.900 són
dones (el 42%). El nombre d’actius ha augmentat en més 300.000 respecte la xifra de l’Es-
tadística de Població de 1996, mentre que en el període intercensal 1991-1996 la població
activa havia augmentat en unes 100.000 persones.

Ha augmentat la xifra d’habitants laboralment actius, no només arran de la immigració sinó
també per l’augment de la taxa de participació laboral de la població de 16 anys i més, que

Taula 7. Població de
nacionalitat estrangera
resident a Catalunya i
distribució per edats.
2001

Distribució percentual

Població De 0 a De 15 a De 40 a De 65 i 
14 anys 39 anys 64 anys més anys Total

Unió Europea 48.347 10,7 46,1 32,3 10,9 100,0

Resta d’Europa 21.179 13,2 61,8 21,3 3,7 100,0

Àfrica 104.761 21,8 61,2 15,9 1,0 100,0

Amèrica del Nord i Central 19.037 15,2 61,8 19,9 3,1 100,0

Amèrica del Sud 93.651 14,7 63,8 19,4 2,1 100,0

Àsia i Oceania 23.332 13,9 63,3 21,1 1,7 100,0

Total 2001 310.307 16,4 59,9 20,5 3,3 100,0

Font: Idescat. Cens de població 2001.
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l’any 2002 assoleix el 57,9%. La taxa d’activitat havia romàs pràcticament constant entre el
Cens de Població de 1991 i l’Estadística de Població de l’any 1996, que va registrar 53,4
actius per cada 100 habitants de 16 anys i més. L’augment recent de la participació labo-
ral ha estat més important pel sexe femení, que ha passat d’una taxa del 41,2% al 46,8%
entre els anys 1996 i 2002. La taxa d’activitat masculina que havia passat del 70% al 66,4%
entre els anys 1991 i 1996, ha invertit la tendència cap a la disminució i l’any 2002 la par-
ticipació laboral dels homes assoleix fins el 69,7%. En termes comparatius la participació la-
boral a Catalunya és actualment 3,9 punts superior a l’espanyola i les diferències són parti-
cularment importants pel que fa la taxa d’activitat de les dones catalanes, que és 5 punts
superior a la taxa espanyola.

Dins del conjunt dels actius, la població ocupada l’any 2002 és de 2.769.900 persones, dels
quals 1.663.400 són homes i 1.106.500 són dones. La taxa d’ocupació a Catalunya se si-
tua en el 52,4% i és superior a la taxa d’ocupació espanyola en 4,5 punts. Pel que fa l’a-
tur, s’estima una xifra de 294.700 desocupats, el que suposa una taxa d’atur estimat a Ca-
talunya, del 9,6% de la població activa. La taxa d’atur espanyola és 1,8 punts més alta que
la catalana. L’atur té una incidència més alta en el col·lectiu de dones, amb 13,1% aturades
per cada 100 dones laboralment actives, i en el col·lectiu de joves de 16 a 24 anys, que te-
nen una taxa d’atur estimat del 19,5%.

Més de la meitat de la població ocupada de Catalunya treballa al sector dels serveis. Aquest
sector ocupa 1.632.700 persones el que suposa el 58,9% de la població ocupada. El se-
gon gran sector, la indústria i energia, ocupa 789.500 persones i representa el 28,5% dels
ocupats. La construcció ocupa 277.600 persones, el que representa un pes del 10,0%. Fi-
nalment l’agricultura té la fracció menor d’ocupació catalana amb 70.100 ocupats (el 2,5%).
Pel que fa la comparació amb les dades de l’Estadística de Població de 1996, les dades del
2002 reflecteixen un augment del pes dels ocupats en els serveis i en la construcció, alho-
ra que disminueix el pes de l’ocupació en la indústria i l’agricultura.

La població inactiva de 16 anys i més l’any 2002 és de 2.224.800 persones, dels quals
777.600 són homes i 1.447.200 són dones. Entre la població econòmicament no activa, els
col·lectius més nombrosos són els jubilats, retirats i pensionistes amb uns efectius de
1.016.900 persones, les 680.200 persones que declaren dedicar-se a les feina de la llar.

Regions sanitàries

La taxa d’activitat de Catalunya l’any 1996 era del 53,4%. Les regions sanitàries que tenien
una participació laboral més alta que la mitjana catalana eren les següents: Centre (55,7%),
Costa de Ponent, Barcelonès Nord-Maresme (54,9%) i Girona (54,7%). La regió de Tarrago-

Taula 8. Població de
nacionalitat estrangera.

Regions sanitàries.
1996 i 2001

1996 2001

homes dones total homes dones total

Lleida 1.884 1.335 3.219 7.480 5.391 12.871

Tarragona 3.558 2.960 6.518 11.344 9.262 20.606

Tortosa 730 644 1.374 4.040 2.866 6.906

Girona 8.450 6.836 15.286 21.121 17.424 38.545

Costa de Ponent 8.764 7.422 16.186 29.185 25.088 54.273

Barcelonès Nord-Maresme 6.056 4.944 11.000 17.114 13.854 30.968

Centre 8.269 7.124 15.393 28.359 22.423 50.782

Barcelona Ciutat 13.774 15.285 29.059 48.530 46.826 95.356

Catalunya 51.485 46.550 98.035 167.173 143.134 310.307

Font: IDESCAT, Estadística de població 1996 i Cens de població 2001.
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na (52,3%) se situava lleugerament per sota de la mitjana catalana, mentre que les regions
sanitàries amb les taxes de participació més baixes corresponien a Barcelona, amb una taxa
d’activitat del 50,9%, Lleida (49,7%) i Tortosa (47,4%).

Les projeccions de població activa que ha elaborat l’Idescat pel període 2001-2010 perme-
ten estimar els nivells de la participació laboral en les diferents regions sanitàries. La xifra
EPA del nombre d’actius i de la taxa de participació de l’any 2002 pel total de Catalunya
s’ha situat entre els escenaris Alt i Tendencial de les projeccions de població activa de l’I-
descat. Les dades territorials de les xifres d’habitants laboralment actius que resulten de les
projeccions per l’any 2002, permeten estimar que la regió Centre és la que té una taxa de
participació laboral més alta, amb el 60,4%, seguida per Costa Ponent (59,6%), Girona
(59,1%) i Tarragona (58,9%) i Barcelonès Nord-Maresme. Les altres regions sanitàries tenen
una taxa d’activitat més baixa que la mitjana de Catalunya (57,9%). Així, la regió de Lleida
té una participació laboral del 55,8%, la regió de Barcelona del 54,9% i la regió de Tortosa
del 54,0%.

Escenaris d’evolució demogràfica 
en els propers anys
Les previsions demogràfiques de l’Idescat exploren els futurs possibles de la població de Ca-
talunya. Fins ara se n’han fet dues edicions la primera en l’horitzó 2030, mentre que la se-
gona, que inclou dades en l’àmbit territorial, només abasta fins l’any 2010. Atesa la incerte-
sa sobre l’evolució demogràfica en els anys a venir, s’han considerat 4 escenaris d’evolució
de la població de Catalunya. L’objectiu dels escenaris és caracteritzar situacions diferents,
tant pel que fa el ritme de creixement com pel que fa l’estructura demogràfica que podria
presentar la població de Catalunya en els diferents horitzons temporals que abasten les pro-
jeccions.

Els escenaris de l’Idescat contemplen les següents combinacions de fecunditat, migració i
mortalitat: L’escenari alt preveu una fecunditat i una migració altes i un creixement moderat
de l’esperança de vida. Proporciona els efectius màxims de població i l’estructura demogrà-
fica més jove. L’escenari central i l’escenari tendencial preveuen creixements moderats en
la fecunditat i la migració. L’esperança de vida creix moderadament en l’escenari central i
més intensament en l’escenari tendencial. La diferència principal d’aquests 2 escenaris s’ob-
té a nivell territorial: l’escenari tendencial representa una difusió alta de la població del nucli
metropolità cap a la resta de comarques mentre que l’escenari central suposa una baixa di-
fusió en el territori dels residents procedents del nucli central metropolità. L’escenari baix pre-
veu una fecunditat i una migració baixes i un creixement important en l’esperança de vida.
Proporciona el creixement mínim i l’estructura demogràfica més envellida.

Principals resultats de les projeccions: 
Més creixement a curt termini i més
envelliment en tots els horitzons
Es preveu, en tots els escenaris, una intensificació a curt termini del creixement demogràfic
de la població catalana. Aquest resultat es basa, d’una banda en l’augment de la migració
externa i, de l’altra, en un augment de naixements a resultes de l’arribada de les genera-
cions plenes nascudes els anys setanta a les edats de tenir fills. Sota aquests supòsits, els
escenaris tendencial i alt que semblen respondre a l’evolució demogràfica recent, suposen
que la xifra d’habitant se situarà entorn de 6,5 milions d’habitants en acabar el primer de-
cenni del segle XXI .
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Després, en el segon decenni del segle XXI, el moviment natural tendirà a disminuir reflec-
tint el trànsit per les edats de màxima fecunditat de les generacions buides nascudes en la
dècada dels noranta. Tanmateix es previsible que la migració mantingui una tendència con-
sistent a l’alça que podria contrarestar, almenys parcialment, la tendència de disminució del
creixement natural en les acaballes del segon decenni del segle XXI. Les projeccions de l’I-
descat, en l’horitzó 2020 situen la xifra d’habitants entorn de 6,7 milions, mentre que en l’-
horitzó 2030 la població podria situar-se prop dels 7 milions d’habitants.

A la llum de l’evolució demogràfica recent, els esdeveniments del moviment natural (naixe-
ments i defuncions) han estat captats de forma molt satisfactòria per els escenaris interme-
dis, en particular l’escenari tendencial, que preveu un augment moderat de la fecunditat i una
continuació de les importants millores enregistrades recentment en l’esperança de vida de la
població. En canvi, la migració externa ha augmentat més enllà del previst en el curt termi-
ni en els escenaris intermedis. Per tant, els escenaris de més població, en particular l’esce-
nari alt, acompanyen millor l’evolució demogràfica recent.

L’accentuació de l’envelliment demogràfic és un dels resultats més consistents que ofereixen
les projeccions de l’Idescat. Efectivament, en qualsevol dels escenaris es preveu un augment
del nombre i del pes relatiu de la població de més edat. Així, en l’horitzó 2030 l’escenari
baix (o vell) preveu que el percentatge de població de 65 i més anys atenyi més del 25%,
mentre que, en l’altre extrem, l’escenari alt (o jove) suposa el percentatge de població de
més edat se situarà en valors entorn del 20%. El gràfic 15 mostra l’evolució projectada d’a-
cord amb l’escenari tendencial de la proporció de joves i vells a l’horitzó 2030.

Gràfic 15. Evolució de
la població per grans

grups d’edat. Escenari
tendencial. 1996-2030
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Font: IDESCAT. Estadística de població 1996, Cens de població 2001 i Projeccions de població.
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El futur de la distribució de la població 
en el territori
La distribució espacial de la població en el territori continuarà sent bàsicament molt semblant
a l’actual, amb un pes demogràfic centrat a les comarques de l’àmbit metropolità i de l’arc
costaner i amb més baixes densitats a les comarques interiors.

Els escenaris preveuen un estancament o una continuació del declivi demogràfic de Barce-
lona ciutat, que podria perdre, entre l’any 1997 i el 2010 entre 50.000 habitants (escenari
Central, que correspon al de més població per a aquest àmbit) i 190.000 habitants (esce-
nari Alt que, en aquest àmbit, és el de menys població) (taula 9). Pel que fa les altres re-
gions sanitàries, i considerant l’escenari Alt de creixement demogràfic, la Regió Sanitària Cen-
tre podria créixer, en termes absoluts, entorn de 200 mil habitants en l’horitzó 2010 (un
creixement de l’11‰ en termes anuals). Costa de Ponent podria presentar un creixement de
150 mil habitants, una taxa mitjana anual del 10‰, mentre que la tercera regió que podria
tenir més creixement en termes absoluts és Tarragona, que podria créixer uns 85 mil habi-
tants, un 13‰ anual que, correspon al creixement més important de totes les regions sa-
nitàries en termes relatius. La Regió Sanitària Girona podria tenir un creixement, en termes
absoluts, entorn de 75.000 habitants, que representa una taxa mitjana de l’11‰, mentre que
per a la Regió Sanitària Barcelonès Nord i Maresme, es calcula un creixement entorn de
50.000 habitants, equivalent a una taxa mitjana anual del 5‰. Pel que fa a la Regió Sanità-
ria Lleida, l’escenari alt preveu un creixement de 30.000 habitants, un 6‰ de mitjana anual,
mentre que a la regió Tortosa, es preveu que el creixement sigui entorn de 15.000 perso-
nes, equivalent a una taxa mitjana anual del 8‰.

Les projeccions de l’Idescat han permès explorar l’evolució futura de l’estructura per edats
en el territori. Es pot concloure que el procés d’envelliment és ineluctable a tots els àm-
bits però que l’augment del nombre absolut d’habitants de més 65 anys i més es con-
centrarà en els àmbits que varen conèixer intensos fluxos d’immigració en el passat i que
presentaven els índex d’envelliment més baixos l’any 1996. Els àmbits que a les darreries
del segle XX ja havien conegut elevats nivells d’envelliment, podrien frenar aquesta tendèn-
cia i estabilitzar-se en els nivells actuals; sempre i quan l’augment de la natalitat i de la
migració siguin suficients. Altrament, baixos nivells de creixement natural i migratori podrien
representar ulteriors augments del nivell d’envelliment relatiu en aquests àmbits ja molt en-
vellits.

S’espera també a tot el territori una polarització cap els extrems de la piràmide; així, d’una
banda, augmentarà significativament la xifra d’habitants a la cúspide, de 85 anys i més i, al-
hora, la base de la piràmide s’ampliarà, amb un creixement net de la població jove a l’ho-
ritzó 2010 que resultarà de l’augment de les xifres de naixements que actualment ja s’enre-
gistra arreu de Catalunya.
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Taxa per 1.000 habitants Valors absoluts

Regió sanitària Baix Central Tendencial Alt Baix Central Tendencial Alt

Lleida 1,30 2,71 4,22 6,38 5.830 12.249 19.299 29.668

Tarragona 7,18 9,06 12,92 13,49 43.663 55.884 82.119 86.078

Tortosa 1,66 3,32 5,08 7,94 2.892 5.877 9.107 14.527

Girona 3,17 5,02 7,97 10,52 21.974 35.213 57.253 77.014

Costa de Ponent 3,45 5,09 7,48 9,57 53.000 79.079 118.257 153.786

Barcelonès 
Nord-Maresme 1,32 2,26 4,98 5,26 11.920 20.497 46.061 48.791

Centre 5,00 6,20 9,23 10,98 88.845 110.933 169.168 203.767

Barcelona ciutat -6,88 -2,79 -8,78 -10,23 -128.559 -53.665 -161.389 -186.080

Font: IDESCAT. Projeccions de població.

Taula 9. Creixement
per regions sanitàries i
escenari de projecció.

1997-2010
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La mortalitat
El registre de mortalitat de Catalunya del Departament de Sanitat i Seguretat Social recull to-
tes les defuncions ocorregudes a Catalunya des de l’any 1983. Fins l’any 1998 la mortalitat
s’ha vingut codificant segons la Classificació internacional de malalties (9a revisió), i a partir
de l’any 1999, s’ha utilitzat la 10a revisió d’aquesta classificació. Per aquest motiu, en aquest
capítol s’analitzarà la mortalitat del bienni 1999-2000. L’evolució de les principals causes de
mortalitat durant els darrers anys es tracta al capítol d’avaluació del període anterior del Pla
de salut, fins l’any 2000.

L’esperança de vida
L’esperança de vida és el principal indicador de salut positiva i expressa el nombre d’anys
que s’espera que visqui una persona, de mantenir-se constant la mortalitat específica per
edat. L’esperança de vida ha sofert canvis molt importants durant el segle XX. Si a princi-
pis de segle s’observava una expectativa de vida al néixer de 35,3 anys en el homes i de
38,0 anys en les dones, l’any 2000 aquestes xifres eren de 76,5 i 83,2 anys, respectiva-
ment (taula 1 i gràfic 1). Així, l’esperança de vida en néixer a Catalunya se situa entre les
més altes del món, juntament amb la de països com els nòrdics, els de l’àrea mediterrània
o el Japó.

Tal com es pot veure a la taula 1, l’increment de l’esperança de vida en néixer no ha estat
homogeni durant els darrers 25 anys, ja que a l’inici de la dècada dels anys noranta s’ob-
servava un retrocés atribuïble a l’increment de la mortalitat, principalment masculina, deguda
a la sida. L’esperança de vida és més alta en les dones que en els homes, amb una di-
ferència l’any 2000 de 6,7 anys. Com es pot veure al gràfic 2, la probabilitat de morir és su-
perior en els homes que en les dones per a tots els grups d’edat. L’any 2000 l’esperança
de vida als 65 anys ha estat de 19,1 anys (17,0 anys en els homes i 20,9 en les dones), el
que suposa un increment respecte l’any 1995 (18,5 anys per ambdós sexes, 16,3 anys en
els homes i 20,3 anys en les dones). Als 80 anys, l’esperança de vida l’any 2000 ha estat
de 8,3 anys (7,4 anys en els homes i 8,9 anys en les dones).

A partir de la informació disponible de mortalitat i la procedent de l’Enquesta de salut de Ca-
talunya sobre les discapacitats declarades i l’autopercepció de l’estat de salut, s’han con-
feccionat els indicadors de esperança de vida lliure d’incapacitat (EVLI) i esperança de vida
en bona salut (EVBS), respectivament, que permeten conèixer el temps que les persones 
poden esperar viure sense incapacitat i en bona salut. Aquests indicadors, atès el progres-
siu envelliment de la població catalana, són especialment rellevants per valorar la salut de la
gent gran.

Any Homes Dones Total Diferència entre sexes

1975 72,8 77,7 74,2 4,9

1980 74,0 79,7 76,9 5,7

1985 74,8 81,2 77,3 6,4

1990 73,8 80,8 77,3 7,0

1995 74,8 82,2 78,4 7,4

2000 76,5 83,2 79,9 6,7

Font: Departament de Sanitat i Seguretat Social. Registre de mortalitat de Catalunya.

Taula 1. Evolució 
de l’esperança de vida
en néixer. 
Catalunya, 1975-2000
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L’any 2000, aquests indicadors mostren que si bé les dones viuen més anys, de fet, la pro-
porció de temps viscut lliure d’incapacitat o en bona salut del total de vida és inferior per a
les dones que per als homes. Com es pot observar a la taula 2 i als gràfics 3 i 4, l’EVLI en
néixer pel conjunt de la població és de 67,9 anys i l’EVBS, de 60,8 anys, el que represen-
ta una diferència amb l’EV de 12 i 19,1 anys, respectivament.
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65-69 anys
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Gràfic 1. Esperança 
de vida per edat 

i sexe. Catalunya, 2000

Esperança de vida en homes. Esperança de vida en dones.

Font: Departament de Sanitat i Seguretat Social. Registre de mortalitat de Catalunya.

Gràfic 2. Probabilitat
de morir per sexe 

i grup d’edat.
Catalunya, 2000
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Taula 2. Esperança 
de vida (EV), 
esperança de vida
lliure d’incapacitat
(EVLI) y esperança 
de vida en bona salut
(EVBS) per sexe i edat.
Catalunya, 2000

Sexe Edat EV EVLI %a EVBS %b

Homes

0 76,49 66,78 87,31 60,93 79,66

25 52,39 43,60 83,23 37,91 72,35

45 33,73 25,66 76,08 20,95 62,13

65 17,00 10,76 63,28 8,86 52,08

85 5,42 1,79 33,02 1,83 33,74

Dones

0 83,24 69,00 82,90 60,65 72,87

25 58,87 45,40 77,11 37,17 63,14

45 39,45 26,94 68,28 20,64 52,31

65 20,91 11,14 53,27 8,52 40,76

85 6,25 1,80 28,79 2,17 34,76

Total

0 79,87 67,89 84,99 60,78 76,10

25 55,66 44,50 79,96 37,55 67,46

45 36,65 26,32 71,80 20,81 56,78

65 19,11 10,96 57,32 8,69 45,46

85 5,98 1,78 29,78 2,06 34,52
a: percentatge de vida lliure d’incapacitat.
b: percentatge de vida en bona salut.

Font: Departament de Sanitat i Seguretat Social. Registre de mortalitat de Catalunya. Enquesta de salut de Catalunya 2002
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Gràfic 3. Esperança 
de vida i esperança de
vida lliure d’incapacitat
per sexe i edat.
Catalunya, 2000
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Font: Departament de Sanitat i Seguretat Social. Registre de mortalitat de Catalunya. Enquesta de salut de Catalunya 2002.
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Durant el període 1999-2000 s’han registrat 112.995 defuncions, el que representa una taxa
bruta de mortalitat de 9,2 per 1.000 habitants. D’aquestes defuncions, 58.946 s’han produït
en els homes, amb una taxa de 9,8 per 1.000 habitants, i 54.009 en les dones, amb una
taxa de 8,6 per 1.000 habitants. La mortalitat en les persones majors de 65 anys represen-
ta el 82,5% de les defuncions totals de Catalunya. En aquest grup d’edat les dones con-
centren el 89,5% de la mortalitat, mentre que en els homes aquesta proporció és del 76,0%.

Les principals causes de mortalitat en els homes són els tumors, les malalties circulatòries i
respiratòries, les causes externes, les malalties digestives i les mentals. En les dones les cau-
ses de mortalitat més freqüents són les malalties circulatòries, els tumors i les malalties res-
piratòries, mentals, digestives i del sistema nerviós (taula 3).

En ambdós sexes, les principals causes de mortalitat són els tumors i les malalties cardio-
vasculars, però mentre els tumors són la primera causa en els homes, en les dones són la
segona. Les malalties respiratòries es troben en tercer lloc, tant en homes com en dones.
Cal destacar que en les dones la quarta causa de mortalitat són els trastorns mentals (prin-
cipalment les demències) i en el homes les causes externes (principalment els accidents de
trànsit). Aquestes quatre causes apleguen el 79,8% de la mortalitat en els homes i el 75,7%
de la de les dones. Durant el període 1999-2000 el tumor més freqüent en els homes és el
de pulmó, amb una taxa de mortalitat de 87,6 per 100.000 habitants, i en les dones, el càn-
cer de mama, amb una taxa de 31,0 per 100.000 habitants. La principal causa de mort car-
diovascular en els homes és la cardiopatia isquèmica, amb una taxa de mortalitat de 104,4
per 100.000 habitants, i en les dones la malaltia cerebrovascular, amb una taxa de 96,8 per
100.000 habitants.

Malgrat que a Catalunya hi ha una esperança de vida elevada, s’observa una important mor-
talitat prematura lligada a certes causes (taula 4). Durant el període 1999-2000 s’ha produït
un total de 412.559 anys potencials de vida perduts entre la població d’1 a 70 anys (APVP1-70). 
El 34,7% (143.220) dels anys de vida perduts es deu als tumors, el 25,5% (105.180) a les
causes externes i el 14,5% (59.901) a les malalties de l’aparell circulatori. Durant el bienni
1999-2000 s’ha produït un total de 6.778 defuncions evitables (MIPSE), entre les que cal
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Gràfic 4. Esperança 
de vida i esperança 

de vida en bona salut 
per sexe i edat. 
Catalunya, 2000
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Font: Departament de Sanitat i Seguretat Social. Registre de mortalitat de Catalunya. Enquesta de salut de Catalunya 2002.
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destacar les degudes als tumors malignes de tràquea, bronquis i pulmó, la cirrosi i les ma-
lalties cròniques del fetge, els accidents de trànsit, i les malalties hipertensives i cerebrovas-
culars, especialment en els homes.

Taula 3. Nombre 
de defuncions, taxa 
de mortalitat i
mortalitat proporcional
de les principals
causes de mortalitat.
Catalunya, 1999-2000

Taula 4. Nombre 
de defuncions i taxa 
de mortalitat per
causes de mort
innecessàriament
prematures i
sanitàriament evitables
(MIPSE). Catalunya,
1999-2000

Homes Dones
Defuncionsa Taxab % Defuncionsa Taxab %

Tumors 18.962 315,3 32,2 11.594 184,0 21,5

Aparell circulatori 17.004 282,8 28,8 20.525 325,8 38,0

Aparell respiratori 7.518 125,0 12,8 5.189 82,4 9,6

Causes externes 3.553 59,1 6,0 1.658 26,3 3,1

Aparell digestiu 3.087 51,3 5,2 2.680 42,5 5,0

Trastorns mentals 1.719 28,6 2,9 3.558 56,5 6,6

Sistema nerviós 1.637 27,2 2,8 2.339 37,1 4,3

Malalties endocrines 1.359 22,6 2,3 1.883 29,9 3,5

Aparell genitourinari 1.190 19,8 2,0 1.263 20,1 2,3

Malalties infeccioses 1.045 17,4 1,8 695 11,0 1,3

Resta de causes 1.872 31,1 3,2 2.625 41,6 4,8

Totes les causes 58.946 980,2 100,0 54.009 857,2 100,0
aNombre de defuncions durant el període 1999-2000.
bTaxa de mortalitat mitjana anual per 100.000 habitants.

Font: Departament de Sanitat i Seguretat Social. Registre de mortalitat de Catalunya.

Homes Dones
Defuncions Taxaa Defuncions Taxaa

Tuberculosi 20 0,41 2 0,04

Tumor de coll d’úter – – 86 2,04

Tumor de coll o cos d’úter – – 126 2,99

Malaltia de Hodgkin 30 0,62 21 0,44

Malaltia cardíaca reumàtica 4 0,12 2 0,06

Malaltia de l’aparell respiratori 9 1,11 7 0,90

Asma 5 0,15 9 0,27

Apendicitis aguda 1 0,02 0 0,00

Hèrnia abdominal 7 0,15 2 0,04

Colelitiasi i colecistitis 10 0,21 4 0,08

Malalties hipertensives i cerebrovasculars 534 22,89 252 10,57

Complicacions de l’embaràs, part i puerperi – – 2 0,03

Malalties infeccioses 0 0,00 0 0,00

Osteomielitis 0 0,00 0 0,00

Tumor de tràquea, bronquis i pulmó 1.837 38,10 188 3,94

Cirrosi i altres malalties del fetge 1.091 22,76 493 10,09

Accidents de trànsit 1.214 20,19 405 6,43

Sida 335 11,83 82 2,94
aTaxa anual per 100.000 habitants

Font: Departament de Sanitat i Seguretat Social. Registre de mortalitat de Catalunya.
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La mortalitat per grups d’edat
L’edat és el factor general més fortament associat a la probabilitat de morir. Els diferents
grups d’edat presenten malalties i causes de mort molt diverses, el que contribueix a expli-
car l’heterogènia probabilitat de morir. Per aquest motiu serà interessant analitzar quines han
estat les principals causes de mortalitat, segons segments d’edat, durant el període 1999-
2000 (taules 5 i 6).

Grup d’edat Primeres causes de mortalitat Taxa anual per 100.000 habitants

< 1 Afeccions del període perinatal 221,74

Malalties congènites i anomalies cromosòmiques 110,87

Tumors 14,67

1-4 Causes externes 5,67

Malalties congènites i anomalies cromosòmiques 3,05

Malalties del sistema nerviós 3,05

5-14 Causes externes 6,33

Tumors 3,94

Malalties del sistema nerviós 2,40

15-24 Causes externes 61,86

Tumors 5,65

Malalties del sistema nerviós 3,28

25-34 Causes externes 65,47

Tumors 11,76

Certes malalties infeccioses i parasitàries 7,74

35-44 Causes externes 59,49

Tumors 54,10

Malalties del sistema circulatori 29,75

45-54 Tumors 203,60

Malalties del sistema circulatori 92,75

Causes externes 44,49

55-64 Tumors 506,77

Malalties del sistema circulatori 237,41

Malalties del sistema respiratori 65,47

65-74 Tumors 1.071,88

Malalties del sistema circulatori 698,22

Malalties el sistema respiratori 279,07

75-84 Malalties del sistema circulatori 2.123,12

Tumors 1.953,63

Malalties del sistema respiratori 1.040,33

> 84 Malalties del sistema circulatori 6.833,80

Malalties del sistema respiratori 3.477,76

Tumors 3.062,15

Font: Departament de Sanitat i Seguretat Social. Registre de mortalitat de Catalunya.

Taula 5. Principals
causes de defunció 

en homes, 
per 20 grans grups.

Catalunya, 1999–2000
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Mortalitat infantil

La causes de mortalitat en aquest grup d’edat són molt específiques, i destaquen les afec-
cions perinatals i les anomalies congènites, que representen el 80,2% de les defuncions en
menors d’un any. Tot i que en aquest grup d’edat s’han fet molts avenços i s’ha reduït molt
la mortalitat, la taxa que s’observa (3,44 per 1.000 nascuts vius l’any 2000) no torna a as-
solir-se fins al grup d’edat de 45 a 54 anys.

Grup d’edat Primeres causes de mortalitat Taxa anual per 100.000 habitants

< 1 Afeccions del període perinatal 200,71

Malalties congènites i anomalies cromosòmiques 96,89

Malalties del sistema nerviós 11,11

1-4 Causes externes 6,02

Malalties congènites i anomalies cromosòmiques 6,02

Malalties del sistema nerviós 2,78

5-14 Tumors 3,04

Causes externes 2,51

Malalties congènites i anomalies cromosòmiques 1,79

15-24 Causes externes 16,50

Tumors 4,95

Malalties del sistema circulatori 2,95

25-34 Causes externes 14,59

Tumors 11,34

Certes malalties infeccioses i parasitàries 4,66

35-44 Tumors 42,39

Causes externes 13,15

Malalties del sistema circulatori 8,87

45-54 Tumors 99,47

Malalties del sistema circulatori 20,90

Causes externes 12,05

55-64 Tumors 201,36

Malalties del sistema circulatori 72,75

Causes externes 19,02

65-74 Tumors 430,39

Malalties del sistema circulatori 309,38

Malalties del sistema respiratori 78,32

75-84 Malalties del sistema circulatori 1.598,64

Tumors 874,02

Malalties del sistema respiratori 379,54

> 84 Malalties del sistema circulatori 6.833,80

Malalties del sistema respiratori 3.477,76

Trastorns mentals i del comportament 3.062,15

Font: Departament de Sanitat i Seguretat Social. Registre de mortalitat de Catalunya.

Taula 6. Principals
causes de defunció 
en dones, per 
20 grans grups. 
Catalunya, 1999-2000
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Mortalitat entre 1 i 14 anys

En comparació amb l’anterior grup d’edat, en aquest grup s’observen unes taxes de mor-
talitat més baixes. Les principals causes són, en el nens d’1 a 4 anys, les causes externes,
les malalties congènites, les malalties del sistema nerviós i els tumors, i en les nenes de la
mateixa edat, les malalties congènites, les causes externes, les malalties del sistema nerviós
i les malformacions congènites. Entre els 5 i els 14 anys, tant en nois com en noies, les cau-
ses més importants són les causes externes i els tumors, i en tercer lloc, les malalties del
sistema nerviós en els nois i les malalties congènites en les noies.

Mortalitat entre 15 i 24 anys

La causa de mortalitat més important en ambdós sexes és la deguda a causes externes, se-
guida dels tumors. En els homes la tercera causa són les malalties del sistema circulatori i
en les dones, les malalties del sistema nerviós.

Mortalitat entre 25 i 44 anys

El patró de mortalitat de 25 a 34 anys es manté molt similar al del grup anterior, ja que les
causes de mortalitat més freqüents són les causes externes i els tumors. La tercera causa
en els homes són les malalties infeccioses i parasitàries (especialment la sida), i en les do-
nes, les malalties del sistema circulatori. En el grup de 35 a 44 anys les principals causes
són, en ambdós sexes, els tumors, les causes externes i les malalties del sistema circulatori.

Mortalitat de 45 a 64 anys

Les primeres causes de mortalitat en homes i dones de 45 a 54 anys són els tumors, les
malalties del sistema circulatori i les causes externes. Aquesta distribució es repeteix entre
els 55 i 64 anys, però en el homes ocupen el tercer lloc les malalties dels sistema respira-
tori mentre que en les dones ho fan les causes externes.

Mortalitat de 65 a 74 anys

Els tumors representen la primera causa de mortalitat en aquest grup d’edat i van seguits
de les malalties del sistema circulatori i de les del sistema respiratori, tant en homes com en
dones.

Mortalitat en els majors de 74 anys

En les persones de 75 a 84 anys les causes de mortalitat més freqüents són similars a les
del grup anterior, i ocupen el primer lloc les malalties del sistema circulatori, seguides dels
tumors i de les malalties del sistema respiratori. En el grup de més de 84 anys els tumors
passen a ocupar el tercer lloc en els homes, i en les dones són substituïts per les malalties
mentals i del comportament.

Cal destacar que les causes externes són la primera causa de mortalitat entre les edats d’1
a 44 anys en els homes i entre 1 i 34 anys en les dones, exceptuant el grup d’1 a 4 anys.
Els tumors són la causa principal de mortalitat entre els 45 i 74 anys en el homes, mentre
que en les dones ocupen aquesta posició entre els 35 i els 74 anys. A partir d’aquesta edat
les malalties del sistema circulatori esdevenen la causa de mortalitat més freqüent en amb-
dós sexes.

Les taules 7 i 8 mostren les causes de mortalitat més importants per a cada grup d’edat
utilitzant la classificació en 73 grups de causes.
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Grup d’edat Primeres causes de mortalitat Taxa anual per 100.000 habitants

< 1 62-Perinatals 201,7

63-Congènites 110,9

65-Mal definides 13,1

1-4 63-Congènites 3,1

40-Nerviós i sentits 3,1

4-Resta d’infeccions 2,1

5-14 66-Accidents de trànsit 2,9

40-Nerviós i sentits 2,4

73-Resta externes 2,1

15-24 66-Accidents de trànsit 37,8

73-Resta externes 8,5

71-Suïcidis 6,9

25-34 66-Accidents de trànsit 24,7

67-Enverinament 16,1

6-Sida 10,0

35-44 6-Sida 20,9

66-Accidents de trànsit 19,9

55-Cirrosi 14,5

45-54 18-Tumors malignes de pulmó 71,1

43-Isquèmiques 46,1

55-Cirrosi 28,9

55-64 18-Tumors malignes de pulmó 181,3

43-Isquèmiques 114,4

46-Cerebrovasculars 48,9

65-74 18-Tumors malignes de pulmó 322,2

43-Isquèmiques 314,9

52-Bronquitis 177,7

75-84 43-Isquèmiques 772,2

46-Cerebrovascular 631,1

52-Bronquitis 629,7

> 84 46-Cerebrovasculars 2.003,8

52-Bronquitis 1.709,9

43-Isquèmiques 1.696,6

Font: Departament de Sanitat i Seguretat Social. Registre de mortalitat de Catalunya.

Taula 7. Principals
causes de defunció per
73 grups en homes.
Catalunya, 1999-2000
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Taula 8. Principals
causes de defunció 

per 73 grups en dones.
Catalunya, 1999-2000

Grup d’edat Primeres causes de mortalitat Taxa anual per 100.000 habitants

< 1 62-Perinatals 200,7

63-Congènites 96,9

65-Mal definides 12,1

1-4 63-Congènites 6,0

40-Nerviós i sentits 2,8

66-Accidents de trànsit 2,3

5-14 63-Congènites 1,8

66-Accidents de trànsit 1,4

40-Nerviós i sentits 1,3

15-24 66-Accidents de trànsit 10,1

73-Resta externes 2,2

71-Suïcidis 2,1

25-34 66-Accidents de trànsit 5,9

6-Sida 3,9

71-Suïcidis 3,3

35-44 20-Tumors malignes de mama 12,4

55-Cirrosi 3,9

6-Sida 3,7

45-54 20-Tumors malignes de mama 30,1

55-Cirrosi 9,6

11-Tumors malignes de budell 9,1

55-64 20-Tumors malignes de mama 50,1

46-Cerebrovasculars 21,6

55-Cirrosi 20,8

65-74 43-Isquèmiques 105,2

46-Cerebrovasculars 83,4

20-Tumors malignes de mama 72,9

75-84 46-Cerebrovasculars 500,5

43-Isquèmiques 420,0

44-Insuficiència cardíaca 242,8

> 84 46-Cerebrovasculars 2.060,6

44-Insuficiència cardíaca 1.670,4

38-Demència 1.492,0

Font: Departament de Sanitat i Seguretat Social. Registre de mortalitat de Catalunya.
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Anàlisi territorial
L’esperança de vida l’any 2000 ha estat de 79,9 anys a la població de Catalunya (76,5 anys
en homes i 83,2 en dones). A la taula 9 es mostra l’esperança de vida a les regions sa-
nitàries de Catalunya.

Regió sanitària Esperança de vida en néixer

Lleida 79,7

Tarragona 79,8

Tortosa 79,6

Girona 79,7

Costa de Ponent 79,7

Centre 80,2

Barcelonès Nord i Maresme 80,3

Barcelona Ciutat 79,7

Font: Departament de Sanitat i Seguretat Social. Registre de mortalitat de Catalunya.

Edat Costa de Barcelonès 

(anys) Lleida Tarragona Tortosa Girona Ponent Centre Nord i Maresme Barcelona

< 1 233,5 640,6 523,8 416,9 412,4 269,2 398,3 445,8

1-4 25,9 23,1 34,2 31,4 20,9 26,6 27,5 24,0

5-14 19,0 14,0 20,5 12,1 15,2 14,1 15,5 15,0

15-24 60,0 72,2 57,2 69,1 49,2 58,1 53,6 48,1

25-34 93,4 88,1 77,2 75,1 74,7 69,7 83,7 90,3

35-44 156,9 159,6 134,8 149,1 155,8 130,2 139,3 165,0

45-54 266,4 325,5 277,3 314,5 314,0 267,3 278,7 341,2

55-64 706,1 663,1 661,7 670,7 682,8 665,7 664,6 730,6

65-74 1.690,7 1.686,9 1.728,3 1.702,8 1.815,3 1.708,1 1.797,1 1.779,1

75-84 5.151,0 5.013,5 5.190,6 4.944,5 5.267,3 5.126,0 5.386,2 4.849,7

> 84 17.125,7 15.645,5 16.847,5 17.259,0 16.553,2 16.794,3 14.815,7 16.095,0
*Taxes mitjanes anuals del període 1999-2000.
Font: Departament de Sanitat i Seguretat Social. Registre de mortalitat de Catalunya.

Taula 9. Esperança 
de vida en néixer 
a les regions sanitàries.
Catalunya, 2000

Taula 10. Taxes 
de mortalitat
específiques per edat 
a les regions sanitàries.
Catalunya, 1999-2000*

A la taula 10 es poden veure les taxes de mortalitat específiques per edat a les regions sa-
nitàries. Si es consideren per grup d’edat, es pot observar que, excepte en algun cas, la si-
militud entre les regions és força important. Així, pel que fa a la mortalitat durant el primer
any de vida, s’observa un diferència important entre la regió que la té menor (Lleida) i la que
la té més elevada (Tarragona). Tot i això, a l’hora d’interpretar aquests resultats cal tenir en
compte el baix nombre de casos a què es refereixen aquestes taxes. Quant als altres grups
d’edat, les diferències regionals són menors.
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En relació amb la mortalitat prematura, a la taula 11 es mostren els anys potencials de vida
perduts (APVP) i la taxa d’anys potencials de vida perduts. Les dades indiquen que hi ha
una distribució regional prou homogènia, tot i que destaca la mortalitat de Barcelona, com
també s’observa a les taxes específiques dels joves-adults.

Regió sanitària APVP1-70 Taxa*

Lleida 22.857,0 396,2

Tarragona 32.811,0 407,7

Tortosa 8.288,5 371,0

Girona 36.023,5 387,4

Costa de Ponent 80.171,0 379,9

Centre 84.305,5 348,7

Barcelonès Nord i Maresme 45.800,5 369,6

Barcelona Ciutat 102.301,5 427,1
*Taxes anuals per 100.000 habitants.
Font: Departament de Sanitat i Seguretat Social. Registre de mortalitat de Catalunya.

Taula 11. Nombre 
i taxa d’anys

potencials de vida
perduts (APVP) a les

regions sanitàries.
Catalunya, 1999-2000

De l’anàlisi territorial per comarques s’extreu que en aquest nivell de desagregació hi ha di-
ferències en la mortalitat estandarditzada per edat. L’Alt Penedès, el Baix Camp, el Baix Llo-
bregat, el Garraf, el Pla de l’Estany, el Segrià, la Selva i el Solsonès tenen una mortalitat més
elevada que la mitjana de Catalunya. Les comarques amb una mortalitat més baixa són l’Alt
Empordà, les Garrigues, el Maresme, Osona, el Priorat, la Ribera d’Ebre, el Tarragonès i la
Terra Alta. Pel que fa als APVP, les comarques que presenten una taxa anual més alta per
a aquest període són el Baix Penedès i la Noguera, mentre que les que la tenen més baixa
són la Vall d’Aran i les Garrigues (taula 12).
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Comarca Índex de mortalitat estàndard (IC del 95%)* APVP1-70 Taxa*

Alt Camp 103,7 (96,4-111,0) 1.942,5 328,3

Alt Empordà 95,1 (90,7-99,4) 6.924,0 417,3

Alt Penedès 105,9 (100,5-111,2) 5.278,5 397,1

Alt Urgell 108,0 (98,2-117,7) 1.328,5 436,8

Alta Ribagorça 103,2 (81,4-125,0) 260,0 436,4

Anoia 96,6 (91,9-101,3) 6.396,5 408,5

Bages 97,1 (93,7-100,5) 9.789,5 377,8

Baix Camp 104,9 (100,9-108,9) 11.002,0 435,9

Baix Ebre 103,5 (98,3-108,6) 4.553,5 412,4

Baix Empordà 95,8 (91,3-100,3) 6.923,5 400,0

Baix Llobregat 103,5 (101,4-105,6) 44.128,5 362,3

Baix Penedès 98,3 (91,7-104,9) 4.667,0 467,7

Barcelonès 99,3 (98,4-100,3) 134.443,5 415,2

Berguedà 100,7 (94,4-106,9) 2.239,5 364,4

Cerdanya 92,6 (80,8-104,4) 941,5 393,2

Conca de Barberà 103,4 (94,3-112,4) 1.082,5 359,8

Garraf 113,8 (108,5-119,0) 7.023,5 394,8

Garrigues 89,7 (81,6-97,7) 740,0 241,9

Garrotxa 95,6 (89,8-101,5) 2.619,5 338,4

Gironès 103,3 (99,0-107,5) 8.205,0 352,7

Maresme 95,3 (92,7-97,8) 21.410,0 354,1

Montsià 102,1 (96,5-107,8) 3.087,5 329,0

Noguera 97,1 (90,5-103,7) 2.447,5 440,4

Osona 94,5 (90,5-98,4) 7.490,0 347,2

Pallars Jussà 97,6 (87,6-107,6) 740,0 386,7

Pallars Sobirà 89,7 (74,9-104,5) 367,5 374,8

Pla d’Urgell 98,6 (91,1-106,2) 1.761,5 361,7

Pla de l’Estany 112,1 (102,2-122,0) 1.711,0 402,8

Priorat 82,5 (72,2-92,9) 420,0 297,7

Ribera d’Ebre 89,6 (81,9-97,2) 1.516,5 422,3

Ripollès 103,5 (95,5-111,6) 1.884,5 439,2

Segarra 101,6 (91,6-111,6) 1.262,0 425,8

Segrià 108,3 (104,6-112,0) 11.719,0 416,2

Selva 107,8 (103,0-112,7) 7.788,5 398,8

Solsonès 114,3 (100,4-128,1) 727,5 378,9

Tarragonès 95,4 (91,8-99,1) 12.515,5 399,5

Terra Alta 88,1 (78,4-97,8) 647,5 338,4

Urgell 96,3 (89,0-103,5) 2.059,5 406,5

Vall d’Aran 99,6 (81,3-117,8) 305,0 224,9

Vallès Occidental 99,5 (97,6-101,4) 43.314,0 336,2

Vallès Oriental 102,1 (99,1-105,1) 19.841,0 360,8
*Taxes mitjanes anuals per 100.000 habitants.
Font: Departament de Sanitat i Seguretat Social. Registre de mortalitat de Catalunya.

Taula 12. Índex 
de mortalitat
estandarditzat, anys
potencials de vida
perduts (APVP) i taxa
d’anys potencials 
de vida perduts 
per comarques. 
Catalunya, 1999-2000
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Gràfic 5. Esperança de
vida per comarques.

Catalunya, 1999-2000

Superior
Catalunya (± 1 any)
Inferior

Superior
Catalunya (± 1 any)
Inferior

Superior
Catalunya (± 1 any)
Inferior

Total

Homes

Dones

Font: Departament de Sanitat i Seguretat Social. Registre de mortalitat de Catalunya.
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Gràfic 6. Índex de
mortalitat estàndard
per comarques.
Catalunya 1999-2000

Mortalitat superior
Diferència no significativa
Mortalitat inferior

Mortalitat superior
Diferència no significativa
Mortalitat inferior

Mortalitat superior
Diferència no significativa
Mortalitat inferior

Total

Homes

Dones

Font: Departament de Sanitat i Seguretat Social. Registre de mortalitat de Catalunya.
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La morbiditat atesa als hospitals
La principal font d’informació sobre les malalties ateses als hospitals de Catalunya, les ca-
racterístiques de l’atenció prestada i la seva evolució temporal és el registre del Conjunt mí-
nim bàsic de dades de l’alta hospitalària (CMBDAH), que recull informació sobre l’activitat
dels centres hospitalaris d’aguts de Catalunya.

L’any 2000, les altes registrades corresponen a 83 hospitals d’aguts de Catalunya (62 de la
Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública –XHUP– i 21 que no pertanyen a la XHUP) i 11 hos-
pitals psiquiàtrics. Les altes dels hospitals d’aguts que declaren el CMBDAH suposen el 100%
de les altes de la XHUP.

El total d’altes hospitalàries declarades al registre del CMBDAH durant l’any 2000 ha estat
de 814.657, de les quals 759.429 corresponen a la població resident a Catalunya. Segons
les dades procedents d’aquest registre, la taxa d’hospitalització dels residents a Catalunya
ha estat de 124,7 altes per 1.000 habitants.

La distribució d’altes per grup d’edat indica uns valors més elevats en els anys extrems de la
vida. Les hospitalitzacions són superiors en els homes que en les dones en tots els grups
d’edat excepte en l’etapa fèrtil de les dones, en la qual augmenten amb motiu de l’ingrés per
l’atenció al part. Respecte a l’any 1993, s’observa un increment del nombre d’altes superior
en les dones (36,6%) que en els homes (27,1%) probablement degut a la feminització de l’en-
velliment de la població i, en part, a l’augment de l’exhaustivitat del registre (gràfics 1 i 2).

L’any 2000, l’estada mitjana per al total de les altes és de 5,9 dies (6,3 en els homes i 5,5
en les dones), molt inferior a la de l’any 1993, que va ser de 8,4 dies. L’estada mitjana de
les dones és inferior a la dels homes en tots els grups d’edat compresos entre 15 i 84 anys.
Per a tots els grups d’edat i per a ambdós sexes, l’estada mitjana ha disminuït respecte a
l’any 1993 (gràfic 3).
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Gràfic 1. Evolució i
estructura de les altes

hospitalàries en els
hospitals d’aguts, per

grup d’edat i sexe.
Catalunya, 1993 i 2000
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Font: Generalitat de Catalunya. Servei Català de la Salut. Registre del CMBDAH.
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Gràfic 3. Estada
mitjana, per grup
d’edat i sexe.
Catalunya, 1993 i 2000
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Gràfic 2. Taxa
d’hospitalització* dels
residents a Catalunya,
per grup d’edat i sexe.
Catalunya, 1993 i 2000
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Font: Generalitat de Catalunya. Servei Català de la Salut. Registre del CMBDAH.

*Altes per 1.000 habitants. Població 1999 de l’IDESCAT.

Una part important de la disminució de l’estada mitjana es deu a la millora de l’eficiència en els
hospitals, però també cal tenir en compte l’impacte exercit per la incorporació de la cirurgia major
ambulatòria (CMA), uns procediments quirúrgics de mitjana o alta complexitat que es realitzen amb
anestèsia i no requereixen hospitalització convencional, tot i que necessiten un període d’observa-
ció i control poc intensiu i de curta estada i, en alguns casos, un seguiment i control domiciliari.

04.1.02_086_099  23/9/03  10:34  Página 87



PLA DE
SALUT DE
CATALUNYA

88 LA SALUT DELS CATALANS

Gràfic 4. Procediments
quirúrgics de cirurgia

major ambulatòria més
freqüents l’any 1996 

en relació amb els
anys 1999 i 2001*
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*S'ha exclòs l'extracció de cristal·lí amb o sense vitrectomia, que en aquests anys (1996 a 2001) ha estat el procediment quirúrgic

de cirurgia major ambulatòria més freqüent.

s/cc = sense complicacions.
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Procediment quirúrgic extraocular excepte òrbita > 17 anys

Procediment quirúrgic perianal i pilonidal

Circumcisió 0-17 anys

Amigdalectomia/adenoidectomia només 0-17 anys

Procediment quirúrgic extraocular excepte òrbita 0-17 anys

Escissió/retirada fixació interna excepte maluc/fèmur

Procediment quirúrgic hèrnia inguinal/femoral > 17 anys s/cc

Biòpsia/escissió local mama sense malignitat

Procediment quirúrgic teixits tous s/cc

Gràfic 5. Evolució 
del nombre 

de procediments
quirúrgics d’extracció

de cristal·lí amb 
o sense vitrectomia.
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L’any 2001, els procediments més freqüents que es fan amb aquesta tècnica són l’extracció
de cristal·lí, la lligadura i l’extirpació de venes varicoses i l’alliberació del canal carpià (grà-
fics 4 i 5 i taula 1).
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N

Any 2001

Procediment quirúrgic del cristal·lí amb o sense vitrectomia 37.073

Lligadura i esquinçament de venes 4.897

Alliberament del canal carpià 4.609

Altres procediments de pell/teixit subcutani/mama sense complicacions 4.468

Procediment quirúrgic úter/annexos sense neo maligna sense complicacions 2.814

Procediment quirúrgic major polze/articulació o procediment ma/canell sense complicacions 2.755

Procediment quirúrgic extraocular excepte òrbita en majors de 17 anys 2.518

Procediment quirúrgic del genoll sense diagnòstic d’infecció 2.422

Dilatació i curetatge/conització sense neo maligna 2.376

Procediment quirúrgic del peu 2.350

Procediment quirúrgic de l’hèrnia inguinal/femoral en majors de 17 anys sense complicacions 1.960

Procediment quirúrgic perianal i pilonidal 1.921

Empelt/desbridament excepte úlcera/cel·lulit sense complicacions 1.835

Circumcisió en persones de 0 a 17 anys 1.816

Escissió/retirada fixació interna excepte maluc/fèmur 1.746

Any 1996

Procediment quirúrgic del cristal·lí amb o sense vitrectomia 2.084

Procediment quirúrgic major polze/articulació o procediment ma/canell sense complicacions 662

Altres procediments de pell/teixit subcutani/mama sense complicacions 661

Alliberament del canal carpià 635

Empelt/desbridament excepte úlcera/cel·lulit sense complicacions 585

Lligadura tubàrica amb endoscòpia 553

Procediment quirúrgic extraocular excepte òrbita en majors de 17 anys 419

Procediment quirúrgic perianal i pilonidal 398

Circumcisió en persones de 0 a 17 anys 359

Amigdalectomia/adenoidectomia només entre els 0-17 anys 258

Procediment quirúrgic extraocular excepte òrbita de 0 a 17 anys 245

Escissió/retirada fixació interna excepte maluc/fèmur 242

Procediment quirúrgic de l’hèrnia inguinal/femoral en majors de 17 anys sense complicacions 238

Biòpsia/escissió local de la mama sense malignitat 227

Procediment quirúrgic dels teixits tous sense complicacions 206

Taula 1. Procediments
de cirurgia major
ambulatòria més
freqüents. Catalunya,
2001 i 1996
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El CMBDAH recull el diagnòstic principal de cada alta i fins a tres diagnòstics més codificats
segons la Classificació Internacional de Malalties –9a revisió– Modificació Clínica (CIM-9-MC).
El diagnòstic principal indica el motiu pel qual un malalt ha ingressat a l’hospital i els altres
diagnòstics inclouen les afeccions o complicacions que pugui presentar el malalt, presents
en el moment de l’ingrés o desenvolupades durant l’estada al centre hospitalari. El diagnòs-
tic principal s’analitza en dos nivells d’agrupació:

• Disset grans grups diagnòstics que inclouen els més de 13.000 codis de diagnòstics de
la CIM-9-MC més el codi V, que recull els factors que influeixen en l’estat de salut i els
contactes amb els serveis sanitaris.

• Categories diagnòstiques de les classificacions clíniques per a la recerca en polítiques sa-
nitàries (CCHPR) proposades per l’Agència de Polítiques i Recerca d’Atenció Sanitària
(AHCPR) del Departament de Serveis Sanitaris i Humans dels Estats Units.

Per causes principals d’hospitalització, segons els grans grups diagnòstics de la CIM-9-MC,
en la majoria de grups els homes mostren taxes superiors a les de les dones, especialment
pel que fa a les malalties de l’aparell respiratori (16,22 altes per 1.000 en homes i 9,70 al-
tes per 1.000 en dones), les malalties de l’aparell digestiu (16,82 altes per 1.000 en homes
i 11,19 altes per 1.000 en dones) i les malalties de l’aparell circulatori (16,54 altes per 1.000
en homes i 13,43 altes per 1.000 en dones) (gràfic 6).

Gràfic 6. Altes en
hospitals d’aguts

segons els principals
grups diagnòstics, per
sexe. Catalunya, 2000
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Font: Generalitat de Catalunya. Servei Català de la Salut. Registre del CMBDAH.

Malalties de l’aparell digestiu

Malalties de l’aparell circulatori

Malalties de l’aparell respiratori

Neoplàsies

Lesions i emmetzinaments

Malalties del sistema nerviós/òrgans dels sentits

Malalties de l’aparell genitourinari

Malalties de l’aparell locomotor

Símptomes i signes mal definits

Codi V

Malalties infeccioses i parasitàries

Malalties de la pell i el teixit subcutani

Afeccions perinatals

Trastorns mentals

Malalties endocrines i trastorns de la immunitat

Anomalies congènites

Malalties de la sang

Diagnòstics desconeguts

Part, puerperi i complicacions de l’embaràs

Les tres primeres causes d’hospitalització a Catalunya l’any 2000 van ser les malalties de
l’aparell circulatori (12,1%), les de l’aparell digestiu (11,3%) i les de l’aparell respiratori (10,4%),
que van produir un 33,8% del total d’ingressos.
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Per grups d’edat i sexe, la principal causa d’hospitalització en el primer any de vida es deu
a les afeccions perinatals, que suposen el 36,7% de les altes tant per als nens com per a
les nenes. Entre 1 i 4 anys, la primera causa són les malalties de l’aparell respiratori. Entre
els 5 i els 14 anys les lesions i emmetzinaments són la causa més freqüent d’hospitalització
en els homes i les malalties de l’aparell respiratori en les dones. Les lesions i emmetzina-
ments són la principal causa d’ingrés en el grup de 15 a 24 anys. Les malalties de l’aparell
digestiu ocupen el primer lloc en la població general i en la masculina de 25 a 64 anys, men-
tre que entre la població femenina d’aquestes edats les malalties que causen més ingressos
són les de l’aparell genitourinari i locomotor. A partir dels 65 anys, tant en els homes com
en les dones, les que causen més ingressos són les malalties de l’aparell circulatori (13,3%
de les altes) (taula 2).

Grup
d’edat
(anys) Homes Dones Total

< 1 Afeccions originades en el Afeccions originades en el Afeccions originades en el 
període perinatal (35,9%) període perinatal (37,7%) període perinatal (36,7%) 
t: 181,01 t: 162,91 t: 172,19

1-4 Malalties de l’aparell Malalties de l’aparell Malalties de l’aparell 
respiratori (29,2%) t: 34,72 respiratori (32,7%) t: 25,86 respiratori (30,6%) t: 30,43

5-14 Lesions i emmetzinaments Malalties de l’aparell Malalties de l’aparell 
(16,4%) t: 8,90 respiratori (19,6%) t: 7,09 respiratori (16,8%) t: 7,66

15-24 Lesions i emmetzinaments Lesions i emmetzinaments Lesions i emmetzinaments
(28,3%) t: 13,62 (12,9%)* t: 4,58 (22,0%)* t: 9,19

25-44 Malalties de l’aparell Malalties de l’aparell Malalties de l’aparell 
digestiu (17,0%) t: 9,71 genitourinari (17,3%)* t: 9,75 digestiu (14,2%)* t: 8,04

45-64 Malalties de l’aparell Malalties de l’aparell Malalties de l’aparell 
digestiu (17,7%) t: 23,17 locomotor (14,0%) t: 15,00 digestiu (14,8%) t: 17,62

65-74 Malalties de l’aparell Malalties del sistema nerviós Malalties de l’aparell 
circulatori (19,4%) t: 53,49 i òrgans dels sentits (17,6%) circulatori (17,7%) t: 40,64

t: 33,51

75 i més Malalties de l’aparell Malalties de l’aparell Malalties de l’aparell 
circulatori (20,2%) t: 83,74 circulatori (20,9%) t: 63,08 circulatori (20,6%) t: 70,75

Total Malalties de l’aparell Malalties del sistema nerviós Malalties de l’aparell 
digestiu (13,9%) t: 16,82 i òrgans dels sentits (13,0%)* circulatori (13,3%) t: 14,95

t: 13,60

*S’ha exclòs el grup «part, puerperi i complicacions d’embaràs», que en aquests grups d’edat i/o sexe
ha estat la primera causa d’hospitalització.
%: percentatge respecte al total d’altes amb diagnòstic conegut registrades al CMBDAH per cada
grup d’edat.
t: taxa d’hospitalització per 1.000 habitants de cada grup d’edat i sexe.

Font: Generalitat de Catalunya. Servei Català de la Salut. Registre del CMBDAH.

Taula 2. Principal
causa d’hospitalització
segons el grup
diagnòstic per d’edat i
sexe. Catalunya, 2000

Amb relació a l’any 1994, la primera causa d’hospitalització l’any 2000 es manté igual en els
homes per a tots els grups d’edat, excepte en el de 25 a 44 anys, en que les lesions i em-
metzinaments han cedit el lloc a les malalties de l’aparell digestiu. Entre les dones, les le-
sions i emmetzinaments han passat per davant de les malalties de l’aparell digestiu en el
grup de 15 a 24 anys, les malalties de l’aparell locomotor han substituït a les neoplàsies en-
tre les persones de 45 a 64 anys i les malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits a
les malalties de l’aparell circulatori en el grup de 65 a 74 anys.

04.1.02_086_099  23/9/03  10:34  Página 91



PLA DE
SALUT DE
CATALUNYA

92 LA SALUT DELS CATALANS

El gràfic 7 mostra la distribució per sexes dels 25 motius d’ingrés més freqüents. Aquests
motius d’ingrés suposen el 38,9% del total d’altes. Els tres motius d’atenció més freqüents
en els homes han estat els relacionats amb l’hèrnia, la malaltia pulmonar obstructiva crònica
o el cristal·lí. En les dones han estat els relacionats amb el cristal·lí, la bronquitis/asma i, en
tercer lloc, l’esofagitis/gastroenteritis/miscel·lània de l’aparell digestiu, sense comptar els parts
vaginals, les cesàries i els procediments sobre l’úter i annexos, que han estat els primers
grups relacionats amb els diagnòstics més freqüents pels quals s’ha atès a les dones en els
hospitals de la XHUP.

Gràfic 7. Distribució de
les altes dels hospitals

generals d’aguts
finançades pel Servei

Català de la Salut que
corresponen als grups

de diagnòstic
relacionats més

freqüents. 
Catalunya, 2000
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MPOC: malaltia pulmonar obstructiva crònica; IAM: infart agut de miocardi; EEII: extremitats inferiors.
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Procediment anals i d’estómac

Procediment sobre genoll sense diagnòstic d’infecció

Angor pectoris

Trastorn circulatori (no IAM amb cateterisme cardíac)

Hemorràgia gastrointestinal

Infecció de ronyó/vies urinàries
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Part vaginal
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Les categories diagnòstiques proposades per l’AHCPR permeten efectuar una anàlisi més
detallada de les causes d’hospitalització. Aquesta anàlisi mostra que els diagnòstics més fre-
qüents en els homes són l’hèrnia abdominal, les cataractes, la malaltia pulmonar obstructiva
crònica i la bronquièctasi (14,7% de les altes en homes). En les dones, les cataractes, l’em-
baràs i el part normal i les malalties de les vies biliars són les causes més freqüents d’hos-
pitalització i representen un 13,5% de les altes en dones (gràfics 8 i 9).
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Gràfic 8. Principals
causes d’hospitalització
en els homes, segons
grups diagnòstics
seleccionats de la
CCHPR. Catalunya, 2000
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Font: Generalitat de Catalunya. Servei Català de la Salut. Registre del CMBDAH.
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Gràfic 9. Principals
causes d’hospitalització
en les dones, segons
grups diagnòstics
seleccionats de la
CCHPR. Catalunya, 2000
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Font: Generalitat de Catalunya. Servei Català de la Salut. Registre del CMBDAH.
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Pel que fa als procediments diagnòstics i/o terapèutics, els més freqüents són les operacions
de cristal·lí, els d’assistència al part, altres procediments terapèutics i la reparació d’hèrnia
inguinal i femoral, que representen el 13,37% del total d’altes registrades en el CMBDAH que
tenen informat el procediment (gràfic 10).

Gràfic 10. Distribució 
de les altes en els
hospitals d’aguts,

segons categories 
de procediments 

de la CCHPR.
Catalunya, 2000
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Font: Generalitat de Catalunya. Servei Català de la Salut. Registre del CMBDAH.
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Les taxes d’hospitalització brutes per regió sanitària augmenten cada any. En el període 1999-
2000 l’increment de Catalunya és del 4,1%, lleugerament inferior al d’anys anteriors. La re-
gió sanitària amb l’increment més alt és Tortosa (8,9%), mentre que Costa de Ponent és la
regió amb l’increment més baix (2,5%). Tot i que les taxes de totes les regions augmenten,
les de Lleida, Tortosa, Costa de Ponent i Barcelona Ciutat es troben per sota de la de Ca-
talunya (gràfic 11).

La utilització de serveis hospitalaris d’aguts per 17 procediments quirúrgics seleccionats mostra
diferències territorials. Barcelona Ciutat és la regió que presenta, per la major part dels procedi-
ments, les taxes d’hospitalització més baixes, excepte pel que fa a les intervencions de cristal·lí,
revascularització coronària i endarterectomia carotídea. Per contra, les regions sanitàries Centre
i Girona són les que tenen les taxes més elevades per un major nombre de procediments.

L’hospitalització psiquiàtrica es realitza als hospitals psiquiàtrics i als hospitals generals. En
els hospitals psiquiàtrics els malalts s’atenen en unitats d’aguts o subaguts, depenent de les
característiques clíniques que presenten. A les unitats d’aguts s’ingressen, majoritàriament,
malalts amb processos no evolucionats que sovint són primers episodis de la malaltia. A les
unitats de subaguts habitualment s’ingressen malalts amb trastorns mentals greus, amb evo-
lucions greus i reaguditzacions freqüents, que requereixen una intervenció hospitalària més
llarga i més complexa que inclogui procediments biològics, psicològics i socials.
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Durant l’any 2000, el nombre d’altes generades pels dos tipus de recursos és pràcticament
el mateix. En els hospitals psiquiàtrics la majoria de les altes es produeixen a les unitats d’a-
guts, i en el cas dels hospitals generals en aquells que tenen serveis de psiquiatria. Les ca-
racterístiques dels malalts atesos en un tipus d’hospital o l’altre presenten diferències. La pro-
porció d’homes és superior a la de dones en qualsevol dels recursos analitzats. La mitjana
d’edat dels malalts atesos en un hospital psiquiàtric és inferior a la dels atesos en un hos-
pital general. També hi ha diferències molt rellevants en l’estada mitjana segons el tipus 
d’hospital i d’unitat. Especialment en aquest indicador, les diferències observades estan direc-
tament relacionades amb les característiques clíniques dels malalts. Això explicaria la diferència
que hi ha entre els 6,4 dies d’estada mitjana dels hospitals generals sense servei de psi-
quiatria i els 91,4 dies de les unitats de subaguts.

La taula 3 mostra els diagnòstics més freqüents dels hospitals psiquiàtrics i es comparen
amb la distribució dels mateixos diagnòstics als hospitals generals. El malalts amb esqui-
zofrènia o trastorns de personalitat es tracten majoritàriament en els hospitals psiquiàtrics,
mentre que els que tenen dependència alcohòlica ho fan en els hospitals generals. Quant als

Gràfic 11. Evolució 
de la taxa
d’hospitalització bruta
per regió sanitària.
Catalunya 2000 i
regions sanitàries 
1996, 1999 i 2000
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Taula 3. Paràmetres
globals de les altes
dels hospitals
psiquiàtrics i de 
les altes dels 
hospitals generals.
Catalunya, 2000

Hospitals psiquiàtrics Hospitals generals

Amb servei Sense servei
Aguts Subaguts de psiquiatria de psiquiatria

Indicadors generals
Nombre d’altes 8.784 1.103 7.817 2.079
Dones (%) 43,2 42,9 48,7 43,8
Mitjana d’edat (anys) 40,3 41,0 42,2 51,3
25-40 anys (%) 42,0 41,3 34,4 18,0
Estada mitjana (dies) 21,3 91,4 14,6 6,4

Diagnòstics més freqüents
Esquizofrènia (%) 28,1 46,8 13,4 1,4
Psicosis afectives (%) 14,5 9,9 16,3 5,0
Trastorns de personalitat (%) 11,1 9,7 5,7 1,5
Dependència alcohòlica (%) 6,2 3,1 12,9 9,5
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malalts amb psicosis afectives, el percentatge és lleugerament superior en els hospitals ge-
nerals amb servei de psiquiatria. Cal destacar que les altes generades en els hospitals 
generals que no disposen d’un servei de psiquiatria propi s’allunyen totalment del perfil dels
altres centres atès que la incidència dels quatre diagnòstics principals és molt reduïda.

L’activitat dels centres de salut mental declarada al registre durant l’any 2000 correspon a
146.448 pacients, el 38,3% dels quals van ser atesos per primera vegada l’any 2000. Del
total de pacients, 58.899 (40,2%) són homes i 87.477 (59,7%) són dones. La mitjana d’e-
dat per al conjunt de pacients és de 39,8 anys (35,3 per als homes i 42,9 per a les dones).

Del total de pacients, 27.793 (18,9%) han estat atesos en centres de salut mental infantil i
juvenil (CSMIJ) i 118.655 (81,1%) en centres de salut mental d’adults (CSMA).

Els pacients atesos en un tipus de centre o l’altre mostren diferències relacionades, òbvia-
ment, amb l’edat i també amb el diagnòstic i el tipus d’assistència que reben. S’observa un
predomini del sexe masculí en el grup de pacients infantils i juvenils, mentre que en els pa-
cients adults la proporció de dones és superior a la d’homes (taula 4).

Gràfic 12. Pacients
infantils i juvenils:

distribució i mitjana
d'edat en anys per

diagnòstic principal.
Catalunya, 2000
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Centres infantils i juvenils Centres d’adults

Nombre de pacients 27.793 118.655
Dones (%) 41,5 64,1
Mitjana d’etat (anys) 11,9 46,3
Nombre de visites de seguiment 65.858 312.553
Nombre de visites per a tractament 84.760 107.362

Nota: visites per a tractament individual, grupal i familiar.

Taula 4. Indicadors
dels pacients atesos en
centres de salut mental

per tipus de centre.
Catalunya, 2000

La variable «diagnòstic principal» indica el motiu pel qual un pacient és atès en un centre de
salut mental. Els gràfics 12 i 13 mostren la distribució i la mitjana d’edat per als 10 diagnòs-
tics principals més freqüents. Per als pacients infantils i juvenils representen el 77,7% i per
als pacients adults, el 82,2%. Tant en els pacients infantils i juvenils com en els adults, la re-
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acció d’adaptació i els trastorns neuròtics són els dos diagnòstics més freqüents. En els pri-
mers destaquen, a més, els trastorns emocionals de la infància, la síndrome hipercinètica de
la infància i els retards específics de desenvolupament. Pel que fa als adults, també són re-
llevants les psicosis afectives i els trastorns esquizofrènics.

La mitjana d’edat més baixa correspon als pacients diagnosticats de retards específics del de-
senvolupament i la més alta als pacients amb un diagnòstic d’estat paranoic. D’altra banda, pel
que fa a les visites de seguiment, s’observa que la proporció entre aquestes visites i el nombre
de pacients és superior en els adults que en els pacients infantils i juvenils. En el cas de les vi-
sites per tractament, la proporció més elevada correspon als pacients infantils i juvenils.

L’assistència sociosanitària està dotada de centres d’internament de finalitat sociosanitària o
hospitals autoritzats tant per a l’internament agut com per al sociosanitari i/o psiquiàtric. Du-
rant l’any 2001 els recursos s’han anat incrementant (en 295 llits) respecte al 2000. Els cen-
tres estan formats per una o més de les unitats següents:

• Unitat de llarga estada. És la unitat d’hospitalització que té com a funció el tractament re-
habilitador, de cures de manteniment, de profilaxi de complicacions, i també de suport per
a les persones grans amb malalties cròniques de llarga evolució que han generat incapaci-
tats funcionals. El nombre de llits és de 5.067 i l’any 2001 es van atendre 11.899 pacients.

• Unitat de mitjana estada-convalescència. És la unitat d’hospitalització que té com a ob-
jectiu restablir aquelles funcions o activitats que hagin estat afectades parcial o totalment.
Es tracta de persones grans amb malalties de base que necessiten una recuperació fun-
cional. L’estada mitjana va ser de 43,6 dies en el 2001 i hi havia 1.257 llits disponibles.

• Unitat de mitjana estada-cures pal·liatives. És la unitat d’hospitalització que té com a funció ofe-
rir tractament pal·liatiu i de confort a pacients amb càncer avançat o amb altres malalties en
fase terminal. L’any 2001, l’estada mitjana va ser de 23,1 dies i es va disposar de 347 llits.

• Unitat de mitjana estada polivalent. És la unitat que pot atendre tant pacientes convales-
cents com tributaris de cures pal·liatives. S’ha fet en territoris amb poca població i unitats
de pocs llits. L’any 2001 l’estada mitjana va ser de 37,3 dies i es va disposar de 218 llits.

• Unitat de tractament de la sida. És la unitat d’hospitalització creada per atendre pacients
en fase terminal, específicament per sida. L’any 2001 hi va haver 53 llits disponibles.

Gràfic 13. Pacients
adults: distribució i
mitjana d'edat en anys
per diagnòstic
principal. 
Catalunya, 2000
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Procesos no 
Processos finalitzats finalitzats 

Total procesos l’any 2000 l’any 2000

Mitjana Dones Estada Defuncions 
N d’edat (anys) (%) N % mitjana (dies) % N %

Hospitalització
Unitats de llarga estada 10.380 76,2 64,8 5.760 55,5 235,8 35,5 4.620 44,5
Unitats de convalescència 10.075 77,1 61,6 8.636 85,7 46,8 11,8 1.439 14,3
Unitats de cures pal·liatives 3.430 72,2 42,4 3.134 91,4 24,4 76,0 296 8,6
UFISS 13.265 75,7 53,3 12.546 94,6 17,6 13,2 719 5,4

Atenció domiciliària
PADES 9.904 74,4 50,3 8.036 81,1 78,9 38,9 1.868 18,9

Atenció ambulatòria
Hospital de dia 4.340 72,3 60,0 2.925 67,4 134,5 1,9 1.415 32,6
Unitats de diagnòstic i 
seguiment per trastorns 
cognitius i demències 2.673 72,3 63,9 456 17,1 179,0 3,9 2.217 82,9

Total 54.067 75,1 56,4 41.493 76,7 76,4 24,4 12.574 23,3

UFISS: unitats funcionals interdisciplinàries sociosanitàries; PADES: programa d’atenció domiciliària i
equips de suport.

Taula 5. Indicadors
dels processos atesos

en la xarxa d’atenció
sociosanitària per 

tipus de recurs.
Catalunya, 2000

* Procés: atenció que es presta a un malalt en una unitat o equip des de que comença l’assistència fins que aca-
ba. En el cas dels recursos d’hospitalització, coincideix amb el període d’internament. En l’atenció domiciliària,
un procés comprèn totes les visites fetes a un malalt per part dels equips de suport PADES; en l’atenció am-
bulatòria comprèn el conjunt de dies que un malalt ha estat atès en un hospital de dia o al nombre total de vi-
sites fetes a un malalt en una unitat de diagnòstic i seguiment per a trastorns cognitius i demències.
Pel que fa a l’any 2000, els processos que s’analitzen en aquest informe tenen una de les característiques següents:
• Començar i acabar durant l’any 2000.
• Començar en anys anteriors i acabar durant l’any 2000.
• Començar en anys anteriors o durant l’any 2000 però no acabar el 31 de desembre de l’any 2000.
Procés acabat l’any 2000: procés assistencial d’un malalt, dut a terme en l’àmbit sociosanitari, que ha acabat
durant l’any 2000, independentment de la data en què va començar.
Procés no acabat l’any 2000: procés assistencial d’un malalt, dut a terme en l’àmbit sociosanitari, que no ha
acabat durant l’any 2000, independentment de la data en què va començar.

El nombre total de processos* declarats al Registre del conjunt mínim bàsic de dades so-
ciosanitàries (CMBDSS) durant l’any 2000 va ser de 54.067. D’aquests, 41.493 (76,7%) es
van donar d’alta, mentre que el 23,3% restant van continuar rebent atenció en algun dels
recursos sociosanitaris el 31 de desembre de l’any 2000. Dels processos acabats l’any 2000,
el 24,4% van ser per defunció.

S’observen diferències per tipus d’unitat o equip. La freqüentació més alta correspon a les
UFISS (unitats funcionals interdisciplinàries sociosanitàries), mentre que la més baixa a les
unitats de diagnòstic i seguiment per trastorns cognitius i demències. Els percentatges més
alts de processos acabats els trobem a les UFISS i a les unitats de cures pal·liatives. Tan-
mateix, els motius són ben diferents: en el cas de les unitats de cures pal·liatives es deuen
a l’elevat nombre de defuncions entre els malalts atesos en aquest recurs, mentre que a
les UFISS els processos acaben per criteris clínics (taula 5).

Del total de processos, 53.077 (98,2%) corresponen a residents a Catalunya. Pel que fa a
la resta de processos, 926 (1,7%) corresponen a residents fora de Catalunya. El 94,5% dels
malalts residents a Catalunya han estat atesos en recursos de la seva regió sanitària de re-
sidència. Totes les regions tenen una capacitat de resolució superior al 92%.
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La variable «diagnòstic principal» indica el motiu pel qual un malalt és atès en un recurs so-
ciosanitari. Al gràfic 14 es pot observar la distribució dels processos d’atenció sociosanitària
per diagnòstic principal, segons els 18 grans grups de diagnòstic de la CIM-9-MC.

Gràfic 14. Distribució
dels processos
d'atenció sociosanitària
per diagnòstic principal
segons els grans 
grups de diagnòstic 
de la CIM-9-MC.
Catalunya, 2000
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Els cinc grans grups que acumulen més processos són les neoplàsies, les malalties de l’apa-
rell circulatori, els trastorns mentals, les lesions i els emmetzinaments, i les malalties del siste-
ma nerviós i els òrgans dels sentits. Aquests grups expliquen el 78,5% de tots els processos.

Els malalts atesos en els diferents tipus d’unitat o equip presenten diferències importants tant
pel que fa a la malaltia com al tractament que reben.

Per analitzar la morbiditat atesa en els diferents recursos sociosanitaris, els codis diagnòstics
de la CIM-9-MC s’agrupen en diferents nivells. L’objectiu de treballar amb aquests grups obe-
eix a la necessitat d’homogeneïtzar processos que presenten característiques clíniques sem-
blants des del punt de vista de l’atenció sociosanitària. L’agrupació de diagnòstics més fre-
qüents per al conjunt de recursos és la de les neoplàsies, que destaquen especialment a les
unitats de cures pal·liatives, les UFISS i els PADES (programes d’atenció domiciliària i equips
de suport). La segona agrupació és la de psicosis orgàniques senils i la malaltia d’Alzheimer,
que destaca especialment a les unitats de llarga estada, hospitals de dia i unitats de diagnòs-
tic i seguiment per a trastorns cognitius i demències. La tercera correspon a la malaltia cere-
brovascular, que tot i no ser la malaltia més freqüent en cap de les unitats, es troba entre les
quatre primeres en totes. La quarta agrupació és la de les fractures de coll i d’altres parts ines-
pecificades del fèmur. És l’agrupació més freqüent a les unitats de convalescència i també des-
taca a les UFISS i a les unitats de llarga estada. Aquestes quatre agrupacions de diagnòstics
representen el 52,0% de tots els processos.
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La percepció de la salut
Cada vegada els ciutadans ocupen un paper més central i actiu en el sistema sanitari, el que
significa que per dissenyar les polítiques de salut i serveis cal obtenir la informació directament
dels ciutadans, i les enquestes de salut són un dels instruments més valuosos per aconseguir-
la. Són procediments que permeten conèixer les necessitats de les persones i els seus com-
portaments i opinions en relació amb la salut i la malaltia, així com la seva valoració i expec-
tatives davant dels serveis assistencials. A més, constitueixen un mecanisme de participació.

La primera enquesta de salut de Catalunya es va fer l’any 19941 (ESCA 1994) i la segona,
l’any 20022 (ESCA 2002), amb el propòsit d’avaluar el període 1990-2000. L’ESCA 2002 es
va realitzar mitjançant una entrevista personal a una mostra aleatòria de la població amb re-
presentativitat per a cadascuna de les vuit regions sanitàries de Catalunya3. L’enquesta es
va dur a terme entre els mesos d’octubre de 2001 i maig de 2002 i hi va participar un to-
tal de 8.400 persones no institucionalitzades de totes les edats.

Segons les respostes de la mostra d’entrevistats per l’ESCA 2002, i pel que fa a la percep-
ció de l’estat de salut, el 78,3% (77,4-79,2%) de la població declara que la seva salut és
excel·lent, molt bona o bona, mentre que el 17,4% (16,6-18,2%) la considera regular i el
4,3% (3,8-4,6%) dolenta. La proporció de dones amb pitjor percepció de la salut és del
25,0% (13,7-26,3%), més alta que la dels homes, que és del 18,2% (17,1-19,3%) (taula 1).
La percepció de la salut empitjora a mesura que augmenta l’edat (gràfic 1) i en les classes
socials més desfavorides.

Sexe i grup d’edat Excel·lent (%) Molt bona (%) Bona (%) Regular (%) Dolenta (%)

Homes
0-14 28,4 36,7 29,5 5,2 0,3
15-44 10,1 31,2 50,3 7,2 1,3
45-64 5,2 12,0 52,8 24,0 6,0
65 i més 2,0 7,6 44,9 35,6 9,8
Total homes 10,6 24,2 47,0 14,8 3,4

Dones
0-14 29,8 36,4 31,9 1,6 0,3
15-44 8,6 27,5 50,7 11,6 1,6
45-64 3,1 11,7 50,0 27,8 7,4
65 i més 1,5 6,1 34,3 43,3 14,8
Total dones 9,0 21,1 44,9 19,8 5,2

Total homes i dones
0-14 29,1 36,5 30,7 3,4 0,3
15-44 9,4 29,4 50,5 9,4 1,4
45-64 4,2 11,8 51,4 25,9 6,7
65 i més 1,7 6,7 38,7 40,1 12,7
Total 9,8 22,6 45,9 17,4 4,3

Taula 1. Autopercepció
de l’estat de salut

segons l’edat i el sexe.
Catalunya, 2002

Un altre instrument de mesura de l’autopercepció de l’estat de salut és el qüestionari Euro-
Qol©4, adaptat i validat al nostre entorn, que explora cinc dimensions de la qualitat de vida
associades a la salut: la mobilitat, la cura personal, el desenvolupament de les activitats quo-
tidianes, la presència de dolor i/o malestar i la sensació d’ansietat o depressió. Els resultats
indiquen que el 64,6% (63,5-65,7%) de la població manifesta no tenir cap dificultat en les
cinc dimensions estudiades sobre qualitat de vida. El problema que s’expressa amb major
freqüència és la presència de dolor i/o malestar, que afecta al 28,0% de la població ma-
jor de 14 anys (27,0-29,0%), seguit de l’ansietat/depressió, que afecta al 15,7% (14,9-16,5%)
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i dels problemes de mobilitat, en un 10,6% (9,9-11,3%). Així mateix, el 9,4% (8,7-10,1%) de
la població declara tenir problemes per realitzar les activitats de la vida quotidiana, mentre
que la dimensió que presenta menor freqüència és la dificultat per realitzar les cures perso-
nals, 4,4% (3,9-4,9%) (gràfic 2). Les dones manifesten una major freqüència de problemes
en totes las àrees estudiades i també s’observa un increment dels problemes declarats en
els grups de major edat i entre les classes socials més desfavorides.

Gràfic 1. Autopercepció
de la salut com a
dolenta o regular, per
grup d’edat i sexe.
Catalunya, 2002
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Gràfic 2. Població que
declara tenir problemes
en aspectes de la
qualitat de vida per
sexe. Catalunya, 2002

Dolor/malestar

Ansietat/depressió

Mobilitat

Activitats quotidianes

Cura personal

40 30 20 10 0 10 20 30 40

Problemes moderats

Problemes greus

Problemes moderats

Problemes greus

% Homes % Dones

Població de 15 i més anys

04.1.03_100_106  23/9/03  10:39  Página 101



PLA DE
SALUT DE
CATALUNYA

102 LA SALUT DELS CATALANS

Gràfic 3. Principals
trastorns crònics

declarats segons el
tipus de trastorn i sexe. 
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En relació amb la prevalença percebuda de determinades afeccions potencialment cròniques, el
69,4% (68,3-70,5%) de la població major de 14 anys declara tenir o haver tingut algun trastorn
de salut crònic, el que representa el 62,9% (61,2-64,6%) dels homes i el 75,5% (74,1-76,9%)
de les dones (gràfic 3). També es pot observar que els més freqüents són els agrupats sota la
denominació de dolor d’esquena crònic (lumbar i/o cervical) i artrosi, artritis o reumatisme, tant
en els homes com en les dones, encara que aquestes manifesten patir-los en un percentatge
superior al dels homes. Per ordre de freqüència, segueixen els agrupats sota la denominació de
mala circulació, migranyes i pressió alta, que també predominen en el sexe femení.

El 12,5% (11,7-13,3%) de la població manifesta tenir alguna discapacitat, entenent-se com
a tal els problemes de salut que suposen restriccions funcionals que limiten la capacitat d’u-
na persona per desenvolupar la seva activitat d’una manera considerada normal. Les disca-
pacitats són més freqüents en les dones, 14,4% (13,3-14,5%) que en els homes, 10,6%
(9,6-11,6%) i són elles les que acumulen major nombre de discapacitats. La freqüència de
la declaració de discapacitat és més elevada en la població de major edat, especialment a
partir dels 45 anys, i entre les classes socials més desfavorides. Les discapacitats més fre-
qüents són les relacionades amb les limitacions importants del moviment, que suposen un
5,8% de la població (5,3-6,3%), seguides de les limitacions greus de la vista, el 5,2% (4,7-
5,7%) i dels problemes per caminar, el 4,0% (3,5-4,5%) (gràfic 4).

El 13,3% (12,5-14,1%) de la població declara haver restringit algun dia les seves activitats
habituals a causa d’un problema de salut durant els 15 dies anteriors a l’entrevista. La res-
tricció és més freqüent entre les dones, el 15,3% (14,2-16,4%), que entre els homes, l’11,1%
(10,1-12,1%), i especialment en els majors de 65 anys, mentre que en els menors de 15
anys d’edat és més freqüent entre els homes. Les causes més importants de restricció de
l’activitat han estat la grip (25,2%; 24,2-26,2%), les infeccions respiratòries agudes (10,5%;
9,8-11,2%) i els accidents (7,5%; 6,9-8,1%), i aquesta última causa és molt més freqüent
entre els homes (en una proporció de dos a un) (gràfic 5).

Es pot concloure que la majoria de la població catalana declara tenir bona salut. Més de tres
quartes parts de la població considera que la seva salut és excel·lent, molt bona o bona.
Dues terceres parts manifesten no tenir cap dificultat en les dimensions de la qualitat de vida
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Homes Dones

Gràfic 4. Població que
declara patir alguna
discapacitat per tipus
de discapacitat i sexe.
Catalunya, 2002
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Gràfic 5. Població que
declara haver patit
restricció de l’activitat
durant els 15 dies
anteriors a l’entrevista
segons el motiu
principal i per sexe.
Catalunya, 2002
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Taula 2. Indicadors de
l’estat de salut.

Comparació dels
resultats de l’ESCA

1994 i 2002

1994 (%) 2002 (%)

Homes Dones Total Homes Dones Total

Població que percep la seva salut com 
a bona, molt bona o excel·lent 80,9 71,4 75,9 81,9 74,9 78,3

Població que ha hagut de restringir la seva 
activitat habitual els últims 15 dies a causa 
d’algun trastorn de salut 9,7 14,2 12,1 11,1 15,3 13,3

Població major de 14 anys que manifesta 
tenir problemes de salut crònics 56,0 68,2 62,6 62,9 75,5 69,4

Població que declara tenir algun tipus 
de discapacitat 9,6 14,1 12,0 10,6 14,4 12,5

estudiades (mobilitat, cura personal, desenvolupament de les activitats quotidianes, dolor o
malestar i ansietat o depressió). Quant als problemes de salut crònics, aproximadament una
tercera part de la població de 15 anys i més diu no tenir-ne cap.

El patró de salut en relació amb el sexe, l’edat i la classe social que s’ha obtingut amb l’ES-
CA 2002 és similar a l’observat en l’ESCA 1994. Les dones manifesten tenir, en major pro-
porció que els homes, pitjor percepció de l’estat de salut, més problemes crònics, discapa-
citats i major restricció de les activitats per motius de salut. A mesura que augmenta l’edat
i en les classes socials més desfavorides s’observen pitjors indicadors en relació amb els as-
pectes estudiats.

Comparant els resultats d’ambdues enquestes de salut realitzades a Catalunya, s’observa
que ha augmentat significativament la proporció de persones d’ambdós sexes que fan una
valoració positiva del seu estat de salut. Tanmateix, destaca l’increment de persones que de-
claren tenir afectades les dimensions de qualitat de vida estudiades, excepte pel que fa a la
dimensió relacionada amb la mobilitat, que descendeix. També ha augmentat la declara-
ció de tenir problemes de salut crònics tant en els homes com en les dones. Quant al pa-
timent de discapacitats no s’observen diferències significatives (taula 2).

En síntesi, es constata que si bé ha augmentat la declaració de patir malalties cròniques i
condicions que limiten la qualitat de vida, especialment en els grups de més edat, s’observa
un increment de la proporció de persones que valoren positivament el seu estat de salut. Pos-
siblement, l’envelliment de la població catalana té influència en aquest fenomen. En aquest
sentit, i en relació amb els grups de més edat, caldria considerar les limitacions dels estudis
transversals, com és l’ESCA, pel que fa a l’efecte cohort, el biaix de supervivència i la no in-
clusió de les persones institucionalitzades5. També caldria aprofundir en la repercussió del pa-
timent de malalties cròniques i limitacions en la valoració de l’estat de salut segons grups d’e-
dat. Una pitjor percepció de l’estat salut en els individus de major edat es pot explicar per la
presència de malalties cròniques i discapacitats, però hi ha estudis que indiquen que l’impacte
del seu patiment en la percepció de mala salut disminueix a mesura que els grups són de
major edat, i suggereixen que les diferències vitals o d’expectatives entre generacions con-
duiria a que cohorts més velles valoressin el seu estat de salut d’una manera més positiva6.

Cal esperar que cada vegada més els ciutadans, especialment els de les futures generacions,
es mostraran més responsables de la pròpia salut, estaran més informats i tindran expectati-
ves més reals, però també el grau d’exigència i crítica serà més elevat. El progressiu envelli-
ment de la població, les modificacions dels hàbits i estils de vida, els comportaments socials
i les expectatives de la població respecte als serveis fan de les enquestes de salut instruments
clau per avançar en el coneixement d’aquests fets i identificar a temps els canvis que es pro-
dueixin amb la finalitat d’actuar, en la mesura possible, sobre els factors que condicionen la
salut i desenvolupar polítiques de salut i de serveis d’acord amb les necessitats detectades.
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Els serveis sanitaris i sociosanitaris
A Catalunya, des de l’assumpció de les transferències dels serveis sanitaris de la Seguretat So-
cial l’any 1981, els processos de reforma duts a terme a Catalunya s’han centrat fonamental-
ment en el desplegament progressiu de la xarxa reformada d’atenció primària, l’obertura dels
hospitals vers la comunitat, principalment a través de la consolidació de la xarxa d’hospitals co-
marcals, la potenciació de l’atenció sociosanitària i la reorientació de l’atenció a la salut mental.

El Servei Català de la Salut, creat per la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya (LOSC), és
l’ens responsable de l’atenció sanitària a la població de Catalunya i de garantir els principis
bàsics del sistema de salut: servei finançat públicament, assistència universal, assegurament
públic i únic, accessibilitat, promoció de la salut i eficiència de l’organització sanitària. Aquest
ens planifica tenint en compte les necessitats de la població identificades, fonamentalment
en el Pla de salut, i proveeix els serveis mitjançant els contractes de compra de serveis que
estableix amb els centres i serveis integrats en la xarxa d’utilització pública.

L’atenció primària
L’atenció primària (AP) és el primer nivell d’accés del ciutadà a l’assistència sanitària. La trans-
formació de l’AP, que s’inicià a partir de la publicació del Decret 84/85 de mesures per a la
reforma de l’AP, és un dels processos de reforma més rellevants. Ha comportat la implan-
tació progressiva d’equips d’atenció primària (EAP) en àmbits territorials concrets anomenats
àrees bàsiques de salut (ABS). El nucli fonamental de l’activitat assistencial en les ABS és el
centre d’atenció primària (CAP).

La reforma de l’atenció primària (RAP) ha permès progressar cap un model que integra la pro-
moció de la salut i l’atenció preventiva, curativa i rehabilitadora. La RAP ha suposat canvis en
l’estructura i l’organització de l’AP orientats a una utilització més eficient dels recursos i una mi-
llor atenció als usuaris. Ha introduït el treball en equips multidisciplinaris i ha ampliat la dedica-
ció horària dels professionals i n’ha incrementat el nombre. La formació dels professionals sani-
taris en general, el desenvolupament del programa de metges interns residents (MIR) de Medicina
familiar i comunitària i el desplegament conceptual d’infermeria han millorat la competència clíni-
ca a l’AP. Per altra banda, les dades disponibles (despesa i qualitat de la prescripció farmacèutica,
derivacions i ampliació de l’oferta i satisfacció dels ciutadans) indiquen que la reforma és eficient
i efectiva, amb uns nivells de resolució superiors als de la xarxa no reformada.

A la taula 1 es pot veure el grau d’implantació de la RAP que es preveu finalitzarà l’any 2003.

EAP en Total d’EAP % d’EAP en 
Regió sanitària funcionament previstos funcionament

Lleida 29 29 100%

Tarragona 35 35 100%

Tortosa 9 9 100%

Girona 36 36 100%

Costa de Ponent 55 57 96,5%

Barcelonès Nord i Maresme 40 40 100%

Centre 73 73 100%

Barcelona Ciutat 60 66 90,9%

Total 337 345 97,7%

EAP: equips d’atenció primària.

Font: Servei Català de la Salut. Àrea Sanitària. Divisió d’Atenció Primària. Dades a 31/12/2002.

Taula 1. Implantació de
la reforma de l’atenció
primària. Catalunya,
2002
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D’acord amb la LOSC, la gestió dels serveis d’AP s’ha anat diversificant cap a entitats pro-
veïdores de naturalesa jurídica diversa. L’any 2002, el 79,8% dels EAP està gestionat per
l’Institut Català de la Salut i el 20,2% restant ho està per altres entitats proveïdores.

L’anàlisi de l’activitat assistencial de l’AP l’any 2002 mostra que es van efectuar un total de
35.782.134 visites. El nombre de visites per habitant i any a la xarxa reformada va ser de
7,1 i a la xarxa no reformada, de 6,0.

L’atenció a les urgències

L’atenció a les urgències en l’àmbit de l’AP es dóna per diferents dispositius, segons es trac-
ti de centres d’AP reformats o no reformats i també segons les característiques geogràfiques
i demogràfiques del territori. Dins de l’horari habitual de funcionament dels serveis són els
mateixos professionals d’AP els que es fan càrrec de l’atenció a les urgències tant en el do-
micili del pacient com en el centre.

Fora de l’horari habitual, d’acord amb les característiques territorials abans esmentades, ate-
nen les urgències el mateix equip d’AP o bé altres dispositius d’urgències. L’any 2001, per
a la demanda no programada que es presenta fora de l’horari habitual de funcionament dels
serveis, es fan càrrec de les urgències diferents dispositius assistencials: serveis especials
d’urgències (5), els serveis ordinaris d’urgències (28) i altres dispositius (30) (centres d’aten-
ció continuada, punts d’atenció continuada, serveis coordinadors de regions sanitàries, 061,
Sistema d’Emergències Mèdiques –SEMSA– i el 112 com a servei coordinador dels disposi-
tius assistencials existents en el territori).

L’atenció especialitzada
En l’àmbit de l’atenció especialitzada, si bé l’hospital d’aguts és l’ens més característic, s’ha
de considerar la importància creixent d’altres centres i serveis que presten serveis especia-
litzats. La majoria dels recursos s’organitzen funcionalment en xarxes com són la d’hospitals
d’aguts, la xarxa de salut mental, d’atenció a les drogodependències i la sociosanitària. L’es-
tructura en xarxes, algunes més orientades a problemes de salut (salut mental) i altres més
orientades als tipus de recursos (hospitals d’aguts, centres sociosanitaris), s’ha vist comple-
tada progressivament per l’aparició de nous serveis dirigits a atendre de manera més efec-
tiva i més eficient els requeriments assistencials específics dels malalts (unitats funcionals in-
terdisciplinàries sociosanitàries [UFISS], unitats de convalescència, hospitals de dia, pisos
assistits, etc.).

L’atenció hospitalària

La transformació de la xarxa hospitalària és un dels aspectes que marca l’evolució del sis-
tema sanitari públic català. El desplegament del mapa sanitari (DMS-83), la constitució de la
Xarxa hospitalària d’utilització pública (XHUP), el Pla de reordenació hospitalària (PRH), la Re-
ordenació de l’atenció especialitzada (RAE), la potenciació dels hospitals comarcals i la cons-
titució de consorcis hospitalaris són alguns dels aspectes més rellevants que han contribuït
a aquesta transformació.

En els darrers anys s’han realitzat inversions en obres i equipaments que han millorat els re-
cursos estructurals i tecnològics dels diferents hospitals de la XHUP i s’ha consolidat la xar-
xa d’hospitals comarcals. Pràcticament a tots els hospitals s’ha millorat i modernitzat el ni-
vell tecnològic i consegüentment ha augmentat la capacitat de resolució i l’equitat territorial.

L’any 2001 a Catalunya hi ha 65 hospitals de la XHUP, dels quals 17 tenen servei de psi-
quiatria i 30 estan autoritzats per fer també internament sociosanitari. En 11 hospitals hi ha
unitats hospitalàries de desintoxicació de drogodependències.
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El procés de reorientació i optimització de recursos en l’atenció hospitalària, entre els que es
troba la reducció de l’estada mitjana i el desenvolupament d’alternatives a l’hospitalització
convencional, així com també la integració de les especialitats als hospitals de la XHUP amb
la posta en marxa de la RAE, han comportat, per una banda, la disminució del nombre de
llits, i per l’altra, l’augment de la productivitat. En els darrers anys, l’activitat assistencial ha
experimentat un fort augment, especialment les consultes externes, com es pot veure a la
taula 2.

Increment 
1992 1995 1998 2001 1992-2001 (%)

Llits 16.335 15.754 14.934 14.774 –9,6

Altes 513.317 541.923 609.161 664.151 29,4

Consultes externes 4.136.907 4.836.199 6.777.549 8.844.147 113,8

Urgències 2.432.126 2.658.715 2.812.463 3.116.186 28,1

Font: Memòries d’activitat del Servei Català de la Salut (diversos anys).

Temps mitjà de Temps mitjà de Pacients en 
Activitat 2001 resolució* 2000 resolució* 2001 llista el 2001

Cataractes 43.951 4,94 3,14 11.509

Varices 9.972 5,52 5,30 4.406

Hèrnia 14.396 1,22 1,62 941

Colescistectomia 8.047 0,85 1,45 975

Septoplàstia 4.273 2,55 2,62 932

Artroscòpia 8.348 2,66 3,03 2.108

Vasectomia 4.160 0,73 0,29 100

Prostactectomia 4.413 0,77 0,75 275

Canal carpià 6.108 0,80 1,63 832

Amigdalectomia 5.167 0,73 0,99 428

Circumcisió 5.878 1,43 0,90 440

Histerectomia 5.409 0,60 0,85 385

Pròtesi de maluc 5.714 6,31 5,62 2.676

Pròtesi de genoll 5.577 21,55 18,01 8.372

Total 131.413 3,65 3,23 35.379
*Dades expressades en mesos i fraccions de mes.
Font: Servei Català de la Salut.

Taula 2. Evolució de la
capacitat i l’activitat a
la Xarxa Hospitalària
d’Utilització Pública
(XHUP). Catalunya,
1992-2001

Taula 3. Pla de xoc de
les llistes d’espera.
Catalunya, 2000-2001

La cirurgia major ambulatòria (CMA) en els centres de la XHUP ha sofert un important in-
crement en els darrers anys. El nombre de centres amb CMA ha passat de 20 l’any 1995
a 55 el 2001 i el nombre d’intervencions, de 16.648 a 197.664 en el mateix període. Els
procediments més freqüents que es fan amb aquesta tècnica són l’extracció del cristal·lí, l’a-
lliberament del canal carpià, els procediments quirúrgics de la mà i del canell, i la lligadura i
l’extirpació de venes varicoses.

Per tal de donar resposta a la demanda en els centres hospitalaris s’ha establert un pla de
xoc per a la reducció de les llistes d’espera pel període 2000-2003 (taula 3). Es fixa un temps
de garantia per a la realització de la intervenció dels 14 procediments que s’hi ha inclòs. S’ha
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establert una compra addicional per a aquests procediments, de manera que, a més de re-
baixar el temps d’espera, es vagi disminuint el de la resta d’intervencions a fi de poder as-
solir l’objectiu marcat per a l’any 2003. Aquest any, el temps màxim d’espera per a qualse-
vol dels 14 procediments quirúrgics controlats s’haurà de situar per sota dels 6 mesos, amb
un temps mitjà d’espera inferior als 3 mesos.

Un dels problemes que en els darrers anys han d’afrontar els hospitals és la pressió assisten-
cial originada per les urgències. Malgrat la reducció de l’estada mitjana i l’oferta de serveis al-
ternatius a l’hospitalització convencional, la majoria d’hospitals experimenten una persistent pres-
sió per ocupar els llits d’aguts des de les admissions d’urgències. Per aquest motiu, l’any 1999,
el Servei Català de la Salut va establir el Pla integral d’urgències de Catalunya com a instru-
ment d’informació, estudi i proposta per a la planificació, ordenació, programació, avaluació i
control de les activitats relatives a l’atenció sanitària de les urgències i les emergències mèdi-
ques en l’àmbit del sistema sanitari públic i de cobertura pública de Catalunya, com també de
coordinació dels serveis i dispositius sanitaris implicats. La implantació d’aquest pla ha contri-
buït a descongestionar la pressió d’urgències, especialment durant els mesos d’hivern.

L’atenció ambulatòria especialitzada

El desplegament de la RAE, que es basa en la integració de l’activitat especialitzada als hos-
pital de la XHUP i els especialistes de neuropsiquiatria als centres de salut mental, ha anat
desplaçant l’atenció especialitzada dels CAP II a les consultes externes dels hospitals. L’any
2001, el nombre de CAP II amb consulta ambulatòria especialitzada són 60 i gairebé tots els
hospitals de la XHUP (64) tenen consulta externa de totes o alguna de les especialitats. Els
centres amb consulta ambulatòria especialitzada psiquiàtrica són 103, i 13 consultes perifèri-
ques establertes per garantir l’atenció en les regions amb molta dispersió geogràfica. També
hi ha 60 centres amb consulta ambulatòria per l’atenció i seguiment de drogodependències.

L’atenció sociosanitària

El procés d’envelliment de la població catalana, la prolongació de la supervivència de perso-
nes amb malalties cròniques i l’atenció als malalts terminals, així com els canvis econòmics i
culturals que han modificat de forma substancial les estructures tradicionals de suport, ha
comportat el desenvolupament i la consolidació de nous recursos per a l’atenció sociosanità-
ria. En el futur, les necessitats de recursos s’incrementaran ateses les previsions demogràfi-
ques que preveuen que la tendència a l’envelliment de la població de Catalunya continuarà.

A partir de l’any 1990, a través del Programa vida als anys, s’han desenvolupat nous recursos
que complementen l’internament de llarga estada, fins aleshores l’única modalitat de servei so-
ciosanitari, com ara són els serveis de mitja estada (convalescència-subaguts, cures pal·liatives),
hospitalització a domicili, atenció de dia i serveis d’avaluació i suport (UFISS i PADES) (taula 4).

Serveis 1992 1993 1996 1999 2001 Increment 1992-2001 (%)

Llarga estada (llits) 3.713 3.871 4.189 4.533 5.067 36,4

Convalescència (llits) 433 576 856 1.177 1.257 190,3

Cures pal·liatives (llits) 122 156 338 307 347 184,4

Sida (llits) 41 50 70 70 53 29,2

PADES (equips) 31 34 44 55 64 106,5

UFISS (equips) 18 24 40 48 56 211,1

PADES: programa d’atenció domiciliària i equips de suport; UFISS: unitats funcionals interdisciplinàries
sociosanitàries.

Font: Memòries d’activitat del Servei Català de la Salut (diversos anys).

Taula 4. Evolució de la
dotació de serveis

sociosanitaris.
Catalunya, 1992-2001
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El nombre de malalts atesos pels dispositius sociosanitaris ha augmentat de forma expo-
nencial els darrers anys a causa de diferents factors, entre els que es troba la prolongació
de la supervivència de persones amb malalties cròniques relacionada amb la millora de trac-
taments específics i de suport, l’atenció a malalts terminals, la incorporació de la psicoge-
riatria a la xarxa sociosanitària, que ha comportat l’atenció a usuaris atesos tradicionalment
a la xarxa de salut mental, i en definitiva, la cultura pròpia de la societat del benestar que
augmenta les demandes d’atenció sociosanitària.

Pel que fa a la relació entre l’evolució de l’activitat i l’evolució de la dotació, destaca el fet
que, per a cadascun dels dispositius, l’increment en el volum de persones ateses ha estat
proporcionalment superior a l’increment en la dotació, el que reflecteix una millora progres-
siva i important en l’eficiència global dels serveis sociosanitaris (taula 5).

Usuaris 1992 1998 2001 Increment 1992-2001 (%)

Llarga estada 7.704 10.889 11.899 54,5

Convalescència 1.682 8.418 10.361 516,0

Cures pal·liatives 641 4.126 4.625 621,5

Hospital de dia 788 4.344 3.132 297,4

PADES 4.540 11.722 13.351 194,1

UFISS 2.978 20.574 28.304 850,4

Total 18.333 60.073 71.672 290,9

PADES: programa d’atenció domiciliària i equips de suport; UFISS: unitats funcionals interdisciplinàries
sociosanitàries.

Font: Memòries d’activitat del Servei Català de la Salut (diversos anys).

Taula 5. Evolució 
del nombre d’usuaris
atesos en els serveis
sociosanitaris.
Catalunya, 1992-2001

L’atenció a la salut mental

L’any 1990, el Departament de Sanitat i Seguretat Social va assumir, per delegació de la Di-
putació de Barcelona, la gestió econòmica dels concerts en matèria d’assistència psiquiàtri-
ca de la província de Barcelona, i l’any 1992 va rebre els traspassos de les diputacions de
Girona, Lleida i Tarragona.

Des d’aleshores s’ha fet un esforç important en el desenvolupament de nous serveis comuni-
taris i de rehabilitació, i en la reordenació dels antics hospitals psiquiàtrics per tal que aquests
centres prestin uns serveis que responguin a les noves necessitats de la població. Així, s’ha
dut a terme la reconversió progressiva de les unitats de mitjana i llarga estada, per tal d’ade-
quar els serveis a les necessitats del diferents tipus de pacients: atenció intensiva a les perso-
nes amb alta dependència psiquiàtrica (ADP), desinstitucionalització de les persones amb bai-
xa dependència i, d’acord amb el Programa vida als anys i el Departament de Benestar Social,
s’estan reordenant les places per l’atenció als pacients de psicogeriatria i disminuïts psíquics.

També s’està potenciant el desenvolupament de serveis comunitaris, com són els hospitals
de dia i els centres de dia per afavorir el tractament i la rehabilitació dels pacients amb tras-
torns mentals severs (TMS) i facilitar la seva integració familiar, social i laboral.

Pel que fa al desenvolupament de la xarxa de dispositius de salut mental infantil i juvenil, 
s’han anat incrementant els recursos d’atenció ambulatòria (CMSIJ) en tot el territori i desen-
volupant dispositius específics com ara unitats de crisis per a adolescents, hospitals de dia
per adolescents i unitats per a l’atenció als trastorns del comportament alimentari. S’assu-
meix també l’atenció psiquiàtrica i psicològica per a nens i nenes amb psicosi i autisme amb
necessitats educatives especials.
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Les taules 6 i 7 presenten l’evolució dels recursos de salut mental i dels malalts atesos.

Variació
Serveis 1993 1996 1998 2001 1993-2001 (%)

Centres de salut mental infantil/juvenil 25 31 32 35 40,0

Centres de salut mental d’adults 57 66 66 68 19,3

Hospitalització d’aguts (llits)* 696 784 784 831 19,4

Hospitalització de subaguts (llits) 318 314 373 427 34,3

Hospital de dia (places) 105 186 270 630 500,0

Centres de dia (places) 605 928 1.245 1.770 292,6

Mitja i llarga estada (places) 3.886 3.656 3.325 2.844 –26,8

*En hospitals generals i en hospitals psiquiàtrics.

Font: Memòries d’activitat del Servei Català de la Salut (diversos anys). Pla de salut de Catalunya 1996-1998.

Variació
Activitat 1993 1996 1998 2001 1993-2001 (%)

Centres de salut mental 
infantil/juvenil (visites) 110.192 133.929 157.136 197.088 78,9

Centres de salut mental d’adults 
(visites) 328.657 485.023 582.804 668.138 103,3

Hospitalització d’aguts (altes) 17.600 22.782* 19.655** 18.323 0,0

Hospitalització de subaguts 
(altes) 774 1.162 1.434 85,3

*Dades de l’any 1995.
**Inclou altes de subaguts.

Font: Memòries d’activitat del Servei Català de la Salut (diversos anys).

Taula 6. Evolució de la
dotació de serveis

d’atenció a la salut
mental. Catalunya,

1993-2001

Taula 7. Evolució de
l’activitat en els serveis

de salut mental.
Catalunya, 1993-2001

Recursos per a l’atenció a les drogodependències

Per a l’atenció als problemes de l’abús i dependència de l’alcohol i altres drogues, Catalu-
nya compta amb la Xarxa d’atenció a les drogodependències (XAD). Els centres que com-
posen la xarxa presten tractament especialitzat en diferents línies de servei.

La XAD compta amb 60 centres d’atenció i seguiment (CAS) que ofereixen tractament am-
bulatori especialitzat als drogodependents. Els centres ofereixen diferents modalitats: tracta-
ments lliures de drogues, programes de manteniment amb metadona, programes de man-
teniment amb antagonistes, etc. També hi ha recursos de la XAD a centres d’atenció primària
amb especialitats, consultes externes hospitalàries i centres de salut mental. Es compta amb
71 punts de dispensació de metadona. En 11 hospitals d’aguts hi ha unitats hospitalàries de
desintoxicació de drogodependències (UHD), on es du a terme el tractament de la síndrome
d’abstinència mitjançant un període breu d’estada en aquells casos en què la desintoxicació
en règim ambulatori no és viable.

El 31 de desembre de 2001 hi havia 1.074 usuaris en el programa de manteniment de me-
tadona en centres penitenciaris i 7.851 en centres de la XAD.

Serveis de rehabilitació

Els serveis de rehabilitació poden estar integrats en hospitals i en centres que presten aten-
ció ambulatòria especialitzada. L’any 2001, 45 hospitals disposen de serveis de rehabilitació
hospitalària i 51 centres extrahospitalaris presten serveis de rehabilitació ambulatòria.
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Tractament de la insuficiència renal crònica

La xarxa d’atenció a la insuficiència renal a Catalunya s’estructura en tres nivells assisten-
cials: els serveis de nefrologia, que, entre altres funcions, duen a terme la prevenció, el
diagnòstic i la prescripció del tractament substitutiu renal més adequat a cada pacient; les
unitats d’assistència nefrològica, que presten assistència de menor complexitat, i els centres
de diàlisi, que ofereixen tractament substitutiu als malalts.

La distribució dels recursos de diàlisi en el territori garanteix una bona accessibilitat geogrà-
fica als malalts de totes les regions sanitàries (taula 8). Tot i que el nombre de centres (43)
s’ha mantingut estable en els darrers anys, la capacitat de tractament (nombre de monitors)
ha sofert un lleuger increment per tal d’adequar-se a les necessitats actuals. En alguns ca-
sos els monitors s’han desplaçat per acostar-se al lloc de residència dels malalts.

Trasplantaments Nombre Nombre 
Òrgan Any d’inici 2001 de centres acumulat

Ronyó 1965 394 6 5.882

Fetge 1984 200 3 1.984

Cor 1984 53 3 497

Pulmó 1990 29 1 169

Pàncrees 1983 23 2 237

Font: Memòries d’activitat del Servei Català de la Salut (diversos anys).

Taula 9. Activitat 
de trasplantament
d’òrgans. 
Catalunya, 2001

Increment
1985 1990 1995 2000 1985-2000 (%)

Centres de diàlisi 39 40 42 44 11,4

Malalts atesos amb diàlisi 2.806 2.638 3.039 3.441 22,6

Malalts amb empelt funcionant 666 1.148 1.907 2.689 303,8

Font: Registre de malalts renals. Informes estadístics (diversos anys).

Taula 8. Evolució 
del nombre de centres
de diàlisi i de malalts
atesos. Catalunya,
1985-2000

Trasplantaments d’òrgans i teixits

Els resultats obtinguts en el trasplantament d’òrgans i la dinàmica interhospitalària establerta
per les unitats de coordinació de trasplantaments dels hospitals de la XHUP han incremen-
tat el nombre de trasplantaments (taules 9 i 10) sense augmentar proporcionalment el nom-
bre de centres trasplantadors, excepte en relació amb el trasplantament de teixits, que ha
experimentat un notable increment en el nombre de centres públics i privats autoritzats per

Òrgan o teixit Nombre de centres Nombre de trasplantaments

Cèl·lules progenitores de l’hemopoesi 14 443

Teixit ossi osteotendinós 35 1.052

Teixit vascular (vàlvules cardíaques 
i segments vasculars) 7 66

Pell 2 26

Còrnia 34 935

Font: Memòria d’activitat del Servei Català de la Salut.

Taula 10. Activitat de
trasplantament de
teixits. Catalunya, 2001
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realitzar-los. Una major disponibilitat de teixits i la millora de les tècniques emprades en els
bancs per fer-los viables han permès que el trasplantament de teixits sigui una alternativa te-
rapèutica efectiva per oferir una millora de la qualitat de vida a un gran nombre de pacients.

L’any 2001, l’índex de trasplantaments per milió d’habitants és de 115. El nombre total de
donants coordinats a l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT) ha estat de 650.
Aquests resultats indiquen una bona coordinació i un alt nivell de conscienciació i solidaritat
de la població catalana envers la donació.

Els ciutadans i els serveis sanitaris

La nova orientació del serveis sanitaris a Catalunya pretén situar el ciutadà en el centre de
la gestió sanitària i de la salut. L’accessibilitat, la participació, la corresponsabilització amb la
salut, i la informació i la comunicació amb els ciutadans són aspectes en els que el Servei
Català de la Salut posa especial èmfasi. En aquest sentit, desenvolupa noves eines i es-
tratègies per a l’atenció al client, entre les que es troben un sistema nou en relació amb les
queixes i reclamacions, la implantació de sistemes de mesura de la satisfacció de l’usuari,
les mesures per a la disminució de les llistes d’espera i el Pla integral del transport sanitari.

El Departament de Sanitat i Seguretat Social ha tingut especial interès en vetllar pels drets
dels ciutadans, especialment pels dels usuaris del serveis sanitaris, amb la promulgació de la
Llei 21/2000 sobre els drets d’informació concernents a la salut i l’autonomia del pacient, i la
documentació clínica, que assumeix les indicacions del Conveni sobre el respecte als drets
humans i a la biomedicina que el Consell d’Europa va establir l’any 1997 i l’Estat espanyol va
ratificar l’any 2000. També cal destacar, pel seu caràcter innovador, la inclusió en aquesta llei
de la regulació de la possibilitat d’elaborar documents de voluntats anticipades del pacient.

L’any 2001, el Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya va aprovar la Carta de drets i
deures dels ciutadans en relació amb la salut i l’atenció sanitària. Aquest document preveu
els drets i deures aplicables a tots els serveis sanitaris, amb independència del nivell i de la
titularitat jurídica, i propugna el respecte a la dignitat, a la persona i a l’autonomia del pacient,
i finalment considera el ciutadà com un subjecte actiu, responsable de la seva salut, que ha
de complir un conjunt de deures que han de conèixer tant ell com el professional sanitari.

La utilització i la satisfacció dels ciutadans amb els serveis
sanitaris en l’Enquesta de salut de Catalunya 2002

L’Enquesta de salut de Catalunya (ESCA) és un dels instruments amb que compta el siste-
ma sanitari català per obtenir informació directament dels ciutadans. L’ESCA 2002 es va 
realitzar per mitjà d’una entrevista personal a una mostra aleatòria de la població de Cata-
lunya. L’enquesta es va dur a terme entre els mesos d’octubre de 2001 i maig de 2002, 
i hi van participar 8.400 persones no institucionalitzades de totes les edats.

Segons l’ESCA, el 88,6% (IC ± 0,7) de la població ha visitat un professional sanitari almenys
una vegada l’últim any. Les dones ho han fet amb major freqüència (92,3%; IC ± 0,8) que els
homes (84,9%; IC ± 1,1). El professional visitat amb major freqüència ha estat el de medeci-
na general (67,1%, IC ± 1,0). En tots els casos, la freqüència de les visites és més elevada
entre els grups de més edat. El 78,7% (IC ± 2,3) de la població de 0 a 14 anys ha visitat el
pediatre durant l’últim any. Quant a altres especialitats mèdiques, destaca que el 34,3% (IC
± 1,1) de les persones han visitat l’odontòleg i el 28,5% (IC ± 1,0) l’oftalmòleg. El 39,6% (IC
± 1,5) de les dones declaren haver visitat el ginecòleg durant l’últim any, amb una freqüència
major entre les dones de 45 a 64 anys d’edat. La visita d’infermeria és declarada pel 10,7%
(IC ± 0,7) dels enquestats. L’1,9% (IC ± 0,3) declara haver visitat l’homeòpata, l’1,5% (IC ±
0,3) el naturista i l’1,1% (IC ± 0,3) l’acupuntor. Les dones de totes les edats, en major pro-
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porció, han visitat algun professional sanitari i aquest fet és una constant en tots els àmbits
socials. Les classes més desfavorides utilitzen en major proporció el metge de medecina ge-
neral, mentre que freqüenten en menor proporció el pediatre, el dentista i el ginecòleg.

En relació amb les dues setmanes anteriors a l’entrevista, el 19,1% (IC ± 0,9) de la pobla-
ció declara haver estat visitat per un professional sanitari en les dues setmanes prèvies a
l’entrevista, amb una major freqüentació per part de les dones (21,8%; IC ± 1,3) que dels
homes (16,3%; IC ± 1,2) en tots els grups d’edat, excepte en la població menor de 15 anys.
La major proporció de persones que han estat visitades s’observa entre les persones de més
edat. El 46,6% (IC ± 1,1) de les visites les va realitzar el metge general, el 10,1% (IC ± 1,7)
el pediatre, el 4,0% (IC ± 0,6) el ginecòleg i el 3,5% (IC ± 0,4) l’odontòleg. El 8,0% (IC ±
0,6) de la població declara haver consultat el farmacèutic. El motiu més freqüent de la visi-
ta, per a tots els grups d’edat, ha estat obtenir un diagnòstic i/o tractament (54,0%; IC ±
1,1). Segueixen en freqüència, com a motiu de l’última visita, obtenir receptes i un diagnòs-
tic i/o tractament (17,7%; IC ± 0,9) i realitzar un examen preventiu (13,7%; IC ± 0,8). El
53,2% (IC ± 1,1) declara haver esperat per ser visitat menys de 15 minuts des de la seva
arribada a la consulta fins que va ser atès, i el 23,4% (IC ± 1,0), entre 15 i 30 minuts. La
consulta telefònica ha estat utilitzada pel 4,2% (IC ± 0,5) de la població, i els serveis sanita-
ris de caràcter públic han estat els més consultats, amb el 57,4% (IC ± 1,1) dels casos. El
74,3% (IC ± 1,0) de la població que ha estat visitada durant les dues setmanes prèvies a
l’entrevista ho ha fet en serveis sanitaris públics, l’11,8% (IC ± 0,7) en serveis sanitaris pri-
vats i el 12,4% (IC ± 0,7) en mútues voluntàries o obligatòries. La utilització de serveis pú-
blics és més freqüent entre les persones de més edat, mentre que la de serveis privats ho
és més entre els menors de 15 anys. La majoria de les visites, el 62,0% (IC ± 1,1), s’ha rea-
litzat en centres d’atenció primària.

Quant a les hospitalitzacions durant l’últim any, el 9,1% (IC ± 0,7) de la població declara ha-
ver ingressat en un hospital almenys una vegada. En el grup d’edat de 0-14 anys i en el
grup dels majors de 64 anys, les hospitalitzacions són superiors en els homes, mentre que
entre els 15 i els 65 anys els ingressos hospitalaris són més freqüents en les dones. Les
classes socials més baixes presenten percentatges d’hospitalització més elevats. Entre les
persones que declaren haver ingressat en un hospital, el 7,6% (IC ± 1,9) ho han fet en tres
o més ocasions.

El 52,7% (IC ± 1,1) de la població declara haver pres algun medicament en els dos últims
dies, amb una major proporció entre les dones (58,9%; IC ± 1,5) que entre els homes (46,2%;
IC ± 1,6). El 25% (IC ± 1,0) de la població ha pres dos medicaments o més; aquest per-
centatge és més elevat en els majors de 64 anys (61,2%; IC ± 1,1 en dones; 50,5%, IC ±
1,1 en homes) i inferior en els menors de 15 anys (9,2%, IC ± 0,7). Entre la població de 65
i més anys, el consum de tres o més medicaments és del 36,1% (IC ± 1,1).

Segons l’ESCA, el 82,2% (IC ± 0,9) de la població expressa estar satisfeta o molt satisfeta
amb els serveis sanitaris utilitzats durant l’últim any. Pel que fa a l’última visita a un profes-
sional sanitari en les dues setmanes anteriors a l’entrevista, estan satisfets o molt satisfets
en totes les dimensions estudiades més del 80% de la població, i el temps d’espera per a
la consulta és l’aspecte menys valorat. Entre les persones que han estat hospitalitzades l’úl-
tim any i en relació amb l’últim ingrés, el percentatge de satisfets o molt satisfets és supe-
rior al 80% en tots els aspectes estudiats, excepte la qualitat del menjar, que obté una va-
loració inferior (79,3%).

Comparant aquests resultats amb els obtinguts a l’ESCA de l’any 1994 (taules 11 i 12) i en
relació amb la utilització dels serveis sanitaris l’últim any s’observa un increment de la pro-
porció de persones que declaren haver estat visitades el darrer any, ingressades en un hos-
pital i consumit medicaments. La proporció d’enquestats que es declaren satisfets o molt sa-
tisfets amb els serveis sanitaris utilitzats, tot i que es manté elevada, experimenta un descens
en relació amb l’any 1994.
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1994 2002
Homes Dones Total Homes Dones Total

Població que ha estat visitada 
per un professional sanitari 
el darrer any 83,8 91,4 87,8 84,9 92,3 88,6

Població que ha estat visitada 
per un professional sanitari 
els darrers 15 dies 18,9 24,4 21,8 16,3 21,8 19,1

Visita a un professional de medicina
general en els darrers 15 dies 
(% de la població atesa) 37,6 42,2 40,3 44,2 48,4 46,6

Població que ha patit algun 
problema de salut que requeria 
atenció mèdica i no ha consultat 
els serveis sanitaris 7,2 11,4 8,6 5,7 7,9 6,8

Població que declara tenir dret 
a l’assistència sanitària mitjançant
els serveis sanitaris públics 97,8 97,9 97,8 99,1 99,2 99,2

Població que declara haver 
ingressat en un hospital en el 
darrer any 8,0 8,0 8,0 8,9 9,2 9,1

Població que declara haver pres 
algun medicament durant els 
2 dies anteriors a l’entrevista 35,8 51,5 44,1 46,2 58,9 52,7

Taula 11. Utilització
dels serveis sanitaris.

Comparació dels
resultats de l’ESCA

1994 i 2002

Taula 12. Satisfacció
amb els serveis

sanitaris. Comparació
dels resultats de

l’ESCA 1994 i 2002

1994 2002

Homes Dones Total Homes Dones Total

Població que es declara satisfeta 
o molt satisfeta amb els serveis 
sanitaris utilitzats durant 
el darrer any 88,6 87,4 87,9 82,8 81,8 82,2

Població que declara estar 
satisfeta o molt satisfeta, en 
relació amb la darrera visita 
a un professional sanitari durant 
els darrers 15 dies, amb:
El tracte del professional 95,6 95,4 95,5 93,7 92,3 92,8
Les explicacions donades 92,0 92,3 92,2 91,0 88,8 89,6
El temps d’espera des que 

va arribar a la consulta fins 
que el van visitar 82,9 79,9 81,0 74,7 73,0 73,7

El temps que el professional 
sanitari li va dedicar 
a la consulta 92,0 91,3 91,6 89,1 87,5 88,1

Els tràmits burocràtics per 
accedir a la consulta 91,9 91,2 91,4 81,1 81,8 81,5

L’adequació de l’horari de la visita 94,2 94,3 94,3 89,9 87,7 88,5

Població que declara estar satisfeta 
o molt satisfeta, en relació 
amb la darrera hospitalització 
en el darrer any, amb:
La competència del professional 

que el va atendre 94,3 96,9 95,7 92,5 93,1 92,8
El tracte del personal mèdic 97,5 99,1 98,4 94,6 94,3 94,4
El tracte del personal d’infermeria 96,4 96,8 96,6 95,2 93,3 94,2
La qualitat del menjar 79,2 82,0 80,7 79,2 79,4 79,3
El confort durant l’estada 92,6 94,9 93,9 90,4 89,2 89,8
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Entorn econòmic

La despesa sanitària en l’entorn 
dels països desenvolupats
L’assignació dels recursos econòmics destinats a la sanitat adquireix un significat dinàmic en
el moment en que ens podem comparar amb els països del nostre entorn més proper que
practiquen polítiques sanitàries similars. La comparació més apreciada es basa en el lligam
entre la despesa sanitària i la riquesa de cada país, és a dir, esbrinar quina quantitat de re-
cursos de la producció total (PIB) es destina a la sanitat.

Els països del nostre entorn econòmic, integrats en l’Organització per a la Cooperació i De-
senvolupament Econòmics (OCDE), assignen una mitjana del 8,0% del seu PIB en despesa
sanitària, si considerem les dades de l’any 2000, darrer any amb dades disponibles. Per la
seva part, els països de la Unió Europea (UE) assignen també una mitjana del 8,0%, men-
tre que Espanya destina una quantitat equivalent al 7,7% del seu PIB (taula 1).

Despesa pública Despesa total

Alemanya 7,8 10,4

França 7,2 9,5

Dinamarca 6,8 8,3

República Txeca 6,6 7,2

Canadà 6,5 9,1

Bèlgica 6,2 8,7

Nova Zelanda 6,2 8,0

Itàlia 5,9 8,1

Regne Unit 5,9 7,3

Portugal 5,8 8,2

Estats Units 5,8 13,0

Suècia 5,7 8,5

Mitjana països UE 5,7 8,0

Àustria 5,6 8,0

Mitjana països OCDE 5,6 8,0

Holanda 5,5 8,1

Islàndia 5,4 8,7

Espanya 5,4 7,7

República Eslovaca 5,3 5,9

Hongria 5,1 6,8

Irlanda 5,1 6,7

Finlàndia 5,0 6,6

Grècia 4,6 8,3

Mèxic 2,5 5,5

Luxemburg 2,4 6,0

Font: Eco-Santé. OCDE.

Taula 1. Despesa
pública i privada 
en sanitat sobre el PIB,
any 2000
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D’això es pot deduir que estem per sota del nivell de despesa sanitària mesurada segons la
riquesa dels països del nostre entorn.

Si ens centrem en les dades de despesa pública sobre el PIB segons informació de l’OCDE,
Espanya es va situar en un 5,4%, és a dir, tres dècimes per sota de la mitjana europea, 
que va ser del 5,7%, i dues per sota de la mitjana dels països de l’OCDE, que va ser 
del 5,6%.

Hi ha un conjunt de factors que influeixen significativament en l’evolució de la despesa sa-
nitària. Aquest és el cas de la pròpia evolució de la taxa de cobertura sanitària de la pobla-
ció, els avenços tecnològics, l’aparició de noves malalties o el mateix desenvolupament so-
cioeconòmic de la població, que genera una demanda superior al ritme de creixement de la
seva renda: és prou conegut i demostrat que l’elasticitat del consum de serveis sanitaris 
és superior a la unitat. Aquest aspecte, clarament constatat a l’àmbit internacional, afecta
d’una manera més visible a comunitats com Catalunya, amb una renda per càpita més ele-
vada en relació amb altres comunitats autònomes, el que suposa que el diferencial assen-
yalat entre Espanya i els països desenvolupats és encara més evident si ho considerem en
relació amb Catalunya.

Un factor de pressió molt important sobre la despesa serà el de l’envelliment progressiu de
la població. Recentment, l’OMS ha alertat sobre l’impacte sanitari d’aquest fenomen. Estima
que la despesa en assistència sanitària s’incrementarà un 41% entre l’any 2000 i el 2050
per l’augment del nombre de persones grans. A l’actualitat, un 30% de les despeses de sa-
lut a tot el món es destina als majors de 75 anys, encara que només representen el 5% de
la població.

En aquests moments Espanya ocupa el novè lloc en la llista d’envelliment, però segons l’OMS
serà el país més vell l’any 2050, amb un 31,5% de la població amb més de 65 anys.

La nova configuració del finançament sanitari

El model de finançament de la sanitat ha evolucionat significativament des de l’inici dels tras-
passos de la sanitat a les comunitats autònomes. Des de l’any 1981, en que es van produir
les primeres transferències a Catalunya, fins el 1993, en que es va plantejar la necessitat d’u-
na reforma profunda, es va mantenir un sistema basat en el cost efectiu de la despesa vin-
culada a l’Insalud, amb les consegüents mancances que això va suposar, fonamentalment
per problemes d’insuficiències dels pressupostos inicials i liquidats.

No és fins el període 1994-1997 en que es planteja un model quadriennal més estable, ba-
sat en el repartiment per càpita. Es va homogeneïtzar l’assignació dels recursos, establint un
concepte únic de població protegida. Com a criteri d’evolució dels recursos es va limitar per
primera vegada el creixement del pressupost sanitari de cada comunitat autònoma al crei-
xement del PIB nominal de l’Estat.

Al final d’aquest període es va generalitzar l’opinió de reformar el model amb profunditat per
millorar essencialment la suficiència de recursos. Amb aquest plantejament es va aprovar un
nou sistema de finançament per al període 1998-2001. Així mateix, la distribució territorial es
va realitzar en un 98% dels recursos segons la població protegida i per al 2% restant es va
crear un fons per recollir la compensació per la pèrdua de població, la compensació per l’a-
tenció als desplaçats d’altres comunitats autònomes i per cobrir costos de docència i re-
cerca.

Es va veure, però, a la vista de la pressió de la demanda, que el sector públic de la sanitat
tindria problemes per mantenir l’equilibri pressupostari amb un escenari de creixement de la
despesa sanitària pública basat en el PIB nominal.
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Així, en el nou model de finançament general de les comunitats autònomes de règim comú
que es va iniciar l’any 2002 s’hi van incloure per primer cop la sanitat i els serveis socials
en el montant total de recursos per a finançar les competències comunes, però amb algu-
nes característiques específiques. La sanitat ja no es finançarà per la seva participació en el
pressupost de despesa de l’antic Insalud sinó que el seu pressupost estarà relacionat amb
els ingressos tributaris de la comunitat autònoma en què té competència i protegit per una
norma de mínims. És a dir, la sanitat ja no es finançarà mitjançant una subvenció condicio-
nada sinó mitjançant el rendiment que la Generalitat extregui de la recaptació de determinats
tributs, concretament, del 35% de l’IVA, del 40% dels impostos especials sobre l’alcohol, el
tabac i els hidrocarburs, del 100% de l’impost sobre l’energia i de la recaptació dels im-
postos sobre matriculació de vehicles i de les vendes minoristes d’hidrocarburs. Per tant, és
un sistema que millora l’autonomia financera de la Generalitat (el finançament via impostos
recaptats passa del 33 al 86% del pressupost).

El finançament de la sanitat en el nou acord de finançament de les comunitats autònomes
vigent des del 2002 es basa en la distribució dels següents fons, segons uns paràmetres de
repartiment establerts: 

Fons general

El model fixa una xifra inicial de recursos per a la sanitat i garanteix durant els tres primers
anys (2002-2004) que l’evolució mínima serà la del PIB nominal a preus de mercat.

La xifra base de partida per a tot el Sistema Nacional de Salut (SNS) és la despesa liquida-
da del 1999, però distribuïda entre comunitats autònomes d’acord amb els següents criteris
i ponderacions: població protegida (xifra de població de 1999) un 75%, envelliment de la po-
blació (majors de 65 anys) un 24,5% i insularitat un 0,5%.

Malgrat que no es tracta d’una subvenció condicionada, les comunitats autònomes es com-
prometen a destinar a la gestió de l’assistència sanitària de la Seguretat Social, com a mí-
nim, els fons derivats dels càlculs esmentats, actualitzats d’acord amb l’evolució dels in-
gressos tributaris de l’Estat (ITE).

Fons específics

• Fons del Programa d’estalvi en incapacitat temporal. Com en l’últim acord, es dota un
fons de 40.000 milions de pessetes del que les comunitats autònomes gaudiran en fun-
ció de l’assoliment d’objectius en relació amb la prestació econòmica d’incapacitat tem-
poral. La distribució d’aquest fons es farà en funció de la població protegida i els objec-
tius es fixaran com en l’acord anterior, mitjançant un conveni.

• Fons de cohesió sanitària. La llei que fixava el model de finançament prevèia que el Mi-
nisteri de Sanitat i Consum desenvoluparia un procediment que permetria la compensació
de la facturació corresponent a malalts desplaçats d’altres comunitats autònomes, de paï-
sos de la UE o de països que tenen conveni d’assistència recíproca. A més, sembla que
es dotaran recursos per tal de fomentar la cooperació i la coordinació dels diversos ser-
veis autonòmics de salut.

• Fons de suficiència. El fons de suficiència en l’any base 1999 s’entén com la diferència,
positiva o negativa, entre les necessitats totals de finançament de cada comunitat autò-
noma i el valor dels recursos financers del sistema. Així doncs, té com a finalitat cobrir la
diferència entre les necessitats de despesa de cada comunitat autònoma i la seva capa-
citat fiscal en l’any base del sistema (1999).

• Assignacions d’anivellament. Aquestes assignacions tenen com a objectiu garantir un ni-
vell mínim en la prestació de serveis públics fonamentals. Es consideren dins d’aquesta
qualificació els serveis educatius i els sanitaris. Aquest concepte pretén garantir que quan
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es produeixi una desviació de més de tres punts respecte de la mitjana de l’Estat (s’en-
tén que es parla del percentatge de població protegida, en el cas de la sanitat), l’Estat i
la comunitat autònoma analitzaran quines possibles solucions es poden adoptar, un cop
tingut en compte el finançament global de la comunitat autònoma. En els pressupostos
generals de l’Estat s’habilitarà una dotació anual per tal d’atendre aquesta assignació d’a-
nivellament.

• Lleialtat institucional. L’acord de finançament preveu que, atès que l’Estat pot prendre
algunes decisions tributàries que afectin les comunitats autònomes amb la implicació d’un
nivell de despesa no prevista en el moment d’aprovar-se l’esmentat acord, anualment el
Consell de Política Fiscal i Financera elaborarà un informe sobre les conseqüències deri-
vades de les actuacions de l’Estat, tant en matèria d’ingressos com de despeses.

En definitiva, hi ha una sèrie de punts significatius en el nou acord de finançament de les
comunitats autònomes que afecten directa o indirectament a la sanitat i que cal destacar:

• En primer lloc, la integració de la sanitat al finançament general de les comunitats autò-
nomes. Això suposa un increment de l’autonomia financera de les comunitats autònomes
i la possibilitat de transferència de la sanitat a la resta de comunitats, i dóna més capaci-
tat financera per a la sanitat en mantenir l’evolució dels ingressos tributaris de l’Estat (ITE)
per sobre de l’evolució del PIB nominal.

• És un sistema de finançament via ingressos que proporciona major autonomia financera a
les comunitats autònomes, amb l’increment del nombre de tributs cedits o amb participa-
ció de les comunitats en el percentatge dels impostos, com ja hem assenyalat ante-
riorment.

• Es manté la sanitat en l’àmbit de protecció de la Seguretat Social. És a dir, està sotme-
sa al règim econòmic de la Seguretat Social que és competència de l’Estat i, per tant, és
aquest qui defineix les prestacions sanitàries de cobertura obligatòria.

• Es vincula una despesa sanitària mínima a les comunitats autònomes, és a dir, que la des-
pesa sanitària evolucioni com la part estatal dels impostos cedits. Així mateix, l’evolució
dels recursos sanitaris mínim serà igual a la del PIB nominal pels tres primers anys de l’a-
cord.

Caldrà veure com l’evolució temporal del model exercita realment la capacitat de generar re-
cursos suficients per a la sostenibilitat del sistema sanitari públic.

Així mateix, el desembre de 2001, les deu comunitats autònomes que encara no tenien com-
petències directes en sanitat van pactar el traspàs d’aquestes i, posteriorment, durant el
2002, totes les comunitats van acceptar el nou sistema amb totes les seves fonts de fi-
nançament, com a elements a integrar en els seus respectius pressupostos.

Aquest nou pas que es recull per primer cop en els pressupostos de l’any 2003 implica, pel
que fa a la sanitat, entre d’altres coses, que el pressupost estatal destinat a la despesa sa-
nitària es redueix un 95%, ja que ara l’Estat només administra directament la sanitat en les
ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.

Ara són els serveis de salut de cada comunitat autònoma els responsables de l’administra-
ció i gestió dels recursos destinats a l’atenció sanitària del conjunt dels ciutadans. A la tau-
la 2 es pot veure l’evolució dels recursos públics destinats a la sanitat a la comunitat autò-
noma de Catalunya. Es pot observar com el pressupost de la sanitat pública a Catalunya ha
anat creixent progressivament i per sobre del creixement del PIB nominal.
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Any Pressupost (en milions d’euros) % creixement

1990 1.964,64 –

1991 2.283,52 16,23

1992 2.628,69 15,12

1993 2.951,58 12,28

1994 3.165,39 7,24

1995 3.319,01 4,85

1996 3.435,18 3,50

1997 3.640,97 5,99

1998 3.847,72 5,68

1999 4.171,17 8,41

2000 4.437,36 6,38

2001 4.744,74 6,93

2002 5.089,00 7,26

2003 5.489,97 7,88

Taula 2. Evolució del
pressupost per a la
prestació dels serveis
sanitaris de provisió
pública de la
Generalitat de
Catalunya 1990-2003.
Any base 1990
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Objectius de salut i de
disminució de risc per a l’any
2010 i objectius operacionals
per al període 2002-2005
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Consum de tabac

Introducció
En els països desenvolupats, el consum de tabac constitueix la primera causa prevenible de
pèrdua de salut i de morts evitables i prematures1. El tabaquisme és un dels factors de risc
més importants de les principals malalties cardiovasculars i respiratòries cròniques, així com
d’un nombre important de neoplàsies2. La nicotina i, sobretot, el monòxid de carboni són els
responsables de l’augment de risc del fumador per a les malalties cardiovasculars (cardio-
patia isquèmica, malaltia cerebrovascular i vasculopatía perifèrica). Les substàncies irritants
(com ara l’òxid de nitrògen, o l’acroleïna, entre altres) són les principals causants dels pro-
cessos crònics de l’aparell respiratori (bronquitis crònica, emfisema pulmonar i asma bron-
quial) que apareixen en el fumador3,4. Finalment, partícules contingudes en el quitrà del fum
del tabac (hidrocarburs policíclics, amines aromàtiques, etc.) amb un poder carcinogènic de-
mostrat són responsables d’una sèrie de càncers relacionats amb el consum de productes
tabàquics: de càncer de pulmó, de cavitat oral i faringe, de laringe, d’esòfag, de pàncrees,
de bufeta urinària, de pelvis renal i de cèrvix uterí. En la dona, el tabaquisme incrementa el
risc de malaltia inflamatòria pelviana i d’embaràs extrauterí, així com afavoreix el risc d’avor-
tament espontani, de part prematur i de baix pes al néixer5,6.

L’exposició passiva al fum ambiental del tabac incrementa el risc de càncer de pulmó en els
no fumadors, de síndrome de mort sobtada en el lactant i d’infeccions respiratòries, otitis
mitjana i asma en els nens. L’excés de risc de desenvolupar càncer de pulmó en la perso-
na no fumadora que conviu amb la persona fumadora es situa entre un 20% i un 30% se-
gons l’últim informe de la International Agency for Research on Cancer (IARC, 2002)7.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS), en el seu informe «Health for all in the 21st cen-
tury» dirigit a la regió europea estableix en un 50% la proporció de persones fumadores que
moriran per causa del tabaquisme, la meitat a edat mitjana, és a dir en el període de la vida
de més gran activitat econòmica i la meitat a una edat més avançada. Si les tendències ac-
tuals continuen i no s’endureixen les mesures de control del tabaquisme, el consum de ta-
bac serà el responsable del 20% de totes les morts en la regió europea cap a l’any 20208.

Magnitud del problema
L’impacte sanitari i econòmic que ocasiona el tabaquisme és elevat9,10. Així, a Catalunya s’ha
estimat que es van produir 8.931 morts atribuïbles a l’hàbit tabàquic l’any 1997, el que va
representar un 16,4% de totes les morts que van ocórrer aquell any. D’aquestes, 7.484 es
van donar en els homes i 1.447 en les dones, el que va correspondre al 27,4% i 5,7%, res-
pectivament, de totes les morts produïdes en homes i dones de més de 35 anys a la po-
blació catalana11.

A Catalunya, l’any 2002, la prevalença de fumadors de 15 anys o més és de 32,1% (38,0%
en els homes i 26,6% en les dones), xifra que representa una reducció de 1,6 punts de pre-
valença respecte de 1990, però ens deixa molt lluny de l’objectiu fixat normativament per
l’OMS, que era del 20% de fumadors l’any 200012.

Per grup d’edat i sexe, els homes de 25 a 34 anys són els que representen xifres de pre-
valença més altes (48,6%). Entres les dones, les de 15 a 24 anys presenten la prevalença
més alta (42,5%), per sobre dels nois de la mateixa edat, encara que s’ha reduït un 5,8%
amb relació a l’any 1998 (gràfics 1 i 2). Pel que fa a la resta de grups d’edat, la prevalença
és en general superior en els homes. En les dones (de 15 anys o més) la prevalença de ta-
baquisme s’ha incrementat un 15,2% en relació amb el 1998, mentre que en els homes ha
disminuït un 3,3% durant el mateix període (gràfics 1 i 2)12.
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Per sexes, l’evolució del tabaquisme a Catalunya en els darrers anys mostra una tendència
ascendent pel que fa a les dones i descendent en el homes en línia amb les tendències evo-
lutives que ha tingut l’epidèmia tabàquica a Espanya13-16. En el cas dels joves d’ambdós se-
xes sembla que s’ha frenat l’increment de la prevalença que s’havia produït entre els anys
1994 i 1998 (gràfic 3) i, tot i la millora global, estem situats molt lluny de l’objectiu marcat
que era del 18% l’any 2000, en la franja jove entre 15 i 24 anys17.

Gràfic 1. Prevalença 
de tabaquisme* segons

grup d’edat i sexe.
Catalunya 2002
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Font: Programa per a la prevenció i el control del tabaquisme. Departament de Sanitat i Seguretat Social.
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Gràfic 2. Evolució de la
prevalença de l’hàbit

tabàquic* per sexe.
Catalunya, 1982-2002
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En el cas dels grups professionals que exerceixen un paper potencial de model social com
ara els col·lectius de metges, d’infermeria, de farmacèutics o docents, l’evolució del taba-
quisme a Catalunya ha estat favorable tant en homes com en dones18,19 (gràfic 4), assolint-
se la majoria dels objectius fixats per a l’any 2000, tant des del punt de vista de les preva-
lences de tabaquisme –han baixat clarament a tots els grups– com de les actituds i
comportaments en relació amb la població que els consulta o visita17.

Gràfic 3. Evolució 
del tabaquisme* en 
la població jove 
(15-24 anys).
Catalunya, 1982-2002

60

50

40

30

20

10

0
1982

P
re

va
le

nç
a 

%

Font: Programa per a la prevenció i el control del tabaquisme. Departament de Sanitat i Seguretat Social.

*Fumadors diaris i ocasionals.
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Font: Programa per a la prevenció i el control del tabaquisme. Departament de Sanitat i Seguretat Social.
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Gràfic 4. Prevalença
del tabaquisme* en
professionals sanitaris 
i docents. Catalunya,
1982-2002
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Justificació de les intervencions
Deixar de fumar redueix de forma important l’excés de risc de morir prematurament20. Els
exfumadors viuen més que les persones que continuen fumant i, a més, presenten una mi-
llor qualitat de vida21. L’abandonament del tabaquisme és beneficiós a totes les edats. Les
persones que deixen de fumar abans dels 50 anys tenen només la meitat de risc de morir
durant els 15 anys següents en comparació amb els que continuen fumant22,23.

La cessació de l’hàbit tabàquic comporta una disminució de risc de patir qualsevol malaltia re-
lacionada amb el tabac. Així, després de 10 a 15 anys d’haver deixat de fumar, el risc de pa-
tir un càncer de pulmó pràcticament s’equipara amb el dels no fumadors. Després de 10 anys
d’haver deixat de fumar, el risc de cardiopatia coronària arriba a igualar el dels no fumadors22.

En el cas de l’embaràs, si la dona deixa de fumar abans de les 16 setmanes de gestació la
probabilitat de tenir un fill amb baix pes al néixer s’equipara a la de les no fumadores11.

Al nostre país, un bon nombre d’organismes i societats científiques han fixat i desenvolupen les
seves recomanacions per tal de controlar al màxim l’evolució d’aquest greu factor de risc de ma-
laltia crònica24-26. Per incrementar l’efectivitat de les estratègies antitabac, aquestes s’han de dur
a terme en un marc global, integral, multidisciplinari i multisectorial de control del tabaquisme27-30.

Dins d’aquest marc, les campanyes preventives, majoritàriament dirigides a reduir la iniciació
del tabaquisme en els joves, han demostrat ser efectives si es planifiquen seriosament amb
missatges sostinguts i repetitius per a diferents anys. Cal destacar la importància de l’entorn
social com a factor predictiu del consum en els joves adolescents, fet que dificulta la pre-
venció de la iniciació en aquest col·lectiu30,31. Els programes de prevenció en l’àmbit escolar
són efectius a curt o mig termini si es basen en els models d’influència social; es requereix
una avaluació rigorosa d’aquests programes33,34.

Les intervencions que han mostrat ser efectives en la cessació tabàquica en la població, se-
gons la Cochrane Library i altres fonts que han dut a terme estudis de metaanàlisi sobre la
qüestió, són: el consell breu dels metges, l’assessorament individual i grupal, els materials
d’autoajuda i la utilització dels tractaments de reemplaçament nicotínic als quals s’ha afegit
recentment l’agent antidepressiu bupropion39-41. Les estimacions internacionals realitzades so-
bre els efectes de diferents tipus d’intervenció per deixar de fumar, mesurats en termes d’in-
crement diferencial de les taxes d’abstinència als 6 mesos, es presenten a la taula 1. Al nos-
tre país s’ha estudiat i revisat l’efectivitat d’aquestes intervencions42-46. Idealment, aquest tipus
d’accions s’han de complementar amb la conscienciació, capacitació i involucració activa dels
professionals referencials clau (especialment els de l’àmbit sanitari). Per aconseguir això, s’ha
de vèncer un seguit de barreres de tot tipus i és positiu portar a terme activitats específica-
ment adreçades a aquests grups anomenats exemplars47-49.

Cal ressaltar, igualment, les intervencions adreçades a les dones embarassades fumadores
atès que la gestació representa un moment d’especial motivació per a la dona per deixar de
fumar50,51. Diferents revisions que utilitzen metodologia quantitativa i qualitativa conclouen que
els programes de cessació durant el període prenatal són efectius6.

Tot i que la seva efectivitat ha estat menys mesurada i contrastada, es coneix la importància
que tenen les mesures de base comunitària (per exemple, al voltant d’accions concretes com
ara el «Dia Mundial Sense Tabac», concursos amb incentius com el «Deixa-ho i Guanya», o
els programes estructurats de suport i seguiment des dels serveis sanitaris) i les accions le-
gislatives que tenen el potencial de crear l’entorn favorable a la vida sense fum del tabac, es-
pecialment en els àmbits i espais d’us comú. A Catalunya s’han experimentat, mesurat i ava-
luat algunes d’aquestes iniciatives52-56. En aquest context també cal referenciar l’efectivitat de
les estratègies basades en la línia telefònica i/o pàgines web57. Finalment, tot i la provisionali-
tat dels resultats actuals, cal contemplar les estratègies de reducció de risc/reducció de danys58.
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Objectius de salut i de disminució de risc 
per a l’any 2010
1. D’aquí a l’any 2010 s’ha de reduir la prevalença de tabaquisme entre la població de 15

i més anys fins al 28%.

Indicador d’avaluació: Prevalença de tabaquisme a la població de 15 i més anys d’edat.

2. D’aquí a l’any 2010 s’ha de reduir la prevalença de tabaquisme entre els joves de 15 a
24 anys fins al 32%.

Indicador d’avaluació: Prevalença de tabaquisme a la població de 15 a 24 anys.

3. D’aquí a l’any 2010 s’ha de reduir la prevalença de tabaquisme entre les dones de 15
i més anys fins al 22%.

Indicador d’avaluació: Prevalença de tabaquisme en dones de 15 i més anys d’edat.

4. D’aquí a l’any 2010 s’ha de reduir la prevalença de tabaquisme entre els homes de 15
i més anys fins al 34%.

Indicador d’avaluació: Prevalença de tabaquisme en homes de 15 i més anys d’edat.

5. D’aquí a l’any 2010 s’ha d’assolir una proporció d’abandonament del tabaquisme en la
població de 15 i més anys del 35%.

Indicador d’avaluació: Proporció d’abandonament a la població de 15 i més anys d’edat.

6. D’aquí a l’any 2010 s’ha de reduir la prevalença de tabaquisme entre els metges fins 
al 20%.

Indicador d’avaluació: Prevalença de tabaquisme en metges.

7. D’aquí a l’any 2010 s’ha de reduir la prevalença de tabaquisme entre el personal d’in-
fermeria fins al 30%.

Indicador d’avaluació: Prevalença de tabaquisme en personal d’infermeria.

8. D’aquí a l’any 2010 s’ha de reduir la prevalença de tabaquisme entre els farmacèutics
fins al 17%.

Indicador d’avaluació: Prevalença de tabaquisme en farmacèutics.

Increment en % 
Intervenció de fumadors abstinents 

als 6 mesos o més+

Consell breu (3 min) per un clínic enfront no consell 2

Consell breu (fins a 10 min) per un clínic enfront no consell 3

Tractament substitutiu nicotínic més consell breu enfront 
consell breu només o consell breu i placebo* 6

Suport intensiu (unitat tabaquisme) enfront no intervenció 8

Suport intensiu més tractament substitutiu enfront suport intensiu més placebo* 8

Consell antitabac i suport per a pacients hospitalaris enfront no suport 5

Consell antitabac i suport per a embarassades fumadores enfront 
atenció ordinària o no suport 7

+L’increment es refereix a la diferència entre el percentatge d’èxits 
(en seguiments als 6 mesos o més llargs) entre el grup d’intervenció 
i el grup control.
Font: US DHHS Agency for Health Policy and Research, 1996 & 200034,35.

*Dades a partir de les revisions de la Cochrane Library38

Taula 1. Efectivitat de
les intervencions 
de cessació tabàquica
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9. D’aquí a l’any 2010 s’ha de reduir la prevalença de tabaquisme entre els docents fins al 25%.

Indicador d’avaluació: Prevalença de tabaquisme en personal docent.

Objectius operacionals del Pla de salut 
2002-2005
1. D’aquí a l’any 2005, cal incrementar el percentatge de població molt o bastant preo-

cupada pels efectes del tabac en els fumadors passius a un 85%.

Indicador d’avaluació: Proporció de persones de 15 i més anys d’edat que declara es-
tar molt o bastant preocupada pels efectes del tabac en els fumadors passius.

2. D’aquí a l’any 2005, cal incrementar el percentatge de població fumadora* molt o bas-
tant preocupada pels efectes del tabac en la seva pròpia salut a un 60%.

Indicador d’avaluació: Proporció de població fumadora entre els 15 i els 64 anys d’edat
que declara estar molt o bastant preocupada pels efectes del tabac sobre la pròpia salut.

3. D’aquí a l’any 2005, cal reduir el percentatge de professionals dels grups exemplars
(metges, farmacèutics, personal d’infermeria, docents) que fuma en presència dels seus
pacients, clients o alumnes fins a un 0%.

Indicador d’avaluació: Proporció de professionals sanitaris i docents que fumen en
presència de pacients, clients o alumnes.

4. D’aquí a l’any 2005, cal reduir el percentatge de metges que deixen fumar a la sala
d’espera a un 5%.

Indicador d’avaluació: Proporció de metges que permeten fumar a la sala d’espera.

5. D’aquí a l’any 2005, cal incrementar la cobertura del programa de prevenció del taba-
quisme «El tabac ben lluny» en les escoles a un 25%.

Indicador d’avaluació: Proporció d’escoles que participen al programa «El tabac ben
lluny».

6. D’aquí a l’any 2005, els equips d’atenció primària hauran detectat l’hàbit tabàquic en
almenys el 60% de la població atesa de 15 anys i més.

Indicador d’avaluació: Proporció d’històries clíniques d’atenció primària de persones de
15 o més anys d’edat on consta la presència, o no, de tabaquisme.

7. D’aquí a l’any 2005, els equips d’atenció primària hauran detectat l’hàbit tabàquic en
almenys el 40% de la població atesa de 15 a 19 anys.

Indicador d’avaluació: Proporció d’històries clíniques d’atenció primària de persones de
15 a 19 anys on consta l’interrogatori sobre l’hàbit tabàquic.

8. D’aquí a l’any 2005, cal incrementar la cobertura del programa «Atenció primària sen-
se fum» a un 38% de la xarxa de centres d’atenció primària.

Indicador d’avaluació: Proporció de centres que participen en el programa «Atenció
primària sense fum».

9. D’aquí a l’any 2005, formaran part de la xarxa «Hospitals lliures de fum» un 75% dels
hospitals de la XHUP.

Indicador d’avaluació: Proporció d’hospitals de la XHUP que participen en el programa
«Hospitals lliures de fum».

* Població general de 15 a 64 anys.
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10. D’aquí a l’any 2005, cal reduir el percentatge de persones exposades a ambients ca-
rregats de fum del tabac més d’una hora diària a menys d’un 20%.

Indicador d’avaluació: Proporció de persones que declaren estar exposades al fum del
tabac més d’una hora diària.

11. D’aquí a l’any 2005, cal incrementar l’indicador d’impacte* del programa «Deixa-ho i
guanya» en un 40%.

Indicador d’avaluació: Participació en el programa i proporció d’èxit als 12 mesos.

Activitats
• Monitorar la tendència de les creences, actituds i conductes en relació amb l’hàbit tabà-

quic en la població general de Catalunya i en els grups professionals amb paper exemplar.

• Dur a terme activitats de sensibilització envers l’hàbit tabàquic en la població general a tra-
vés de mitjans de comunicació, posant especial èmfasi en els grups de població jove i de
dones.

• Analitzar l’estudi pilot sobre cessació tabàquica amb reembossament i valorar-ne la seva
eventual factibilitat en l’àmbit de l’atenció primària.

• Dur a terme activitats específiques en els col·lectius professionals exemplars per sensibilit-
zar, promoure l’abandonament tabàquic i fomentar la seva participació activa en les tas-
ques de cessació.

• Promoure la utilització de serveis d’ajut personalitzat mitjançant línies telefòniques i/o pà-
gines web.

• Detectar l’hàbit tabàquic en la població fumadora atesa.

• Realitzar consell antitabàquic sistemàtic a la població atesa.

• Capacitar els professionals de la salut per al diagnòstic, maneig i tractament del pacient
fumador.

• Editar materials específics per alguns grups professionals diana: pediatres, ginecòlegs, lle-
vadores.

• Promoure els canvis necessaris en la legislació vigent per obtenir especialment un major
grau de compliment de la normativa en la limitació d’accés dels joves als productes tabà-
quics i en la restricció del consum de tabac en els llocs públics i d’us comú.

• Reduir l’exposició passiva al fum ambiental del tabac en el medi laboral i en els àmbits
socials d’ús comú.

• Establir estratègies per a l’abordatge de l’hàbit tabàquic de forma integral, intersectorial i
multidisciplinària que tinguin en compte els aspectes específics de gènere.

Avaluació
• Estudi poblacional transversal per analitzar l’evolució de la prevalença de l’hàbit de fumar

en la població general.

• Estudi poblacional transversal per analitzar les creences, actituds i conductes respecte de
l’hàbit tabàquic de la població femenina i jove.

• Estudi transversal en grups professionals amb rol de model social per analitzar prevalen-

* Indicador impacte «Deixa-ho i guanya»: Taxa de participació (× 100) × taxa d’abstinència (12 mesos). L’any 2001
era de 2,5.

** Indicadors d’impacte del Programa pilot de reembursament condicionat a l’exit (Pla de l’Estany, Urgell, Mont-
sià): índex de participació: 3,5% de la població de fumadors. Índex de cessació als 6 mesos: 35%.
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ces, creences, actituds i conductes respecte de l’hàbit tabàquic de metges, farmacèutics,
personal d’infermeria i docents.

• Cens de centres d’atenció primària de Catalunya adherits a la xarxa del programa «Aten-
ció primària sense fum».

• Cens de centres hospitalaris adherits a la xarxa d’«Hospitals sense fum».

• Cens de centres educatius adherits al programa «El tabac ben lluny».

• Anàlisi del programa d’intervenció comunitària amb reembossament (experiència pilot 2001-
2002).

• Auditoria d’històries clíniques d’atenció primària sobre activitats preventives.

• Mètodes directes i indirectes de mesura de l’exposició al fum ambiental del tabac a la po-
blació general.

• Actes del Consell Assessor sobre Tabaquisme a Catalunya sobre les estratègies de con-
trol del tabaquisme integrals, intersectorials i multidisciplinàries.

• Control i seguiment del compliment de la normativa vigent en matèria de tabaquisme i
obertura d’expedients sancionadors pel seu incompliment.

• Informe de resultats del programa «Deixa-ho i guanya».

Intervencions prioritàries del Pla de salut
2002-2005
Les intervencions i accions prioritàries d’aquest Pla de salut s’adreçaran a la prevenció de la
iniciació a l’hàbit tabàquic en la població més jove i a les activitats de cessació tant en els
joves com els adults, fent èmfasi especial en les dones, seguint amb les línies d’actuació i
de recerca recomanades a nivell internacional i desenvolupades en els darrers anys59-63. Per
tal d’obtenir resultats efectius cal abordar el problema de forma integral considerant els as-
pectes legislatius, econòmics i socials per a la prevenció i control del tabaquisme i la de-
fensa d’un ambient lliure de fum en la nostra societat64-66.

Les accions prioritàries per al període 2002-2005 són les següents:

Ampliació del Programa de Cessació Tabàquica amb suport farmacològic a les àrees bàsi-
ques de salut que participen al Projecte Atenció Primària sense fum.

Desplegament de l’ampliació de la legislació sobre prevenció i control de l’hàbit tabàquic.

• Continuar analitzant l’evolució i les característiques de l’hàbit tabàquic a la població
general i als grups professionals amb paper exemplar.

• Detectar el grau d’exposició passiva al fum ambiental del tabac en la població gene-
ral i especialment en àmbits de treball específics: centres sanitaris, centres docents,
administracions públiques.

• Adreçar activitats informatives, de sensibilització i d’ajuda a la cessació a la població
femenina.

• Adreçar accions educatives a la població adolescent i jove, especialment en l’àmbit
escolar.

• Ampliar l’abast dels programes d’intervenció adreçats a les persones que treballen en
els centres sanitaris (atenció primària, atenció hospitalària, etc.).
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Hàbits alimentaris

Introducció
La dieta mediterrània és un model alimentari molt saludable associat a unes taxes menors
de malalties cròniques i degeneratives. Els ingredients nutricionals i no nutricionals de la die-
ta mediterrània provenen de la combinació i sinèrgia de determinats aliments: oli d’oliva, ce-
reals, pa i derivats, llegums, fruites, verdures i hortalisses, derivats làctics (llet, formatge), fruits
secs, vi, peix i carn (en petita quantitat) i condiments1-3.

Una alimentació inadequada per sí sola pot ésser un factor de risc important; no obstant, no
hem d’oblidar la complexa interrelació de l’alimentació i la nutrició amb altres aspectes de la
vida diària, com són l’activitat física, el consum de tabac o l’exposició solar, entre d’altres4-8.

Les malalties relacionades amb l’alimentació són:

• Les malalties coronaria i cerebrovascular es relacionen amb unes concentracions elevades
de colesterol LDL (cLDL) i homocisteïna, i baixes de colesterol HDL (cHDL), entre d’altres.
Els àcids grassos saturats incrementen el cLDL. El consum moderat de vi i begudes al-
cohòliques, els greixos monoinsaturats i l’exercici físic incrementen el cHDL, i les fruites,
les hortalisses i en general les fonts de folats, disminueixen l’homocisteinèmia. Els àcids
grassos ω-3 (peix gras, nous) modulen la trombosi. La malaltia cerebrovascular compar-
teix molts dels factors dietètics mencionats. Un factor de risc per a aquestes malalties és
la hipertensió arterial, que es relaciona amb el consum excessiu de sal4,9-17.

• El càncer. S’estima que un 35% dels càncers estan relacionats amb l’alimentació. Així, s’ha
observat una reducció de més del 50% en el risc d’alguns càncers per l’efecte protector
del consum de fruites i verdures. Apart d’aquests aliments rics en components antioxidants
és important també el contingut en fibra de l’alimentació i, en menor grau, el de greixos
(el consum de greixos monoinsaturats redueix el risc d’alguns tipus de càncer)4,10,18-21.

• La diabetis. L’excés energètic i, en especial, l’excés de greixos són factors de risc de la
diabetis no insulinodependent. També un índex glicèmic elevat en l’alimentació pot repre-
sentar un risc per aquesta i altres malalties4,17.

• L’osteoporosi. Sovint se simplifica l’etiopatogènia de l’osteoporosi en la ingesta de cal-
ci, tot i que existeixen altres minerals (fòsfor, zinc, magnesi o coure), vitamines (D, K, i
C) i substàncies no nutricionals implicades en aquesta multifactorial i complexa malal-
tia4,22-24.

• Anèmies carencials. Els nutrients hematopoiètics són, en grau d’importància, el ferro, l’à-
cid fòlic, la vitamina B12 i el zinc, entre altres. El dèficit de nutrients que participa en l’he-
matopoiesi implica la depleció de dipòsits fins que provoca una eritropoiesi ineficaç que
amb el temps desenvolupa anèmia. L’anèmia ferropènica incideix en el creixement i en el
desenvolupament físic i intel·lectual25-27.

• El goll endèmic. La mancança de iode provoca goll endèmic i altres alteracions en el crei-
xement, el desenvolupament motor i intel·lectual així com en la gestació28.

• La càries dental. La càries és una malaltia molt prevalent en la que intervenen diversos
factors nutricionals, com la manca de fluor i l’excessiu consum d’aliments rics en sucre i
midó29,30.

• Sistema immunitari. En la resposta immunitària tenen rellevància l’estat nutricional, a més
de les vitamines C, A, E, el seleni i el zinc, si bé la utilització de suplements no compor-
ta la reducció del risc d’infeccions llevat en el cas d’ancians institucionalitzats20,31-33.

• Defectes del tub neural. Quan la ingesta d’àcid fòlic a l’etapa periconcepcional supera els
400 µg/dia disminueix considerablement el risc d’espina bífida i d’altres defectes del tub
neural relacionats amb un defecte de la 5-10 metilè-tetrahidrofolat reductasa, més fre-
qüent en països mediterranis4,10.
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• Alteracions cognitives de l’edat. Els greixos monoinsaturats i l’àcid fòlic poden reduir el risc
del declivi cognitiu associat a l’edat, que també es relaciona amb les vitamines antioxi-
dants10,34,35.

• Cataractes. Els antioxidants (vitamines C, E i carotens i polifenols) poden prevenir la 
cataracta senil, i la riboflavina i la niacina redueixen el risc de cataracta nuclear en 
ancians36,37.

Magnitud del problema

Consum d’aliments, energia i nutrients a Catalunya

La darrera enquesta alimentària de Catalunya es va dur a terme l’any 1992-199338 i en l’ac-
tualitat s’està realitzant una enquesta de seguiment de la situació nutricional (ENCAT 2002-
2003) de la que es disposa de resultats preliminars.

Segons l’enquesta de l’any 1992-93 que incloïa una avaluació exhaustiva del consum d’ali-
ments, antropometria i bioquímica nutricional38-43, el grau de compliment dels objectius nutri-
cionals del Document març per a l’elaboració del Pla de salut apareixen a la taula 1.

Objectius Indicadors segons l’enquesta 1992-1993

D’aquí a l’any 2000 la prevalença d’anèmia ferropènica 
en la població femenina en edat fèrtil ha de ser inferior 
al 2%, i en la població infantil inferior a l’1% Dones: 3 a 1%

D’aquí a l’any 1993 la prevalença de goll endèmic en la 
població de les àrees endèmiques ha de ser inferior al 10% ND

D’aquí a l’any 2000 cal disminuir l’aportació de greixos 
(G) en la dieta a menys del 35% de l’energia, 
i específicament l’aportació de greixos saturats (AGS) 
a menys del 10% del total calòric G: 38% / AGS: 13%

Caldrà disminuir el consum de sucres o hidrats 
de carboni refinats en la població fins a 70 g per 
habitant i dia l’any 1995 i fins a 60 g per habitant 
i per dia l’any 2000 92 g

D’aquí a l’any 2000 cal augmentar l’aportació calòrica 
en hidrats de carboni complexos per tal que no sigui 
inferior al 50% de la ració energètica diària 42%

D’aquí a l’any 2000 cal augmentar l’aportació de fibra 
en la dieta fins a 30 g per habitant i dia 17

D’aquí a l’any 1993 cal augmentar l’aportació de iode 
a 160 µg per habitant i dia > 130 µg

ND: no disponible.

Taula 1. Objectius de
salut (Document marc

del Pla de salut)43.
Indicadors segons

l’enquesta 1992-1993

Els estudis comparatius d’aquell estudi amb altres realitzats a altres comunitats autòno-
mes (estudi Eve44) ha mostrat un menor risc d’ingestes inadequades de vitamines a Ca-
talunya en relació amb altres regions, com a conseqüència del major consum de fruites, 
verdures i hortalisses. No obstant, la ingesta de calci i altres minerals era sensiblement in-
ferior45-47.
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En aquesta darrera dècada s’han dut a terme algunes enquestes en determinats municipis
o grups poblacionals però cap en la totalitat de Catalunya48. Tan sols l’estudi enKid dut a
terme els anys 1998-200049 aportava dades pel conjunt de l’Estat Espanyol i pel conjunt de
Catalunya en el grup d’edat de 2 a 24 anys. Segons l’estudi enKid, quan hom analitza la
qualitat de l’alimentació en relació amb l’adequació dels hàbits alimentaris al patró de l’ali-
mentació mediterrània s’observa com a Catalunya i, en general, a la regió nord-est i Balears
la qualitat nutricional de la dieta és major que en altres parts d’Espanya50. Segons aquest
estudi, a Catalunya un 52,1% dels nens i nenes de 2 a 24 anys realitzen una alimentació
molt adequada, en tant que a altres comunitats aquest percentatge no supera el 40-45%51.

Evolució del consum d’aliments a Catalunya

Si es comparen els consums de grups d’aliments mitjans a Catalunya l’any 1992-1993 en el
grup d’edat de 10 a 75 anys amb els consums estimats a partir de l’anàlisi preliminar de
l’enquesta realitzada en l’actualitat (ENCAT 2002-2003) es pot observar (taula 2):

Taula 2. Evolució 
del consum de grups
d’aliments a Catalunya,
1992-2002

Aliments 1992a 2002b Tendènciac Tendència en relació amb les guies alimentàriesd

Llet 182 194 = 0

Derivats làctics 66 100 ↑↑↑ +

Cereals 182 220 ↑↑↑ +

Patates 77 66 ↓↓ 0

Peix 69 59 ↓↓ –

Carn 82 74 ↓ +

Embotits 34 36 ↑ –

Vísceres 3 1 ↓↓↓ 0

Aviram i caça 53 45 ↓↓ +

Olis i greixos 30 38 ↑↑↑ +

Ous 29 23 ↓↓↓ 0

Llegums 22 25 ↑↑ +

Fruits secs 2 5 ↑↑↑ +

Fruites 280 238 ↓↓ –

Verdures 204 185 ↓ –

Sucre i dolços 20 19 = 0
an = 2.379. Població de 10 a 75 anys; bn = 875 (dades preliminars); c↑↑↑ o ↓↓↓: augment o
disminució superior al 20%; ↑↑ o ↓↓: augment o disminució entre el 10 i el 20%; ↑ o ↓: augment o
disminució entre el 5 i el 10%; =: sense canvis (variació inferior al 5%); d0: cap objectiu o sense
canvis; +: canvi positiu; –: canvi negatiu.

• L’increment del consum de derivats làctics, amb un increment del percentatge de derivats
descremats, el que és positiu segons els objectius del Document marc de 1991 i les re-
comanacions alimentàries de l’Enquesta de nutrició de Catalunya (1992-1993).

• L’increment del consum de cereals, fet positiu segons els objectius del Document marc
de 1991 i les guies alimentàries de l’Enquesta de nutrició de Catalunya (1992-1993).

• La disminució del consum de peix, el que segons els objectius del Document marc de 1991
i les guies alimentàries de l’Enquesta de nutrició de Catalunya (1992-1993) és negatiu.

• La disminució del consum de carn, que és positiu segons els objectius del Document marc
de 1991 i les recomanacions alimentàries de l’Enquesta de nutrició de Catalunya (1992-
1993), i també de la carn de pollastre i de vísceres.
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• L’increment de l’aportació d’oli d’oliva, fruits secs i llegums, elements tradicionals de l’ali-
mentació mediterrània i, per tant, positiu i en consonància amb les recomanacions 
alimentàries de l’Enquesta de nutrició de Catalunya (1992-1993).

• La disminució del consum de fruites, aspecte negatiu segons els objectius del Document
marc de 1991 i les recomanacions alimentàries de l’Enquesta de nutrició de Catalunya
(1992-1993).

• La disminució del consum de verdures i hortalisses, qüestió que s’allunya de les recoma-
nacions i que és negativa segons els objectius del Document marc de 1991 i les reco-
manacions alimentàries de l’Enquesta de nutrició de Catalunya (1992-1993).

Dels objectius nutricionals a les guies alimentàries

Durant molts anys les ingestes diàries recomanades (o quantitat necessària d’un nutrient per
a satisfer les necessitats nutricionals de la majoria de la població) van servir d’objectius nu-
tricionals a nivell individual i per col·lectius. No obstant, es van desenvolupar a partir de cri-
teris minimalistes que pretenien prevenir les deficiències nutricionals, per després passar a
centrar-se en recomanacions que incloïen la reducció de greixos i colesterol en els països
desenvolupats. Més recentment s’ha passat a recomanacions sobre el tipus de greix i nivells
de nutrients no relacionats amb la prevenció de deficiències nutricionals, com són els antio-
xidants, implicats en la prevenció de les malalties relacionades amb l’estrès oxidatiu52,53.

Els objectius nutricionals han de ser específics per a cada entorn ecològic. La seva finalitat
és promoure la salut global, controlar malalties nutricionals concretes, induïdes tant per la in-
gesta insuficient o excessiva com per reduir el risc de malalties d’origen multifactorial rela-
cionades amb l’alimentació52,53.

Les dades provinents de la darrera enquesta alimentària realitzada a Catalunya (1992-1993)
descriuen ingestes d’energia a partir dels greixos a l’entorn d’un 38%. Segons alguns co-
neixements científics i epidemiològics, que descriuen una marcada relació entre consum de
greixos i diverses malalties cròniques d’elevada importància sanitària, un grup d’experts
FAO/OMS recomanà com a objectiu poblacional que la ingesta de greixos total no superés
el 30% de l’energia diària. Aquest grup, igual que molts altres organismes, va recomanar dis-
tribuir la ingesta d’energia equitativament en greixos saturats (10%), monoinsaturats (10%) i
poliinsaturats (10%), sense disposar d’un criteri excessivament científic, excepte en el cas
dels greixos saturats (< 10%)5,53-55.

A Catalunya, igual que en la resta dels països mediterranis, aquestes recomanacions gene-
rals de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) són difícils de dur a terme. En la nostra ali-
mentació, l’aportació d’oli d’oliva representa entre el 13 i el 20% de l’energia consumida, el
que dificulta el plantejament de reduir al 30% l’aportació d’energia a partir dels greixos. Per
això, en l’actualitat es posa menys èmfasi en els greixos totals i molt més en la seva quali-
tat. En el context de l’alimentació mediterrània es fomenta mantenir el nivell actual de con-
sum d’oli d’oliva, fixant com objectiu la disminució d’un 3-4% d’energia provinent dels àcids
grassos saturats (del 13% actual al 10%), sense fixar objectius massa estrictes per als grei-
xos totals (al voltant del 35%)54,56-59.

Per aconseguir els objectius nutricionals plantejats, cal desenvolupar i implementar progra-
mes de promoció de la salut que contemplin diferents tipus d’estratègies d’intervenció en la
comunitat. Amb aquesta finalitat es publiquen les guies alimentàries que tradueixen els ob-
jectius nutricionals, formulats científicament i expressats en termes numèrics com quantitats
de nutrients i percentatges d’energia, a un llenguatge més familiar60. En aquestes guies, les
recomanacions s’expressen de manera qualitativa com aliments, racions o tendències més
positives per a la salut. Les guies alimentàries estan orientades a l’individu i, per tant, s’ex-
pressen amb un llenguatge amable, persuasiu o a mode de suggeriment. Es tracta sempre
de donar orientacions positives i de compliment relativament fàcil per a la població. Les guies
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alimentàries han de tenir en compte l’entorn ecològic i les característiques socioeconòmiques
i culturals del col·lectiu, així com el marc mediambiental on viu la població55,61.

Partint dels resultats dels estudis realitzats, les guies de recomanacions alimentàries a Cata-
lunya haurien d’incloure els següents punts:

• Mantenir i augmentar el consum de fruites, verdures i peix, aspectes molt positius de
l’alimentació catalana.

• Elecció de l’oli d’oliva en lloc d’altres olis o greixos d’addició.

• Moderació del consum de carn, particularment de les més greixoses, i sobretot de carn
processada.

• Augmentar la ingesta d’aliments rics en hidrats de carboni complexos (especialment els
llegums) i reduir el consum de sucre, dolços i brioixeria.

• Utilització de productes làctics total o parcialment desnatats.

• Mantenir la tradició gastronòmica i la varietat en plats i receptes, així com el consum mo-
derat de vi.

• Fomentar el consum d’aigua com a beguda habitual.

En general, l’elaboració de guies alimentàries ha de ser un procés dinàmic, actualitzat i adap-
tat a les noves tecnologies. En aquest context, és molt important tenir en compte que 
s’han de dirigir a la població en general, als professionals, a la indústria i també als respon-
sables polítics. La promoció de l’alimentació mediterrània és una estratègia útil i oportuna en
el nostre país, i ha tingut molt bona acollida en la majoria de les parts implicades (polítics, in-
dustrials, ramaders, agricultors, restauradors, educadors, professionals sanitaris, consumidors)1.

No obstant, aquesta manera de procedir en l’establiment d’objectius nutricionals i guies ali-
mentàries s’ha transformat dràsticament en els darrers anys, passant a un procediment més
racional i lògic i no tan estàtic o academicista basat en objectius «ideals».

La Conferència Internacional de Nutrició (ICN) de la FAO/OMS de 1992 instava a identificar i
utilitzar estratègies i accions que milloressin la salut nutricional i el consum alimentari en el món.
El pla d’acció de la ICN instava especialment a disseminar informació nutricional a partir d’es-
tratègies sostenibles basades en el consum d’aliments62. L’any 1995 es va crear un grup con-
sultor de la FAO/OMS en guies alimentàries basades en el consum alimentari (FBDG) que ela-
boraria un informe publicat recentment. Aquest grup recomana, entre altres coses, la identificació
dels aliments potencialment diana en programes de salut pública nutricional, mitjançant l’anàli-
si dels patrons de consum alimentari en individus amb baixes i altes ingestes dels nutrients dia-
na o prioritaris (greixos saturats, fibra) o mitjançant altres anàlisis d’ingestes actuals d’aliments
i nutrients. L’informe aconsella de manera específica que les FBDG s’han d’establir en relació
amb allò que sigui realment aconseguible en el context socio-econòmic, més que en un intent
d’eliminar en un sol pas la diferència total entre les ingestes actuals i les desitjables o ideals.
Per això, mentre les ingestes desitjables o ideals procedeixen de la investigació epidemiològi-
ca, per a l’elaboració de FBDG cal analitzar els patrons prevalents d’ingesta nutricional, elabo-
rant guies alimentàries pròpies i possibles d’aconseguir. Per tot això la definició d’una dieta pru-
dent s’ha de basar en els coneixements actuals sobre la relació entre la nutrició i la salut i la
malaltia, però sobretot en l’anàlisi del consum alimentari d’aquells subgrups de població més
propers al nivell nutricionalment desitjable, després d’haver prioritzat els problemes nutricionals
en la comunitat, intentant que una part de la població aprengui de l’altra63-65.

Aquesta ha estat la metodologia utilitzada en l’elaboració dels objectius nutricionals d’aquest
Pla de salut.

L’any 1991, amb motiu del Document marc per a l’elaboració del Pla de salut, la Generali-
tat de Catalunya fixà per primera vegada objectius i activitats en matèria d’alimentació i nu-
trició54. No obstant, i al llarg de les diferents edicions dels plans de salut, l’alimentació no ha
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estat sempre motiu d’un tracte preferent. En l’àmbiy estatal, l’any 1994 i posteriorment el
2000, la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) va consensuar els objectius
nutricionals i les guies alimentàries per a la població que, inspirada en els objectius nutricio-
nals dels europeus (projecte Eurodiet)66-69, constitueixen un marc de referència obligat per a
la formulació d’objectius nutricionals i alimentaris a Catalunya.

La selecció dels objectius s’ha fet tenint en compte la importància del problema i la major
evidència del potencial de la intervenció, més que en criteris d’efectivitat. La quantificació dels
objectius s’ha realitzat analitzant la situació sobre dades de consum d’aliments i nutrients a
partir de l’enquesta nutricional de 1992-1993 i les dades preliminars de l’enquesta de 2002-
2003, a excepció de l’alletament matern, que s’ha fet amb criteris maximalistes70. S’ha esti-
mat el nivell de l’objectiu a partir de l’estimació aproximada del valor del punt de tall del pri-
mer quartil en situacions desfavorables i del quart en situacions favorables en l’esmentada
enquesta. Pel que fa al consum de fruites i hortalisses es diferencia entre objectius pobla-
cionals i individuals63. S’han intentat reduir i simplificar els objectius de salut d’acord amb les
conclusions del segon Taller sobre plans de Salut (Les Palmes de Gran Canària)71.

Les activitats del Pla de salut en matèria d’alimentació i nutrició s’han d’emmarcar en una política
de nutrició que s’integri en les polítiques de seguretat i qualitat dels aliments elaborades per l’Agèn-
cia Catalana de Seguretat Alimentària, les polítiques agrícoles i ramaderes del Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca, i les polítiques d’informació alimentària de l’Institut Català del Consum. 

La política de nutrició68,72-77 desenvoluparà els objectius nutricionals per a l’any 2010 mit-
jançant l’elaboració d’unes guies alimentàries per a la població catalana i l’execució de les
activitats previstes en el marc del Programa d’alimentació i nutrició. També caldrà analitzar
l’impacte i rellevància de la fortificació dels aliments amb nutrients i altres substàncies i de la
ingesta de suplements, promovent-ne un ús racional15,78-84.

En aquest sentit, s’han formalitzat els objectius generals de salut relacionats amb l’alimenta-
ció i la nutrició.

Objectius de salut i de discriminació de risc
per a l’any 2010
1. D’aquí a l’any 2010 cal incrementar el consum poblacional de verdures i hortalisses per

sobre de 300 g/dia.

Indicador d’avaluació: Mitjana de grams de verdures i hortalisses consumits diàriament
per persona.

2. D’aquí a l’any 2010 cal incrementar el consum poblacional de fruites per sobre de 
400 g/dia.

Indicador d’avaluació: Mitjana de grams de fruita consumits diàriament per persona.

3. D’aquí a l’any 2010 cal reduir el consum de productes dolços en una quantitat de tres
o menys vegades al dia.

Indicador d’avaluació: Mitjana d’unitats de productes dolços consumits diàriament per
persona.

4. D’aquí a l’any 2010 cal incrementar el consum de fibra en la dieta en un 25%.

Indicador d’avaluació: Mitjana de grams de fibra consumits diàriament per persona.

5. D’aquí a l’any 2010 cal augmentar l’aportació de folats en un 30%.

Indicador d’avaluació: Mitjana de micrograms d’àcid fòlic consumits diàriament per per-
sona.
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6. D’aquí a l’any 2010 cal reduir l’aportació de greixos saturats de la dieta per sota del
10% de l’energia.

Indicador d’avaluació: Proporció d’energia en forma de greixos saturats consumits dià-
riament per persona.

7. D’aquí a l’any 2010 cal reduir el risc d’ingestes deficitàries de vitamines i minerals en un
25%.

Indicador d’avaluació: Quantitat mitjana de vitamines i minerals consumida diàriament per
persona.

Objectius operacionals del Pla de salut 
2002-2005
1. D’aquí a l’any 2005 caldrà elaborar guies alimentàries per a la població catalana i facili-

tar-ne el coneixement per part dels professionals sanitaris i docents, del sector alimen-
tari i de la restauració col·lectiva.

Indicador d’avaluació: Nombre d’exemplars de guies alimentàries distribuïdes.

2. D’aquí a l’any 2005 caldrà promoure programes d’educació en alimentació i nutrició a
l’atenció primària de salut mitjançant instruments innovadors de detecció i comunicació
del risc, utilitzant missatges simples i fàcils d’assolir.

Indicador d’avaluació: Nombre d’intervencions educatives realitzades a l’atenció primària.

3. D’aquí a l’any 2005 caldrà promoure programes d’educació en alimentació i nutrició a
les escoles, d’acord amb el Programa d’educació per a la salut a l’escola i el Departa-
ment d’Ensenyament.

Indicador d’avaluació: Nombre d’intervencions educatives realitzades a l’escola.

4. D’aquí a l’any 2005 caldrà reeditar i distribuir els protocols dietètics per a l’atenció primà-
ria de salut i promoure llur utilització en els centres.

Indicador d’avaluació: Nombre d’exemplars de la nova edició de protocols dietètics dis-
tribuïts a l’atenció primària.

5. D’aquí a l’any 2005 caldrà promoure l’alimentació mediterrània, particularment en el sec-
tor de la restauració col·lectiva escolar.

Indicador d’avaluació: Nombre d’escoles que utilitzen el Quadern per a la planificació de
menús a l’escola.

Activitats
• Difusió dels resultats de l’Enquesta de nutrició de Catalunya (ENCAT 2002-2003) i dels ob-

jectius nutricionals i guies alimentàries a totes les regions sanitàries, gremis, associacions
i entitats relacionades amb l’alimentació.

• Edició del Llibre blanc sobre l’avaluació de l’estat nutricional de la població catalana (2002-
2003).

• Edició de les guies alimentàries per a la població catalana.

• Publicació d’un tríptic sobre consell dietètic a l’atenció primària de salut i a l’oficina de
farmàcia.

• Realització d’estudis sobre disponibilitat alimentària l’any 2006, 2008 i 2010.
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• Edició dels protocols dietètics per a l’atenció primària.

• Anàlisis de l’impacte dels aliments fortificats i suplements nutricionals.

• Activitats d’educació en alimentació i nutrició a l’escola.

• Revisió dels menús escolars.

Avaluació
L’avaluació del compliment dels objectius de salut s’ha de centrar en la realització d’en-
questes transversals periòdiques que permetin fer el seguiment de l’estat nutricional de la
població catalana i de diferents grups poblacionals.

La següent ENCAT que permetrà l’avaluació dels objectius de l’actual Pla de salut s’haurà
de realitzar durant l’any 2010. Aquesta enquesta inclourà objectius per a la recerca en ali-
mentació i nutrició propis per a Catalunya que s’hauran de prioritzar d’acord amb les ne-
cessitats d’informació i les disponibilitats pressupostàries69,85-88.

Caldrà comprovar la realització de les activitats definides en els objectius operacionals.

Intervencions prioritàries del Pla de salut
2002-2005

• Edició del Llibre blanc: avaluació de l’estat nutricional de la població catalana (2002-
2003). Any 2003.

• Edició de les guies alimentàries per a la població catalana. Any 2004.

• Edició d’un manual sobre consell dietètic i nutricional per a l’atenció primària. Any 2004.

• Reedició dels protocols dietètics per a l’atenció primària. Any 2004.

• Edició d’un tríptic sobre consell dietètic i nutricional per a l’oficina de farmàcia. Any 2005.

• Realització d’un estudi sobre disponibilitat alimentària l’any 2005-2006.

• Difusió dels resultats de l’Enquesta de nutrició i objectius nutricionals i de guies ali-
mentàries de la població catalana a tots els sectors implicats en la cadena alimentà-
ria i també als centres sanitaris, sociosanitaris i escolars (2004-2005).
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Malalties cardiovasculars

Introducció
A Catalunya les malalties cardiovasculars (MCV) són la primera causa de mortalitat en el conjunt
de la població i en dones, essent en homes la segona causa per darrera del càncer1. Com a
la majoria de països de la Mediterrània, les taxes de mortalitat per aquestes malalties han estat
tradicionalment més baixes comparades amb les del països anglosaxons i del nord i el centre
d’Europa2,3. No obstant això, les MCV constitueixen un problema de salut pública prioritari4-7.

Les MCV han estat especialment importants com a causa de mort a partir dels 65 anys d’e-
dat. Dins d’aquest grup, la malaltia coronària (MC) ha mostrat una freqüència major en el
grup de 65 a 74 anys i en els homes, mentre que els accidents vasculars cerebrals (AVC)
han estat més freqüents en els majors de 75 anys i en les dones. Cal assenyalar que, tot i
que es tracta de malalties que apareixen més sovint en persones grans, impliquen una pèr-
dua d’anys potencials de vida molt important, concretament la tercera causa entre 1 i 70
anys, per darrera del càncer i les causes externes1.

Pel que fa a les altes hospitalàries, les MCV són la primera causa d’hospitalització, fet que re-
presenta un 11,9% del total8. A més són el segon motiu de consulta a l’atenció primària de sa-
lut, destacant, dins d’aquest grup, la hipertensió arterial com a motiu de consulta més freqüent9.

L’avaluació dels objectius de salut i reducció de risc proposats al Pla de salut ha indicat que
des del 1990 fins al 2000, la taxa ajustada de mortalitat per MCV en els menors de 65 anys
i la deguda a l’AVC, a totes les edats, ha evolucionat favorablement i, per tant, s’han asso-
lit els objectius proposats (gràfic 1).

Gràfic 1. Evolució de la
mortalitat per malalties
cardiovasculars.
Catalunya, 1983-2000
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S’han observat millores en alguns indicadors. Així, s’ha reduït el nombre de persones amb
hipercolesterolèmia (> 250 mg/dl) que era superior al 20% l’any 1990 (18,0% l’any 1993) i
ha passat al 16,5% l’any 2002. També, la mitjana de colesterol a la població ha passat de
228 mg/dl l’any 1990 (203,8 mg/dl l’any 1993) a 202,6 mg/dl l’any 2002; per tant, ambdós

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Direcció General de Recursos Sanitaris. 

Registre de mortalitat de Catalunya.
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objectius s’han complert10. En el mateix període, la proporció de persones hipertenses con-
trolades (< 160/95 mmHg) ha passat del 20% l’any 1990 al 38,5%, de manera que l’objec-
tiu que demanava un increment del 75% s’ha assolit. Igualment s’ha aconseguit incremen-
tar la proporció de persones hipertenses tractades, que havia de ser superior al 60%, de
forma que s’ha passat del 40% l’any 1990 al 64,2% l’any 20029.

No totes les tendències temporals han sigut bones, ja que la prevalença de sobrepès i obe-
sitat ha augmentat en aquest període11, un fenòmen que és generalitzat al món occidental.
El percentatge de la població que és moderadament activa ha seguit estable12. La preva-
lença de tabaquisme s’ha reduït en la població adulta, però no tan en els joves13.

Magnitud del problema
A Catalunya, l’any 2000 es varen registrar 5.399 morts per MC a les que caldria afegir aque-
lles que es produeixen en les primeres hores i, atès que no arriben a l’hospital, no són re-
gistrades ni declarades adequadament. La mortalitat per MC constitueix el 9,8% de la mor-
talitat global, 10,6% per als homes i 8,7% per a les dones. La taxa de mortalitat per malaltia
isquèmica del cor va ser de 102 per 100.000 en homes i de 73,4 per 100.000 en dones,
amb un total de 87,5 per 100.0001.

Pel que fa a la letalitat, prenent dades referents als primers 28 dies després de l’episodi co-
ronari agut, de cada quatre episodis, un és causa de mort. En els casos en els quals es pro-
dueix la mort, un terç de les persones moren durant la primera hora després del dolor, un
terç entre la primera i les 24 hores següents i un terç després de les primeres 24 hores14.

A l’estat espanyol, la taxa de mortalitat per MC va tenir un increment fins a mitjans dels anys
7015,16 i després es va seguir d’una davallada en tota la població. Aquesta davallada va co-
mençar inicialment en les dones i posteriorment en els homes. A Catalunya la reducció ab-
soluta ha estat més gran en els homes, però en els darrers anys també s’ha observat en
les dones17 (gràfic 2).

En relació amb la incidència de MC, segons dades dels registres REGICOR18 i MONICA19, a
Catalunya s’observen aproximadament 125 casos nous de cardiopatia isquèmica per 100.000

Gràfic 2. Evolució de la
mortalitat per malaltia

isquèmica del cor.
Catalunya, 1983-2000
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Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Direcció General de Recursos Sanitaris. 
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habitants de 25 a 74 anys. Ambdós registres, de base poblacional, mostren que les taxes
registrades es troben entre les més baixes del món desenvolupat i situen la incidència al vol-
tant dels 200 i 50 casos nous per any, en homes i dones d’aquest grup d’edat, respectiva-
ment. En persones de més de 74 anys, les taxes serien de 1.000 casos nous a l’any en els
homes i de 700 en les dones17.

L’Enquesta de salut de Catalunya (ESCA 2002) mostra que la prevalença d’infart agut de
miocardi (IAM) és del 3,2% en homes i de l’1,0% en dones, i la prevalença d’AVC és d’1,8%
en homes i d’1,4% en dones. En persones de més de 75 anys, les prevalences són del
6,8% per a l’IAM i del 6,1% per a l’AVC20. Segons el Conjunt Mínim Bàsic de Dades d’Alta
Hospitalària (CMBDAH), l’any 2001 es varen produir 8.649 altes amb el diagnòstic principal
d’IAM i 15.915 d’ateroesclerosi coronària8.

La hipercolesterolèmia és un dels factors de risc majors per a la MC, alhora que modifica-
ble. A Catalunya, segons dades de l’Examen de salut 2002, un 16,5% de persones de més
de 18 anys presenten valors elevats de colesterol o estan rebent tractament farmacològic per
aquest motiu10.

Pel que fa a l’AVC, les taxes de mortalitat s’han anat reduint en els darrers 30 anys, en part
degut a la millora en la detecció, tractament i control de la hipertensió10 (gràfic 3). L’AVC
ocasiona el 9,2% de la mortalitat global, el 7,5% en homes i un 11,1% en les dones. L’any
2001 es varen produir 12.328 altes amb el diagnòstic principal d’AVC8.

Gràfic 3. Evolució de la
mortalitat per malaltia
cerebrovascular.
Catalunya, 1983-2000
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La hipertensió és un factor de risc major tant per a la MC, com per a l’AVC i la insuficièn-
cia cardíaca congestiva (ICC). A Catalunya, segons dades de l’Enquesta de salut 1994, un
16,5% de persones de més de 14 anys és hipertensa, augmentant fins al 35,8% en el grup
de més de 65 anys21. Comparant aquest resultats amb l’ESCA 2002, la proporció de per-
sones que es coneixen hipertenses és del 15,9%20. No obstant això, encara hi ha una pro-
porció gran de persones que desconeixen que són hipertenses. Per aquest motiu, al Llibre
Blanc sobre Integració de la Prevenció a la Pràctica Assistencial es recomana mesurar la
pressió arterial cada dos anys en els majors de 18 anys22.

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Direcció General de Recursos Sanitaris. 
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Els canvis demogràfics observats en les darreres dècades i previstos per als propers 30 anys
mostren una tendència cap a l’envelliment, amb un fort increment de la població de més de
65 anys, fins i tot de la població de més de 80 anys23. Tant la MC com l’AVC augmenten
significativament després dels 65 anys, de manera que són responsables de més del 27%
de les morts entre els de 65 a 74 anys i quasi el 38,7% dels que tenen 75 anys o més1.

Degut a l’envelliment de la població, a l’increment concomitant del nombre de persones amb
hipertensió i de la supervivència post infart, des de principis dels anys 90 la insuficiència car-
díaca va començar a aparèixer com causa de malaltia crònica en la gent gran23 i com a pro-
blema de salut pública emergent25.

La hipertensió, juntament amb la MC, constitueixen aproximadament les tres quartes parts
dels risc poblacional atribuïble per a la insuficiència cardíaca26. Tant per a la hipertensió com
per a la MC existeixen mesures preventives d’eficàcia provada27. El risc de presentar ICC al
llarg de la vida ha estat recentment quantificat basant-se en les dades de l’estudi de Fra-
mingham, i es considera que és del 20% en homes i dones i per totes les edats. Això im-
plica que les estratègies preventives contra la ICC haurien de ser aplicades al llarg de la vida
d’una persona per tal que siguin efectives. Per tal que la prevenció primordial assoleixi el mà-
xim impacte cal actuar en diferents àmbits: comunitari, familiar, complementat amb control
estricte de les persones d’alt risc28,29. En aquest sentit, s’han identificat alguns components
de la pressió arterial associats a un risc augmentat de tenir ICC. La pressió sistòlica i la pres-
sió del pols elevades identificarien persones amb risc elevat de desenvolupar ICC candida-
tes a rebre un tractament més agressiu de la hipertensió30.

El pronòstic de la ICC és desfavorable, amb una mortalitat als cinc anys entre el 26 i el
75%31. Després d’un primer ingrés, i en els següents 6 mesos, fins a un 16% de les per-
sones reingressen per ICC. En persones amb ICC, un nou episodi d’IAM incrementa el risc
de mort (RR: 7,8; IC del 95%: 6,9-8,8). Un 34% de les morts en aquestes persones van
precedides per un episodi isquèmic greu32. La mort sobtada, deguda fonamentalment a arít-
mies ventriculars, és la causa immediata més freqüent de mort en persones amb ICC33. A
Catalunya, l’any 2001 es varen produir 14.211 altes degudes a aquesta causa com a diagnòs-
tic principal7. La taxa de mortalitat per ICC va ser del 44.62 per 100.000 habitants1.

S’han observat algunes desigualtats de gènere en relació amb la distribució de la taxa de
mortalitat per MC. Però encara són més evidents en els resultats dels tractaments, de ma-
nera que les dones acostumen a tenir pitjor pronòstic. Quan més grans d’edat són les do-
nes amb un IAM tenen el doble de probabilitats de morir en les següents setmanes que els
homes. Aquestes diferències s’expliquen, en part, per la coexistència de comorbiditats com
hipertensión arterial (HTA), diabetis o ICC. Diversos estudis indiquen que, tot i controlant la
presència d’aquests factors, persisteix l’associació entre el sexe femení i la mortalitat postin-
fart. També, les complicacions després d’intervencions com l’angioplàstia o el by-pass són
més freqüents en dones que en homes. S’han identificat un seguit de característiques as-
sociades a un retard en buscar assistència sanitària davant els símptomes d’un IAM, que po-
drien explicar l’augment de la letalitat en les dones34-37.

Justificació de les intervencions

Prevenció primària

La MC i l’AVC comparteixen diversos factors de risc com són la hipertensió, el tabaquisme,
la hipercolesterolèmia i l’obesitat. A més, el sedentarisme i la diabetis són factors addicionals
per a la MC. En el nostre medi, tot i que el risc és més baix que en els països anglosaxons,
la MC i l’AVC constitueixen un problema sanitari important. Es considera que la prevenció
primària, concretament a través d’intervencions sobre els estils de vida que promoguin con-
ductes cardiosaludables, és la millor estratègia per reduir la incidència de MC i d’AVC. Aques-
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tes estratègies s’han publicat en diverses guies i documents de consens38-40. Diversos do-
cuments dirigits específicament al control de la colesterolèmia inclouen informació detallada
sobre canvis d’estils de vida per a una reducció multifactorial del risc cardiovascular41-43.

S’ha demostrat que les intervencions sobre estils de vida poden prevenir l’aparició d’hiper-
tensió i de diabetis, i reduir les concentracions de colesterol. En aquest sentit, i com a es-
tratègies de prevenció primordial, s’inclou l’increment del nivell d’activitat física aeròbica, el
manteniment del pes, el consum moderat d’alcohol, la reducció del consum de sal i l’ali-
mentació baixa en greix total i saturat i rica en fibra44-48.

El sobrepès i l’obesitat són problemes de salut pública creixents, que afecten als adults, ado-
lescents i joves. Segons dades de l’Examen de salut, més de la meitat de la població cata-
lana major de 18 anys presenta sobrepès i obesitat11. Aquestes persones tenen un risc ele-
vat de patir hipertensió, dislipidèmia i diabetis tipus 2, tres components de la síndrome
metabòlica49 la qual es un factor de risc molt important de MC, AVC, insuficiència cardíaca40

i altres malalties. Per tal de revertir aquesta tendència és convenient promoure hàbits d’estil
de vida positius començant des de la infància, que inclouen tant uns hàbits dietètics salu-
dables amb restricció d’aliments d’alta densitat energètica com la promoció de l’activitat fí-
sica. Està prou demostrat que la pèrdua d’un 5% i, sobretot, d’un 10% del pes inicial té un
efecte notable sobre la potència dels factors de risc cardiovascular a l’obesitat51. També, cal
recordar que activitats físiques lleugeres o moderades, com ara caminar, proporcionen be-
neficis per a la salut, incloent la reducció del risc de MC52-54. No obstant això, augmentar els
nivells d’activitat física de la població segueix essent un repte important. Així a Catalunya la
proporció de persones adultes que caminen més de 30 minuts al dia, o que fan exercici fí-
sic durant el temps de lleure, no s’ha modificat en els darrers anys12.

La cessació de l’hàbit tabàquic juga un paper principal per a la consecució dels objectius de
reducció de la malaltia coronària i té efectes beneficiosos immediats sobre la salut, en amb-
dós sexes i en totes les edats. Per exemple, les persones que deixen de fumar abans dels
50 anys, redueixen a la meitat el risc de mort en els propers 15 anys, comparat amb els
que continuen fumant55,56.

Diversos estudis han demostrat que els factors de risc per a la MC i l’AVC apareixen pre-
coçment: la diabetis tipus 2 està començant a aparèixer en els nens i joves en clara asso-
ciació amb obesitat infantil57, i la HTA pot iniciar-se a principis de la segona dècada de la
vida58. A Espanya en general59 i a Catalunya en particular60, les xifres mitjanes de colesterol
dels joves a la darrera dècada superaven les de països amb taxes de malalties cardiovas-
culars molt més altes que les espanyoles. A més, la prevalença de tabaquisme a la joventut
catalana era molt alta al 199461 i malauradament no s’ha reduït gaire13. Ja que l’aterosclero-
si és una malaltia que comença a la infància, com han demostrat grans estudis d’autòpsies
a nens morts per trauma62,63, s’ha avaluat l’estat de les artèries dels nostres joves. En un es-
tudi forense recent en joves de Barcelona morts accidentalment s’ha detectat una alta pre-
valença de plaques d’ateroma a l’artèria coronària esquerra dels nois (no de les noies), en
associació amb un perfil lipídic aterogènic64. Això pot fer pensar que s’està acabant la pre-
sumpta protecció de malalties cardiovasculars en front d’una elevada prevalença de factors
de risc característica de les poblacions del Mediterrani (la tan esmentada paradoxa del sud
d’Europa, també comprovada a l’estudi REGICOR18). En tot cas, no sembla que tinguem pro-
tecció de la formació de plaques d’ateroma, si bé encara és possible que tinguem factors
protectors de la seva progressió fins a tenir accidents isquèmics64. Ja que els estils de vida
poc saludables (hàbit tabàquic; alimentació amb excès de greix animal, sucre refinat i calo-
ries; sedentarisme, etc.) comencen a l’adolescència, els esforços de prevenció primària son
molt importants en aquesta edat i s’han de dur a terme també des de l’àmbit escolar.

El cribratge dels factors de risc, en concret de la hipertensió i de la hipercolesterolèmia, és
el primer pas per tal d’identificar les persones que tenen un risc elevat per patir una MCV i
iniciar el tractament oportú. Les modificacions del hàbits alimentaris i el tractament farma-
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cològic, quan està indicat, juntament amb la cessació de l’hàbit tabàquic, l’augment de l’ac-
tivitat física i el manteniment del pes adequat són mesures efectives per reduir el risc de MC
i d’AVC65-67. El control dels factors de risc pot en gran mesura reduir el risc de problemes
cardiovasculars recurrents o recidivants en persones amb MC40. Per exemple, s’ha demos-
trat que la reducció de les concentracions de colesterol LDL en persones d’alt risc cardio-
vascular o amb MC redueix significativament els infarts, la mortalitat coronària i cardiovascu-
lar i la mortalitat total68-71. També s’ha demostrat que reduint la pressió arterial en aquestes
persones es redueixen els problemes cardiovasculars relacionats, com són la MC, l’AVC i la
mortalitat per totes les causes72-74.

S’ha demostrat que les persones amb claudicació intermitent presenten una elevada incidència
de malaltia coronària, essent aquesta una de les primeres causes de mort en aquesta po-
blació75. No obstant això, només una minoria de persones amb malaltia arterial obstructiva
(MAO) de membres inferiors refereixen símptomes de claudicació intermitent, i és freqüent
observar persones asimptomàtiques amb reducció significativa del fluxe sanguini de mem-
bres inferiors determinat mitjantçant la mesura de l’índex turmell/braç (ITB). Es considera que
una persona és portadora d’una MAO de membres inferiors quan els valors de l’ITB són 
≤ 0,9, amb una sensibilitat de 95% i una especificitat del 99%76.

Atesa la freqüent coexistència d’afectació arterioesclerosa en altres territoris vasculars, les
persones amb MAO de membres inferiors, tot i que sigui asimptomàtica, presenten una ele-
vada prevalença de malaltia coronària i, en menor freqüència, cerebrovascular, sigui amb o
sense símptomes. S’ha observat que les persones amb un ITB baix presenten un major nom-
bre de lesions ateromatoses i una major prevalença d’estenosi carotídea. Per tant, l’ITB és
important per tal d’estimar el risc cardiovascular individual i es pot considerar un marcador
d’ateroesclerosi generalitzada77,78. Per aquest motiu, algunes societats científiques han reco-
manat la detecció precoç de la MAO amb la determinació de l’ITB com a mesura de pre-
venció de la malaltia cardiovascular en general40.

Les evidències acumulades sobre el paper de la HTA com a factor de risc cardiovascular
han conduït a la publicació de programes d’abordatge integral com el NHBPEP79, a més de
guies, protocols, Criteris Comuns Mínims80, i el Llibre Blanc de Bases per a la integració de
la prevenció a la pràctica assistencial22 per tal de promoure la detecció, tractament i control
de la hipertensió. Això ha revertit de manera positiva tant en la proporció d’hipertensos co-
neguts, tractats i controlats, com en el nombre de morts relacionades. A Catalunya s’ha in-
crementat la proporció de persones que tenen mesurada la pressió arterial, de manera que
s’ha passat d’un 24,4% l’any 1994 al 49% l’any 2002 (ESCA 1994 i 2002). Segons les au-
ditories dutes a terme a l’àmbit de l’atenció primària, l’enregistrament de la pressió arterial
es realitzava en el 57,8% de les històries clíniques l’any 1995 i en el 52,9% l’any 200081.
Igualment, pel que fa al grau de control i tal com es recull a l’estudi DISEHTAC en centres
d’atenció primària reformats, l’any 1996 era del 25,7%, i el 2001, del 32,4%82.

A partir del anys 80 es va disposar d’evidències que demostraven que la reducció dels ni-
vells elevats de colesterol implicava una reducció del risc de MC i de la mortalitat per aques-
ta causa, tot i que els mateixos nivells de colesterol poden donar resultats diferents d’in-
cidència i mortalitat cardiovascular83,84. Per aquest motiu l’any 1985 es va crear el National
Cholesterol Education Program (NCEP), que el·labora recomanacions per a la detecció, trac-
tament i control de la hipercolesterolèmia43,85. A Catalunya els Criteris Comuns Mínims, el Lli-
bre Blanc i altres documents i protocols han contribuït a què el percentatge de persones que
tenen el colesterol mesurat ha passat de 17,8% l’any 1995 al 45,2% l’any 200220. En l’àm-
bit de l’atenció primària, en el 55,0% de les històries clíniques constava enregistrada la coles-
terolèmia l’any 1995 i en el 57,3% l’any 2000, estant el 32,2% en situació de control (co-
lesterol LDL < 160 mg/dl)81.

Pel que fa referència a l’obesitat es disposa de recomanacions sobre detecció, tractament i
control d’aquest problema creixent de salut pública. Per tal de classificar els sobrepès o l’o-
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besitat es recomana utilitzar l’índex de massa corporal (IMC), la circumferència de cintura i
la presència de factors de risc per altres malalties associades a l’obesitat. Es defineix el so-
brepès com l’IMC entre 25 i 29,9 i l’obesitat com IMC igual o superior a 30. A mesura que
va augmentant l’IMC, s’incrementen els valors de pressió arterial i de colesterol total, i es re-
dueixen les concentracions de colesterol HDL49. Els homes amb obesitat mòrbida (IMC > 40)
tenen doble risc de presentar hipertensió i hipercolesterolèmia, o ambdues, comparat amb
els homes amb normopès. Pel que fa a les dones amb aquest grau d’obesitat el risc d’a-
questes malalties es multiplica per quatre. Per tant, es recomana perdre pes per tal de re-
duir les concentracions elevades de colesterol total, augmentar les de colesterol HDL, con-
trolar la hipertensió i la diabetis. A les persones amb sobrepès sense altres factors de risc
se’ls aconsella no guanyar més pes86,87.

A més a més, s’han elaborat diverses guies de pràctica clínica sobre la cessació de l’hàbit
tabàquic, que mostren un ampli ventall d’intervencions efectives que precisen de la partici-
pació activa del sistema sanitari88.

Detecció precoç i tractament de les malalties cardiovasculars

Per a aquelles persones que sobreviuen un primer episodi, el retard en el tractament pot im-
plicar una lesió més extensa i pitjor pronòstic.

Els beneficis del diagnòstic i tractament precoç de l’infart de miocardi són evidents, atès que
es redueix l’extensió de la lesió muscular, millora la funció cardíaca i es redueix la taxa de
mortalitat89,90. Els assaigs clínics aleatoritzats sobre la utilització dels trombolítics durant la fase
aguda de l’infart han demostrat que aquests agents són eficaços en restablir el flux sangui-
ni obrint l’artèria afectada. Les persones que reben tractament trombolític en la primera o se-
gona hores postinfart presenten menys discapacitat i reducció de la taxa de mortalitat quan
es compara amb aquelles tractades entre la tercera i la sisena hores postinfart91. La im-
portància del tractament precoç ha generat un interès creixent per definir els primers símp-
tomes o «prodromos» de l’infart, de manera que es pugui disposar de més temps per a una
acció ràpida i efectiva92-95.

Igual que en el cas de l’infart, les morts per AVC es poden reduir mitjançant la prevenció i
el control dels factors de risc, i utilitzant les estratègies terapèutiques més efectives de ma-
nera precoç. A mesura que s’ha anat disposant de tractaments més efectius, el retard en la
seva aplicació constitueix una barrera important per aconseguir millorar el pronòstic d’aquestes
persones96. Tant en el cas de la MC com de l’AVC l’objectiu ha d’anar en la línia de pro-
porcionar una accessibilitat òptima als serveis sanitaris.

Els professionals sanitaris poden ajudar a prendre consciència sobre els signes i símptomes
de l’infart i l’AVC, i sobre la manera correcta i ràpida d’actuar en relació amb els serveis
d’urgències. També poden ajudar a reduir i controlar els factors de risc relacionats amb
aquestes malalties. Per tal d’ubicar els recursos on puguin ser més beneficiosos, el consell
ha d’anar dirigit a aconseguir reduir el retard en la cerca de tractament per a aquelles per-
sones amb més risc de patir infart o AVC.

Els assaigs clínics posen de manifest que les intervencions terapèutiques poden millorar els
símptomes, reduir la mortalitat i el nombre de rehospitalitzacions, i millorar la qualitat de vida
de la gent gran amb insuficiència cardíaca. Tot i el desenvolupament i la promoció de guies
de pràctica clínica, els tractaments recomanats estan, sovint, infrautilitzats. Atès que s’espe-
ra que el nombre de persones grans amb insuficiència cardíaca es dupliqui en els propers
anys, és imprescindible incorporar les recomanacions de les guies a la pràctica clínica habi-
tual72,97.

Existeixen un nombre important de recomanacions contrastades per a la prevenció i tracta-
ment de la malaltia cardiovascular i els factors de risc associats37-46,98-100. No obstant això,
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els beneficis potencials de l’aplicació d’aquestes recomanacions no s’obtenen degut a múl-
tiples factors que dificulten el seu compliment. La voluntat i capacitat d’un pacient per a por-
tar a terme un programa de tractament és de gran importància.

L’experiència en el maneig a llarg termini dels factors de risc cardiovasculars com la hiper-
tensió indica que un nombre considerable de pacients no segueixen correctament el tracta-
ment prescrit, per diferents motius, que impliquen manca de bon control. Cal seguir fent es-
forços per tal de comprendre millor els determinants que afavoreixen l’adherència dels pacients
al tractament prescrit101,102. També el professionals i el sistema sanitari on estan treballant són
factors crítics en la prescripció adequada de les intervencions, en la instrucció dels pacients
i en la valoració de la seva resposta al tractament103,104. Finalment el suport de la comunitat,
el desenvolupament de programes multidisciplinaris d’atenció especialitzada105 i la utilització
de noves tecnologies poden tenir un paper creixent en la promoció de l’adherència a llarg
termini en els canvis d’estils de vida i en el seguiment del tractament farmacològic. Aconse-
guir control a llarg termini dels factors de risc cardiovasculars exigeix la mateixa atenció que
la visita i les decisions terapèutiques inicials.

Objectius de salut i de disminució de risc per
a l’any 2010
1. D’aquí a l’any 2010 cal reduir la mortalitat per malaltia coronària en un 15%.

Indicador d’avaluació: Taxa de mortalitat estandarditzada per edat per malaltia coronària.

2. D’aquí a l’any 2010 cal reduir la mortalitat per accident vascular cerebral en un 15%.

Indicador d’avaluació: Taxa de mortalitat estandarditzada per edat per accident vascular
cerebral.

3. D’aquí a l’any 2010 cal reduir la mortalitat per insuficiència renal crònica en els menors
de 75 anys en un 5%.

Indicador d’avaluació: Taxa de mortalitat estandarditzada per edat per insuficiència renal
en menors de 75 anys.

4. D’aquí a l’any 2010 cal incrementar en un 50% la proporció de persones hipertenses
que estan ben controlades (< 140/90 mmHg).

Indicador d’avaluació: Proporció d’hipertensos controlats a la població.

5. D’aquí a l’any 2010 cal augmentar en un 50% la proporció de persones amb hiperco-
lesterolèmia ben controlades.

Indicador d’avaluació: Proporció d’hipercolesterolèmics controlats a la població.

Objectius operacionals del Pla de salut 
2002-2005
1. D’aquí a l’any 2005 es continuarà monitoritzant la tendència dels indicadors de la hi-

pertensió arterial a Catalunya.

Indicador d’avaluació: Realització de l’estudi transversal.

2. D’aquí a l’any 2005 cal augmentar en un 20% la proporció d’adults que tenen la pres-
sió arterial mesurada en els darrers dos anys.

Indicador d’avaluació: Proporció d’adults que s’han mesurat la presió arterial en els da-
rrers 2 anys.
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3. D’aquí a l’any 2005 cal haver mesurat la pressió arterial almenys al 65% de la pobla-
ció de 15 anys o més atesa pels equips d’atenció primària.

Indicador d’avaluació: Proporció de població atesa a l’atenció primària que s’ha mesu-
rat la pressió arterial.

4. D’aquí a l’any 2005 es continuarà monitoritzant la tendència dels indicadors de la hi-
percolesterolèmia a Catalunya.

Indicador d’avaluació: Realització de l’estudi transversal.

5. D’aquí a l’any 2005 cal augmentar en un 20% la proporció d’adults que tenen les con-
centracions de colesterol mesurades en els darrers cinc anys (ESCA).

Indicador d’avaluació: Proporció d’adults que s’han mesurat la colesterolèmia en els
darrers 5 anys.

6. D’aquí a l’any 2005, almenys el 35% de les persones diagnosticades d’hipertensió i ateses
pels equips d’atenció primària han d’estar en situació de control òptim (PA < 140/90 mmHg).

Indicador d’avaluació: Proporció d’hipertensos atesos controlats.

7. D’aquí a l’any 2005 s’elaborarà un protocol d’actuació per a la correcta derivació i co-
ordinació entre els equips d’atenció primària i els serveis de nefrologia per a l’atenció
a la insuficiència renal.

Indicador d’avaluació: Existència del protocol.

8. D’aquí a l’any 2005 es monitoritzaran els indicadors de la insuficiència cardíaca a Ca-
talunya.

Indicador d’avaluació: Taxa de mortalitat per insuficiència cardíaca i altes hospitalàries.

9. D’aquí a l’any 2005 s’elaborarà una guia d’actuació consensuada per a la insuficiència
cardíaca a Catalunya.

Indicador d’avaluació: Existència de la guia.

10. D’aquí a l’any 2005 cal incrementar la proporció de persones amb IAM que han rebut
tractament en la primera hora després d’haver presentat els símptomes.

Indicador d’avaluació: Proporció de persones que reben tractament durant la primera
hora desprès de la presentació dels símptomes.

S’incorporen com objectius operatius del Pla de salut de Catalunya per a l’any 2005 els ob-
jectius operatius del Pla d’atenció integral a la cardiopatia isquèmica (PAICI):

11. Reducció del temps i millora de la primera resposta

• Aconseguir un temps de resposta dels dispositius d’emergència primaris inferiors a
10 minuts en més del 50% dels episodis aguts.

• Aconseguir que en més del 95% dels casos atesos per dispositius extrahospitalaris
s’hagi fet correctament el tractament del dolor i el tractament amb aspirina.

• Establir criteris de derivació i atenció durant el trasllat del pacient al centre hospitalari.

• Garantir una durada màxima del trasllat que no superi els 30 minuts després de la
trucada.

12. Reducció dels temps i millora del tractament agut intrahospitalari

• Implantar el circuit de diagnòstic ràpid del dolor toràcic i establir protocols d’actua-
ció a tots els hospitals de la XHUP.

• Garantir que la mediana de temps entre l’arribada del pacient i la confirmació diagnòs-
tica no superi els 20 minuts.
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• Garantir, en el cas de l’IAM tributari de fibrinòlisi, que la mediana de temps entre l’a-
rribada i l’inici del tractament amb fibrinolítics no superi els 30 minuts.

13. Seguiment de la cardiopatia isquèmica, rehabilitació de la Insuficiencia cardíaca i pre-
venció del reinfart:

• Definir un protocol de preparació de l’alta dels pacients amb IAM que especifiqui les
pautes de seguiment conjunt entre l’hospital/atenció primària de salut en els primers
30 dies postinfart.

• Establir recomanacions per a les persones que han patit IAM en l’àmbit de l’atenció
primària de salut, especialment pel que fa al control dels factors de risc cardiovascular.

• Realitzar una prova pilot de rehabilitació cardíaca, avaluar-la i iniciar el desplegament
en funció dels resultats de la prova pilot.

Activitats
• Fomentar l’adquisició d’hàbits saludables a la població, com són la pràctica d’activitat fí-

sica en el temps de lleure, l’alimentació equilibrada i les accions destinades a reduir el ta-
baquisme.

• Realitzar, des de l’àmbit de l’atenció primària, accions adreçades a la detecció, tractament i
control de la hipercolesterolèmia i la hipertensió arterial, l’obesitat, la diabetis i el tabaquisme.

• Seguir controlant les tendències de la mortalitat i dels factors de risc cardiovascular.

• Formar adequadament els professionals i promoure l’elaboració de guies consensuades de
pràctica clínica, per a l’abordatge de les malalties cardiovasculars.

Activitats per tal d’assolir els objectius sobre la cardiopatia isquèmica:

• Telèfons de resposta immediata (061).

• Augment de la cobertura poblacional dins la resposta del sistema d’emergències (061,
VAM) i de l’atenció primària de salut als episodis aguts de cardiopatia isquèmica.

• Anàlisi de viabilitat de fibrinòlisi extrahospitalària.

• Reorganització de l’atenció urgent a la cardiopatia isquèmica en els hospitals.

• El temps de resposta intrahospitalari en l’administració de la trombòlisi es un important as-
pecte a millorar. Actualment, en els hospitals de Catalunya, el temps de resposta és d’u-
na hora.

• Reducció de la variabilitat en el diagnòstic i el tractament dels episodis de cardiopatia is-
quèmica.

• Planificació específica de l’oferta tant d’atenció cardiològica general com de cardiologia ter-
ciària (hemodinàmica, cirurgia cardíaca, etc.).

• Reducció del temps d’espera de les principals proves diagnòstiques i tractaments.

• Avaluació dels resultats dels tractaments més complexos.

• Establiment de mesures específiques de coordinació entre l’hospital i l’atenció primària per
al seguiment i control del postinfart.

• Seguiment específic del pacient a APS per la reducció del risc de reinfart.

• Implantació de la rehabilitació cardíaca.

Avaluació
• Anàlisi de les tendències de mortalitat estandarditzada per edat per MC, AVC, ICC i IRT

en el període 2000-2010.

PLA DE
SALUT DE
CATALUNYA

180 MALALTIES CARDIOVASCULARS

05.2.01_169_188  23/9/03  10:42  Página 180



• Anàlisi del grau de control de la HTA i la hipercolesterolèmia a la població atesa mitjançant
auditoria a l’atenció primària.

• Anàlisi del grau de control de la HTA i la hipercolesterolèmia a la població general mit-
jançant examen de salut.

• Anàlisi dels indicadors d’atenció a la MC mitjançant estudi «ad hoc».

• Anàlisi del nivell de mesura de la pressió arterial i la colesterolèmia a la població atesa mit-
jançant auditoria.

• Anàlisi de la mesura de la pressió arterial i de la colesterolèmia a la població general mit-
jançant enquesta de salut.

Intervencions prioritàries del Pla de salut
2002-2005

• Millorar la prevenció, el diagnòstic, el tractament i la rehabilitació de les persones amb
malaltia coronària.

• Afavorir l’equitat en l’accés als serveis sanitaris.

• Reduir la variabilitat de la pràctica clínica i afavorir la utilització racional de les tecno-
logies a l’abast.

• Millorar la gestió clínica de les persones amb malaltia isquèmica del cor.

• Millorar el tractament i la rehabilitació de les persones amb insuficiència cardíaca.
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Càncer
Introducció
A Catalunya el càncer és la causa de mort més freqüent en els homes en els darrers anys,
davant de les malalties cardiovasculars, que encara són la causa de mort més freqüent en
les dones (gràfics 1 i 2).

Gràfic 1. Homes. 
Grans causes. 
Taxes ajustades de
mortalitat (per 100.000).
Catalunya, 1975-1997
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Gràfic 2. Dones. 
Grans causes. 
Taxes ajustades de
mortalitat (per 100.000).
Catalunya, 1975-1997
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Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Direcció General de Recursos Sanitaris. 

Registre de mortalitat de Catalunya.

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Direcció General de Recursos Sanitaris. 

Registre de mortalitat de Catalunya.
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S’estima que a Catalunya es van diagnosticar uns 27.500 nous casos de càncer (excepte
càncer de pell no melanoma) l’any 2000, i prop de 15.000 morts van ser per càncer1. La in-
cidència del càncer mostra una tendència creixent tant en homes com en dones. El risc de
patir càncer augmenta amb l’edat i la majoria dels casos es donen en adults i gent gran; més
de la meitat dels casos es van diagnosticar en persones d’edat superior als 65 anys. Al llarg
de tota la vida, aproximadament un de cada dos homes i una de cada tres dones desenvo-
luparan un càncer. Mentre que la mortalitat per càncer va disminuir un 2,5% anual en els ho-
mes, en les dones la disminució fou d’un 1,8% anual en els períodes analitzats (taules 1 i 2).

S’estima que gairebé cinc de cada deu persones diagnosticades de càncer estan vives als
cinc anys del diagnòstic. A Catalunya, la supervivència relativa al càncer als cinc anys, per
al conjunt de càncers, és del 49,2%, quan s’ajusta per l’esperança de vida normal (tenint en
compte les causes competitives de mortalitat, especialment en persones d’edat avançada).

D’acord amb aquestes estimacions, unes 222.500 persones (3,6%) viuen amb un diagnòstic
de càncer. Al voltant de 90.500 són homes i prop de 132.000 són dones. En ambdós sexes,
el major nombre de casos prevalents pel total de tumors es concentra a les edats compreses
entre els 65 i 79 anys, amb una prevalença del 43,0% en homes i del 37,8% en dones.

Magnitud del problema

Mortalitat per càncer a Catalunya

La taxa de mortalitat per càncer a Catalunya, ajustada segons edat, és de 171,8 per 100.000
en homes i 78,0 per 100.000 en dones en el període 1997-1998 (taules 1 i 2). La mortali-
tat per càncer ha anat augmentant en les darreres dècades, fins assolir un màxim en els
anys 1991 i 1992, moment en el qual s’estabilitza i inicia un lleuger descens2 (gràfics 3 i 4).

Incidència* Mortalitat* Supervivència** Incidència*** Prevalença***

Estómac 14,9 10,4 30 679 2.801

Colorectal 34,8 18,2 47 1.810 12.397

Fetge 8,2 9,0 15 – –

Pàncrees 5,8 6,5 5 302 390

Laringe 11,9 5,3 59 592 5.718

Pulmó 52,7 48,8 11 2.562 4.279

Melanoma 4,7 1,1 65 176 2.118

Pròstata 32,7 14,2 55 1.456 6.833

Bufeta urinària 33,1 8,6 74 1.779 17.274

L. de Hodgkin 3,5 0,9 79 79 1.705

L. no hodgkinià 7,4 3,8 36 423 5.308

Mieloma 2,1 1,9 23 130 204

Leucèmies 6,1 4,9 36 320 3.309

Total 292,1 171,8 42 13.157 90.601

*La taula presenta les taxes per 100.000 persones i any ajustades a la població estàndard mundial al
periode 1996-97 per la incidència i 1997-98 per la mortalitat

**Supervivencia relativa als 5 anys (%)
***Estimació del nombre de casos nous i casos prevalents per any a Catalunya en el període 

1993-1997.

Font: Borràs JM, et al. Càncer Catalunya 2001. Institut Català d’Oncologia, Departament de Sanitat i Seguretat Social; 20011.

Taula 1. Impacte del
càncer en homes.

Catalunya, 1997-1998
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Incidència* Mortalitat* Supervivència** Incidència*** Prevalença***

Estómac 5,7 4,3 28 476 2.524

Colorectal 26,5 10,9 48 1.535 11.258

Fetge 2,6 3,3 8 – –

Pàncrees 4,2 3,3 5 246 243

Laringe 0,5 0,1 72 19 235

Pulmó 4,9 4,4 21 563 1.363

Melanoma 5,2 0,8 89 207 4.049

Bufeta urinària 4,0 1,2 63 220 1.622

L. de Hodgkin 1,2 0,3 78 38 737

L. no hodgkinià 4,3 2,6 47 221 1.394

Mieloma 1,9 1,6 30 125 389

Leucèmies 3,0 3,2 48 254 2.576

Mama 63,5 16,8 76 2.905 46.141

Coll d’úter 8,6 1,7 68 348 9.597

Cos d’úter 13,0 1,8 73 543 7.354

Ovari 9,5 4,1 36 452 4.507

Total 200,7 78,0 56 10.075 131.845

*La taula presenta les taxes per 100.000 persones i any ajustades a la població estàndard mundial al
període 1996-97 per la incidència i 1997-98 per la mortalitat

**Supervivència relativa als 5 anys (%)
***Estimació del nombre de casos nous i casos prevalents per any a Catalunya en el període 

1993-1997.

Font: Borràs JM, Borràs J, Bosch FX, et al. Càncer Catalunya 2001. Institut Català d’Oncologia, Departament de Sanitat i Seguretat

Social, 20011.

Taula 2. Impacte 
del càncer en dones.
Catalunya, 1997-1998

Gràfic 3. Tendència de
la mortalitat per càncer
en homes. Catalunya,
1975-1998
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Font: Fernández E, et al. Eur J Cancer 2001; 37: 2222-82.
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En el període 1992-1996, la mortalitat per càncer en homes ha disminuït significativament
(–2,5%) i posteriorment s’observa una estabilització. En dones, la disminució ha estat de 
–1,8% anual i el descens es manté.

El càncer de pulmó ha estat la primera causa de mortalitat per càncer en els homes en les
darreres dècades. L’increment més marcat es va produir entre 1981-1982 i 1989-1990 (4,0%
anual), posteriorment es va estabilitzar i inicià un descens fins el 1997-1998 (–0,5% anual).
En les dones, el càncer de mama ha estat la principal causa de mort per càncer, amb un
increment fins el 1991-1992, moment en què apreciem una disminució fins a l’actualitat, amb
una reducció del 2% anual de la taxa de mortalitat. El càncer colorectal ha estat la segona
causa de mort per càncer més important tant en homes com en dones, i representen res-
pectivament el 11,3% i 15,5% del total de tumors. La tendència recent per aquest càncer
indica una estabilització de la seva mortalitat. En els homes, el càncer de pròstata ha pas-
sat a ser la tercera causa de mortalitat per càncer en aquest mateix període, per davant del
càncer d’estómac. El càncer d’estómac ha disminuït també durant aquest període en homes
i dones (–3,7% i –2,9% anual). La tendència recent en la mortalitat per càncers relacionats
amb el tabac (laringe, cavitat oral i faringe, esòfag, pàncreas, bufeta urinària, ronyó, a més
del càncer de pulmó) és favorable, amb una reducció anual des del 1989-1990 del –1,1%
en homes. En dones, el càncer de pulmó ha passat a ser el 1997-1998 la tercera causa de
mort per càncer, amb un increment de l’1,9% anual segons la tendència més recent.

El patró de mortalitat descrit per a Catalunya s’aproxima a l’identificat a la Unió Europea (tau-
la 3). Si comparem el període 1975-1979 amb el 1990-1994, el darrer del qual es disposa
de dades conjuntes publicades, s’observa com la mortalitat catalana en els homes va aug-
mentar de manera similar a la dels països del sud d’Europa, i en les dones, la tendència
descendent de la taxa de mortalitat va ser més marcada a Catalunya que al conjunt de la
Unió Europea. A Catalunya, la tendència de descens global observada fins l’any 1998 és de-
guda a diversos factors, principalment a l’estabilització de la mortalitat per càncer de pulmó
i dels altres càncers relacionats amb el tabac en homes, a la disminució de la mortalitat per
càncer de mama en dones, així com a la reducció sostinguda de la mortalitat per càncer
d’estómac, i a l’estabilització de la mortalitat per càncer colorectal en ambdós sexes.

Gràfic 4. Tendència de
la mortalitat per càncer

en dones. Catalunya,
1975-1998
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Font: Fernández E, et al. Eur J Cancer 2001; 37: 2222-82.
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La incidència del càncer a Catalunya

La incidència de càncer a Catalunya pot estimar-se a partir del Registre de Càncer de Ta-
rragona i de Girona, el Registre de Mortalitat de Catalunya i la raó incidència/mortalitat. De
forma global les dades de Girona i Tarragona són similars, amb unes taxes brutes al voltant
de 500,0 nous casos per 100.000 en homes i de 350,0 nous casos per 100.000 en dones,
i unes taxes ajustades a la població mundial al voltant de 300,0/100.000 en homes i de
200,0/100.000 en dones respectivament en el període 1996-1997 (taules 1 i 2).

El nombre de nous casos de càncer en una població determinada depèn de la magnitud de
la població, de la distribució d’edats, de l’exposició de la població als factors de risc, així
com dels criteris i mètodes diagnòstics disponibles. S’ha estimat que a Catalunya l’any 2000
es van diagnosticar uns 27.500 nous casos de càncer. Els tumors més freqüents són el càn-
cer de pulmó (17%), seguit del de pròstata (15%) i del colorectal (14%) en homes. En les
dones, el tumor més freqüent és el de mama (28%) seguit pel càncer colorectal (15%). El
conjunt de tumors relacionats amb el tabac (cavitat oral i faringe, laringe, pàncrees, pulmó,
bufeta urinària i ronyó) representen el 45% del total de tumors en homes davant de l’11%
en les dones. Els tumors de l’aparell genital femení juntament amb el de mama representen
el 42% del càncer en les dones.

La incidència del càncer a Catalunya mostra una tendència creixent tant en homes com en
dones al llarg del període 1980-1997 (gràfics 5 i 6). S’observa una tendència creixent de la
incidència total per càncer en els homes, amb un increment del 3,2%, que afecta per igual
al grups de 35-64 anys i de majors de 64 anys. Les tendències dels principals tumors mos-
tren que en els homes hi ha un ascens notable del càncer de pulmó, pròstata, colorectal i
bufeta urinària, mentre que el càncer d’estómac mostra un descens al llarg del període. En
les dones també s’observa un increment significatiu del 2,0%, però en aquest cas és més
marcat en el grup de 35-64 anys. Per tumors destaca el càncer de mama, tot i que re-
centment mostra una certa estabilització. Els tumors relacionats amb el tabac creixen més

Taula 3. Mortalitat 
per càncer als països
de la Unió Europea*

Homes Dones

1975-79 1990-94 % canvi anual 1975-79 1990-94 % canvi anual

Bèlgica 208,7 197,8 –1,0 Dinamarca 135,5 141,8 0,9

França 203,2 199,6 –0,4 Irlanda 127,5 123,9 –0,6

Holanda 200,8 191,9 –0,9 Regne Unit 124,3 124,5 0,0

Alemanya 190,6 181 –1,0 Alemanya 124,9 110,7 –2,3

Itàlia 179,3 189,2 1,1 Bèlgica 116,1 104,9 –1,9

Regne Unit 190,3 178,1 –1,3 Holanda 115 111,6 –0,6

Dinamarca 173,3 182,8 1,1 Suècia 110,8 98,7 –2,2

Irlanda 168,2 175,2 0,8 Noruega 104,5 102,8 –0,3

Catalunya 154,8 166,4 1,5 Itàlia 101,5 99,3 –0,4

Espanya 149,9 175,8 3,5 França 99,1 89 –2,0

Suècia 148,3 130,1 –2,5 Catalunya 89,2 75,6 –3,0

Noruega 144,9 149,4 0,6 Espanya 86,1 83,2 –0,7

Grècia 143,8 144,9 0,2 Portugal 85,4 88,1 0,6

Portugal 135,8 151,8 2,4 Grècia 82,7 77,7 –1,2

CEE 184,7 188,6 0,4 CEE 110 107 –1,9

*Total de tumors excepte pell. La taula presenta les taxes per 100.000 persones i per any ajustades a
la població estàndard mundial.

Font: Levi F, et al. Eur J Cancer 1999; 35(10): 1477-5163.
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Gràfic 5. Tendència 
de la incidència del

càncer en homes.
Tarragona, 1980-1997
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Gràfic 6. Tendència 
de la incidència del

càncer en dones.
Tarragona, 1980-1997
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Font: Borràs JM, et al. Càncer Catalunya 2001. Institut Català d’Oncologia. Departament de Sanitat i Seguretat Social, 20011.

Font: Borràs JM, et al. Càncer Catalunya 2001. Institut Català d’Oncologia. Departament de Sanitat i Seguretat Social, 20011.
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que el conjunt de tumors, amb un increment mig anual del 3,1% en els homes. En les do-
nes aquests tumors mostren un important increment d’un 4% anual en el total d’edats, amb
un predomini en el grup de 35-64 anys, que presenta un increment del 6,3% anual.

La supervivència del càncer

La supervivència global per càncer als cinc anys a Catalunya s’ha incrementat notablement
en el període 1990-1994 respecte del període 1985-1989 (35,3% i 42,1% en homes i 42,1%
i 56,3% en dones) i en la majoria de càncers. En concret, són remarcables els increments
estadísticament significatius pel càncer de mama en dones (del 66,7% en el 1985-1989 
al 75,9% en el 1990-1994) i pel càncer de pròstata en homes (del 40,3% al 55,1%) (tau-
les 1 i 2).

La probabilitat de sobreviure és variable segons els tumors; hi ha una sèrie de tumors d’e-
levada supervivència als cinc anys del diagnòstic (> 50%), com ara el càncer de bufeta urinà-
ria, els limfomes de Hodgkin, el càncer de pròstata, el melanoma, el càncer de mama i d’ú-
ter. Entre els tumors de supervivència intermèdia (entre el 20 i el 50%) destaquen el càncer
colorectal, les leucèmies, els limfomes no-hodgkinians i el càncer d’estómac. Finalment tro-
bem una sèrie de tumors amb una elevada letalitat (supervivències < 20%), com ara el càn-
cer de pàncrees, esòfag, pulmó i fetge.

La supervivència del càncer a Catalunya ocupa una posició intermèdia en relació amb altres
països europeus. A Europa es detecten algunes diferències entre els països del nord, est i
oest, amb millores més destacades en el països de l’Europa occidental, amb una super-
vivència similar a l’observada a Catalunya.

Projecció del nombre de casos nous de càncer a Catalunya

L’estimació del nombre de casos que s’han diagnosticat pel període 2000-2001 ha estat
de 15.900 en homes i 11.590 en dones. Es preveu que l’any 2005 es diagnosticaran uns
19.800 casos en homes i 13.460 en dones. Això suposa un augment del 20% en homes
i del 14% en dones en 4 anys. Aquest increment presenta una distribució desigual segons
els grups d’edat. El major increment quantitatiu es produeix en els grups d’edat major de
64 anys, amb un increment del 23% en els homes i del 18% en les dones. En els grups
d’edat mitjana es produeix un creixement més moderat. Per tumors, cal destacar la gran
importància del càncer colorectal per a ambdós sexes, el creixement del càncer de pul-
mó als homes i el de mama en les dones. Els tumors relacionats amb el tabac també
mostren un augment important tant en els homes com en les dones. Aquest augment
també s’observa en el conjunt de tumors hematològics, però de forma molt menys im-
portant.

Aquests increments, en termes quantitatius, es deuen en un 40% al canvi demogràfic pro-
duït per l’envelliment de la població i, la resta, als factors de risc o d’altres factors no co-
neguts. Aquestes projeccions estan subjectes a certa variabilitat, com indiquen els corres-
ponents intervals de confiança presents a les taules 4 i 5.

Període 35-64 anys IC 95% > 64 anys IC 95% Total IC 95%

2000-01 6.357 (5521,7327) 9.045 (7880,10400) 15.900 (13870,18250)

2002-03 7.021 (5585,8858) 10.280 (8206,12930) 17.750 (14200,22370)

2004-05 7.606 (5469,10640) 11.780 (8478,16430) 19.800 (14330,27750)

Font: Borràs JM, et al. Càncer Catalunya 2001. Institut Català d’Oncologia. Departament de Sanitat i Seguretat Social, 20011.

Taula 4. Projeccions de
la incidència total de
càncer. Nombre total
de casos per edat en
homes. Catalunya,
1998-2005.
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Justificació de les intervencions
L’evidència científica suggereix que la prevenció del càncer és possible per a diferents tipus
de càncer si s’aplica el coneixement existent en l’actualitat. S’estima que més del 50% dels
casos de càncer es podrien prevenir amb mesures com l’abandonament de l’hàbit tabaquic,
la millora dels hàbits alimentaris, la realització d’activitat física i el control del pes, així com evi-
tant l’exposició excessiva al sol i sobretot les cremades solars produïdes durant la infància.
L’evidència establerta sobre els factors de risc efectivament prevenibles ha quedat recollida en
el Codi Europeu contra el Càncer (taula 6). Aquests factors són: el tabac, la dieta, el consum
excessiu d’alcohol, l’obesitat, les radiacions ultraviolades i els carcinògens. El coneixement exis-
tent sobre altres factors de risc de gran actualitat com són els genètics o els virus encara és
molt limitat, a excepció de l’hepatitis B, així com les possibles aplicacions preventives.

Poden evitar-se alguns tipus de càncer i pot millorar-se, en general, l’estat de salut
mitjançant l’adopció d’un Estil de Vida Saludable:

1. No fumi. Si és fumador, deixi de fumar el més aviat possible i no fumi en presència d’altres
persones. Si no fuma, no provi el tabac.

2. Si beu alcohol, sigui cervesa, vi o licors, moderi el seu consum.

3. Augmenti el consum diari de verdures i fruites fresques. Mengi sovint cereals amb un alt
contingut en fibra.

4. Eviti l’excés de pes, faci més exercici físic i limiti el consum d’aliments rics en greixos.

5. Eviti les exposicions perllongades al sol i les cremades, especialment durant la infància.

6. Respecti estrictament les normes destinades a evitar qualsevol tipus d’exposició a substàncies
considerades cancerígenes. Compleixi totes les instruccions de salut i seguretat en relació amb
les substàncies que poden provocar càncer.

Amb la Detecció Precoç és possible guarir més casos de càncer:

7. Consulti el metge si nota algun bony, una ferida que no cicatritza (incloses les situades a la
boca), una piga que canvia de forma, mida o color, o qualsevol pèrdua anormal de sang.

8. Consulti el metge en casos de problemes persistents, com tos o ronquera permanents,
alteracions intestinals o urinàries, o pèrdua anormal de pes.

Per a les dones:

9. Faci’s un frotis de coll d’úter regularment. Participi en els programes organitzats de detecció
del càncer de coll d’úter.

10. Examini periòdicament els seus pits. Si ha fet els 50 anys d’edat, participi en els programes de
detecció mitjançant mamografia.*

* Les actuacions concretes es desenvolupen en els apartats corresponents.

Taula 6. Codi Europeu
contra el Càncer
(desembre 1994)

La prevenció del càncer ha de tenir com a prioritat aquells factors de risc sobre els quals exis-
teixen estratègies preventives «cost-efectives» i que tinguin en compte la situació epidemiològi-
ca específica del país. Molts factors de risc del càncer també incrementen el risc d’altres ma-
lalties cròniques i, per tant, qualsevol mesura proposada per al càncer és d’aplicació en el marc
general d’estratègies preventives poblacionals dirigides a potenciar estils de vida saludables.

Període 35-64 anys IC 95% > 64 anys IC 95% Total IC 95%

2000-01 4.747 (3977,5664) 6.128 (5147,7322) 11.590 (9720,13830)

2002-03 5.021 (3749,6747) 6.754 (5057,9069) 12.480 (9353,16800)

2004-05 5.283 (3457,8091) 7.461 (4888,11420) 13.460 (8852,20660)

Font: Borràs JM, et al. Càncer Catalunya 2001. Institut Català d’Oncologia. Departament de Sanitat i Seguretat Social, 20011.

Taula 5. Projeccions 
de la incidència total

de càncer. Nombre
total de casos per edat

en dones. Catalunya,
1998 a 2005.
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Aportació del cribratge al control del càncer

Juntament amb la prevenció primària, el cribratge del càncer és una de les primeres priori-
tats pel que fa a les estratègies de control de la malaltia, atès el seu potencial de millora del
pronòstic. La detecció precoç del càncer o dels seus precursors mitjançant activitats de cri-
bratge constitueix una important estratègia pel control d’aquesta malaltia especialment en el
cas del càncer de mama, de coll d’úter i colorectal. L’efectivitat del cribratge com a estratègia
per reduir la mortalitat del càncer ha estat clarament demostrada en el càncer de mama i el
de coll d’úter. Hi ha altres càncers en què l’evidència existent encara no permet donar una
resposta clara sobre la seva efectivitat al nostre país, com és el cas del càncer colorectal.
Tot i que s’ha demostrat la seva eficàcia per a la reducció de la mortalitat cal demostrar,
mitjançant una prova pilot, la seva viabilitat en relació amb l’acceptació per part de la po-
blació i la «cost-efectivitat».

Tipus Població de risc Tipus 
Càncer Grup d’edat d’intervenció Freqüència a la qual es dirigeix d’evidència

Mama 50-70 Mamografia Biennal Tota la inclosa Efectivitat 
en el grup d’edat demostrada

40-49 Mamografia Anual/Biennal Tota la inclosa Insuficient
en el grup d’edat

30-70 Autoexploració Mensual Tota la inclosa No eficaç
mamaria en el grup d’edat

Coll uterí 20-64 Citologia de Triennal/Anual Tota la inclosa Efectivitat 
Papanicolau en el grup d’edat demostrada

Ovari 40-45 i més QA-125 No definida Tota la inclosa Insuficient
Ecografia transvaginal en el grup d’edat

Colorectal 50-69 Sang als dipòsits Biennal Tota la inclosa Eficàcia 
fecals en el grup d’edat demostrada

Sigmoidoscòpia Quinquennal / Tota la inclosa 
Una vegada en el grup d’edat Insuficient
a la vida

Colonoscòpia Cada Tota la inclosa Insuficient
5 o 10 anys en el grup d’edat

Pròstata No definida Exploració rectal Anual Tota la inclosa Insuficient
(criteri clínic) en el grup d’edat

50 i més Ecografia transrectal No definida Tota la inclosa Insuficient
en el grup d’edat

Antigen prostàtic Anual Tota la inclosa Insuficient
específic (PSA) en el grup d’edat

Pulmó Radiografia tòrax Homes fumadors No eficaç
i citologia d’esput

40/50 i més TAC baix dosi / No definida Fumadors Insuficient
helicoidal

Pell No definida Examen visual No definida Població general Insuficient
(criteri clínic)

Testicle No definida Exploració testicular No definida Població general Insuficient
(criteri clínic)

Cav. oral No definida Examen cavitat oral Durant l’examen Població general Insuficient
(criteri clínic) anual dental

Font: Elaboració pròpia a partir de Chamberlain J, Moses S, editors. Evaluation of Cancer Screening. Londres: Springer, 1996.

Taula 7. Detecció
precoç del càncer:
intervencions
proposades
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D’altra banda, hi ha una sèrie de grups de risc elevat de desenvolupar càncer, sobretot 
relacionat amb la història familiar, que poden ser susceptibles de beneficiar-se d’estratègies
preventives específiques del consell genètic en càncer efectuades en un entorn multidiscipli-
nari, i diferents de les activitats de cribratge plantejades. A la taula 7 es presenten les ca-
racterístiques de les intervencions per a la detecció precoç dels principals tipus de càncer.

Les prioritats d’intervenció en la prevenció i el control del càncer s’han establert a partir del
coneixement actual i són de demostrada efectivitat. En qualsevol cas, cal una major inter-
venció en informació a la població sobre les causes del càncer i de la seva prevenció. Tan-
mateix, sí que queda clar que la prevenció del tabaquisme és el principal objectiu de la llui-
ta contra el càncer a Catalunya. La taula 8 mostra, de forma resumida, les principals
intervencions preventives proposades sobre els factors de risc i de cribratge, i els càncers
dels quals s’espera aconseguir reduccions en la incidència i la mortalitat.

Impacte 
potencial 

Efectivitat sobre la 
de la Tipus de càncers que se’n població 

Intervenció preventiva intervenció* podrien beneficiar catalana**

Tabac +++ Pulmó, cav. oral i faringe, laringe, bufeta +++
urinària, pàncrees, ronyó

Tabac en fumadors passius +++ Pulmó +

Consum excessiu d’alcohol ++ Fetge, cav. oral i faringe, laringe, esòfag ++

Vacunació hepatitis B +++ Fetge +

Canvis en la dieta + Còlon, recte, pròstata +/–

Exposició excessiva al sol ++ Melanoma, càncer de pell no melanoma ++

Control de l’exposició ++ Pulmó, mesotelioma, altres tumors +
als carcinògens laborals específics

Exercici físic + Còlon, mama, pròstata +/–

Disminuir l’exposició 
a carcinògens ambientals + Pulmó +/–

Cribratge càncer de mama +++ Mama ++
mitjançant mamografia

Cribratge càncer de coll +++ Coll d’úter ++
d’úter mitjançant citologia

Cribratge de càncer colorrectal ++ Còlon i recte +

*Grau d’efectivitat: +++ efectivitat alta; ++ efectivitat mitjana; + efectivitat baixa.
**Reducció potencial de la incidència i de la mortalitat per la aplicació generalitzada d’aquestes

intervencions preventives (+++ màxima a +/– dubtosa).

Font: Elaboració pròpia.

Taula 8. Perspectives
de prevenció i control

del càncer segons
l’impacte de les

intervencions
preventives

Millora dels resultats clínics i de qualitat de vida

Les dades de què disposem pel que fa a les tendències de supervivència i de mortalitat de-
mostren que els progressos en els darrers anys han estat constants, però han de millorar
fins assolir nivells de resultats comparables amb els països europeus més avançats, combi-
nant l’equitat en l’accés amb la qualitat assistencial.

Les estratègies per reduir la mortalitat per càncer precisen de la disponibilitat i de l’organit-
zació dels recursos sanitaris que requereix la prevenció, el diagnòstic i el tractament del càn-
cer. En aquest sentit, cal articular els diferents dispositius sanitaris per tal de facilitar el trac-
tament apropiat per a cada pacient en el nivell assistencial que requereixi. Els tractaments
oncològics són cada vegada més complexos i requereixen necessàriament la integració mul-
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tidisciplinària dels diferents especialistes vinculats a cada localització tumoral. Hi ha consens
sobre el fet que la teràpia és més efectiva quan s’administra en el context d’un equip mul-
tidisciplinar que tingui al seu abast els recursos necessaris i l’experiència suficient per a dur
a terme la planificació i aplicació del tractament oncològic. El desenvolupament de guies de
pràctica clínica en els tumors més freqüents ha de ser un altre element que cal introduir en
la pràctica clínica habitual en els propers anys.

La recerca en oncologia és un component essencial de la millora en l’atenció sanitària que
podem oferir als pacients. Aquesta és una activitat que cal promoure per la mateixa qualitat
de la recerca clínica que es porta a terme i per la qualitat que introdueix en la pràctica clí-
nica. Així, és imprescindible establir mecanismes d’aplicació dels desenvolupaments de la re-
cerca en clínica i promoure la participació en assaigs clínics de qualitat.

D’altra banda, és necessari disposar d’un sistema d’informació sobre el càncer que perme-
ti elaborar indicadors per tal de poder avaluar els progressos en el control de la malaltia. La
coordinació de les fonts d’informació existents i la correcció de les seves mancances ha de
permetre conèixer les necessitats assistencials dels pacients, la utilització dels serveis sani-
taris i la situació dels factors de risc relacionats amb aquesta malaltia, així com disposar d’in-
dicadors de resultats de les intervencions: mortalitat, incidència i qualitat de vida.

Un aspecte de millora de l’atenció oncològica és avançar en el procés d’informació als pa-
cients. La importància reconeguda de la participació del pacient en la presa de decisions te-
rapèutiques requereix oferir als pacients informació sobre el càncer rigorosa, comprensible i
adaptada a les seves necessitats. En qualsevol cas, en el context de les actuacions dirigi-
des a millorar la qualitat dels resultats en l’atenció oncològica, la qualitat de vida dels pa-
cients amb càncer, i els aspectes psicosocials, han de ser una prioritat.

La prevenció del càncer

L’objectiu de prevenir el càncer pot ser aconseguit mitjançant la denominada prevenció primà-
ria, dirigida a evitar l’aparició del càncer tot evitant les causes que el poden provocar, i la
prevenció secundària, que tracta de detectar de manera precoç el càncer o els seus pre-
cursors abans que doni símptomes clínics que portarien al diagnòstic en els serveis sanita-
ris, amb l’objectiu de tractar-lo de forma precoç i de millorar el pronòstic de la malaltia.

En el cas de la prevenció primària, la seva metodologia tracta d’evitar el contacte o l’expo-
sició entre l’agent carcinogen i els individus, com és el cas de la prevenció del tabaquisme
o, en altres casos menys freqüents, de promoure els mecanismes de defensa del cos humà,
com és el cas de la vacunació contra el virus de l’hepatitis B o la millora de la dieta amb
components que poden prevenir el desenvolupament d’un càncer.

La qüestió que cal discutir és si el càncer es pot prevenir tenint en compte el coneixement
actual i, si una vegada diagnosticat amb precocitat, es pot millorar el seu pronòstic i la qua-
litat de vida dels pacients. La resposta positiva a totes dues qüestions implicarà el disseny
d’una estratègia de prevenció i control de la malaltia que podrà tenir un impacte mesurable
en la reducció de la morbiditat i mortalitat en un període de temps variable segons les ca-
racterístiques de cada intervenció, del tipus de càncer i de la situació epidemiològica.

Hi ha tres arguments procedents de la recerca epidemiològica que permeten respondre positiva-
ment a la qüestió relativa a la possibilitat de prevenció del càncer4. En primer lloc, és molt im-
probable que les diferències d’incidència del càncer entre països siguin causades només per ra-
ons genètiques. En segon lloc, els canvis de tendència de molts tipus de càncer han estat precedits
de canvis importants en la prevalença dels factors de risc associats amb aquests càncers. I en
tercer lloc, els estudis realitzats en les poblacions que han migrat de països amb baixa incidèn-
cia a països amb taxes d’incidència més altes indiquen que el seu patró epidemiològic canvia
adoptant el del país receptor, sobretot a partir de la segona generació. Aquestes observacions
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mostren que els canvis observats en la freqüència del càncer poden estar associats amb factors
de risc susceptibles de ser modificats mitjançant estratègies de prevenció primària.

En un estudi clàssic, Doll i Peto5 van establir el percentatge de morts per càncer que podia ser
atribuït a cada factor de risc conegut. La dieta és el factor de risc que explica una major pro-
porció de mortalitat, però també és aquell que presenta un rang més ampli a conseqüència de
la incertesa existent. En canvi, la incertesa en l’estimació de la mortalitat atribuïble al tabac és
menor, fet que el converteix en el factor de risc de càncer amb major consens sobre la seva
importància en la mortalitat per càncer. Cal destacar que la contaminació per aire o altres fac-
tors relacionats amb el medi ambient no explicaven un percentatge elevat de la mortalitat per
càncer. Els factors relacionats amb el risc laboral tampoc mostraven un pes important, quan
aquesta estimació feia referència a la població general; però si es considerava exclusivament la
població laboral exposada, el seu impacte augmentava de forma significativa. Hi ha autors que
han estimat percentatges atribuïbles al risc laboral superiors, fins el 15% en homes i el 5% en
les dones6. La suma dels percentatges de tots els factors estudiats és superior al 100% a cau-
sa de la presència d’interaccions entre factors de risc. De forma global es va considerar que al
voltant del 80% dels càncers podia ser evitat si s’apliqués el coneixement existent.

Tanmateix, cal prendre aquestes xifres amb certa precaució perquè, entre altres motius7, les
diferències en la prevalença de la població exposada al factor de risc poden fer variar la pro-
porció de la mortalitat atribuïble. Per aquest motiu, malgrat que són molt útils com a re-
ferència per establir prioritats preventives, les xifres obtingudes no són directament aplicables
a altres països amb patrons epidemiològics diferents.

Altres autors han realitzat estimacions diferents de les de Doll i Peto. A tall d’exemple, Mi-
ller8 va estimar al Canadà que un 22% de la incidència global del càncer i un 29% de la
mortalitat podia ser evitada si s’eliminés el consum de tabac, mentre que l’impacte de la die-
ta seria del 24% sobre la reducció de la incidència i del 20% sobre la mortalitat. Altres au-
tors, analitzant dades de Suècia, han estimat que mitjançant estratègies de prevenció primà-
ria es pot prevenir com a molt el 30% de tots els càncers9.

Recentment s’ha estimat la reducció potencial de la mortalitat per càncer assolible fins l’any
202010 en un 29% mitjançant la prevenció primària. Els principals factors que hi poden con-
tribuir són la disminució del tabaquisme i del consum excessiu d’alcohol, així com els fac-
tors ocupacionals i ambientals. El cribratge pot contribuir a la reducció del càncer en un 4%.
Cal esmentar que la reducció de la mortalitat s’ha d’entendre com una posposició de la mort,
que serà causada per altres malalties, tot augmentant l’esperança de vida.

En conclusió, hi ha consens en el fet que la prevenció del càncer es possible i que pot tenir
un impacte potencial notable sobre la incidència i la mortalitat del càncer, tot i que les esti-
macions varien significativament per raons metodològiques i epidemiològiques. La importància
del cribratge com a estratègia per reduir la mortalitat per càncer només s’ha demostrat en
dos tipus de càncer: el càncer de mama i el de coll d’úter. Recentment s’ha demostrat l’e-
ficàcia del cribratge de càncer colorectal mitjançant la detecció de sang oculta en femta11.

Prevenció primària

L’objectiu de la prevenció primària és la reducció de la incidència d’una malaltia mitjançant
canvis en els factors de risc associats al seu desenvolupament. En el cas del càncer, el nom-
bre de factors de risc que han estat identificats és molt elevat i, en una ràpida successió,
apareixen estudis que impliquen nous factors relacionats amb diferents tipus de càncer. De
fet, un dels perills que s’ha de tenir en compte en qualsevol estratègia de prevenció primà-
ria del càncer, és que la novetat del darrer factor de risc identificat no faci perdre de vista
aquells factors amb major impacte sobre la salut de la comunitat i amb una possibilitat d’in-
tervenció efectiva. Per tant, la qüestió que s’ha de plantejar es refereix a quins són els fac-
tors de risc sobre els quals existeixen estratègies preventives «cost-efectives» i que tinguin
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en compte la situació epidemiològica específica del nostre país. Cal tenir en compte que
molts factors de risc del càncer també incrementen el risc d’altres malalties cròniques i, per
tant, serà imprescindible incloure qualsevol mesura proposada en el marc més general d’es-
tratègies preventives poblacionals que abasten diferents malalties cròniques12,13.

L’evidència establerta i consensuada sobre els factors de risc prevenibles de forma efectiva
ha quedat recollida en el Codi Europeu contra el Càncer (taula 6). Aquests factors són: el
tabac, la dieta, el consum excessiu d’alcohol, l’obesitat i l’hepatitis B –aquesta ha estat tam-
bé una mesura d’impacte notable en la lluita contra el càncer en els països amb elevada in-
cidència d’aquest tumor14–. El coneixement existent sobre altres factors de risc de gran ac-
tualitat, com els genètics o els virus, encara és molt limitat, així com les seves possibles
aplicacions preventives, tot i que l’aplicació amb èxit de la vacuna contra l’hepatitis B com
a prevenció del càncer de fetge, i la vacuna contra el virus del papil·loma humà en la pre-
venció de càncer de coll uterí, que ja està en fase d’avaluació clínica15, poden modificar en
un futur la incidència d’aquestes malalties.

L’altre factor que ha consolidat la seva posició en la prevenció del càncer i que serà un dels
eixos de les recomanacions en els propers anys és l’exercici físic. Recomanar fer exercici pot
contribuir a prevenir diferents tipus de càncer16,17 a més de ser útil per a la prevenció d’al-
tres malalties cròniques.

Cribratge del càncer de mama

Introducció

El càncer de mama és el càncer més freqüent en les dones de Catalunya i representa entre el
27 i el 30% de tots els tumors en aquest sexe1. La taxa bruta d’incidència és de 97,3 nous
casos per 100.000 dones a Tarragona (1996-97) i de 99,3 nous casos per 100.000 dones a
Girona (1996-97), mentre que la taxa ajustada a la població mundial és de 63,5 i 61,3 per
100.000 dones per aquestes mateixes àrees1. S’estima que es diagnostiquen 3.650 nous ca-
sos d’aquest càncer cada any per al conjunt de Catalunya. En relació amb els altres països de
la Unió Europea, Catalunya se situa en una posició intermèdia, si bé cal tenir en compte que
la incidència d’aquest tumor mostra una tendència d’increment significativa en els darrers anys1,14.

La supervivència relativa d’aquest tumor se situa a Catalunya entre el 77,9% als cinc anys per
als casos diagnosticats entre 1990 i 1994. Aquests valors són similars a la mitjana europea11,15.

Pel que fa a la mortalitat, el càncer de mama és el tumor responsable de més morts entre
les dones de totes les edats, el 19,0% de totes les morts per càncer en les dones. La taxa
bruta de mortalitat és de 32,5 per 100.000 dones (1997-1998), mentre que la taxa ajustada
a la població mundial és de 16,8 per 100.0001. Cada any moren a Catalunya 1.000 dones
per aquest tumor (1997-1998).

El càncer de mama també és el tumor responsable de més anys potencials de vida perduts
(APVP) entre les dones, representa un 29,8% dels APVP deguts als tumors11,15.

Els estudis epidemiològics han permès identificar diversos factors de risc del càncer de mama.
Entre aquests factors, els més importants són: l’edat, una història familiar de càncer de ma-
ma, factors lligats a la història reproductiva i hormonal (edat de la menarquia, edat de la 
menopausa, edat del primer embaràs a terme), determinades alteracions benignes de la mama
o l’obesitat postmenopàusica18-20.

Tenint en compte els coneixements actuals sobre les causes d’aquest tumor, es considera que
no hi ha estratègies de prevenció primària del càncer de mama que s’hagin demostrat efecti-
ves i siguin factibles ja que els factors de risc més importants (edat, antecedents familiars, edat
de la menarquia, edat del primer embaràs, etc.) no són modificables o de difícil modificació
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per motius de tipus preventiu. En canvi, la prevenció secundària mitjançant el cribratge es pre-
senta com una estratègia efectiva i factible per reduir l’impacte d’aquesta malaltia.

No obstant, hem de tenir present que el cribratge del càncer de mama, com qualsevol altre
cribratge o intervenció, té un benefici potencial però també uns possibles efectes adversos.
Per una banda, el benefici potencial de la millora del pronòstic, de la reducció de la morta-
litat per aquest càncer i de la possibilitat d’una cirurgia conservadora d’una part de les do-
nes en les que es detecta un càncer durant el cribratge. Per altra banda, hi ha efectes ad-
versos: les molèsties i riscos de la prova de cribratge, l’ansietat i exploracions innecessàries
i morbiditat originades pels falsos positius, o la detecció i tractament d’anormalitats de sig-
nificat clínic dubtós (lesions que no progressarien fins a malaltia clínica). Per aquests motius,
abans de recomanar un cribratge hem d’estar segurs dels seus beneficis, de la seva eficà-
cia i, també, que els beneficis superen de manera raonable els seus efectes adversos. En
un tercer nivell queden les consideracions sobre els recursos necessaris per al cribratge i el
seu «cost-efectivitat» en comparació amb altres actuacions sanitàries.

L’eficàcia del cribratge del càncer de mama mitjançant mamografia

S’han proposat tres proves per al cribratge del càncer de mama: la mamografia, l’examen de
les mames fet per un professional i l’autoexploració mamària. D’aquestes tres proves, la mamo-
grafia és la que es considera com a prova d’elecció per al cribratge. En relació amb l’autoex-
ploració mamària, l’evidència disponible indica que no és una prova efectiva i que té efectes ad-
versos, per la qual cosa no és una prova recomanable com a prova de cribratge generalitzada21,22.
Pel que fa a l’examen de la mama realitzat per un professional, hi ha pocs estudis que n’estu-
diïn l’efectivitat i la majoria ho han fet com una prova afegida a la mamografia. No hi ha evidèn-
cia per a recomanar-la com a prova de cribratge substitutiva o afegida a la mamografia23,24.

El cribratge de càncer de mama mitjançant mamografia ha estat el cribratge i segurament la
pràctica preventiva més analitzada, mitjançant assaigs controlats aleatoris, de la que tenim més
dades sobre la seva eficàcia. Des del primer assaig iniciat a mitjans dels anys 60, vuit assaigs
controlats aleatoris que han inclòs 500.000 dones en conjunt, diverses metaanàlisis d’aquests
assaigs, una revisió conjunta de les dades individuals dels cinc assaigs suecs i una revisió dels
estudis per un grup internacional han avaluat l’eficàcia d’aquest cribratge. L’evidència acumu-
lada dels diferents assaigs, metaanàlisis i revisions ha donat suport a l’eficàcia de la mamo-
grafia, de manera clara per a les dones de 50 o més anys i més controvertida per sota dels
50 anys, i ha estat la base per a la implantació de programes de cribratge en molts països25.

L’any 2000, Gøtzsche i Olsen van publicar un polèmic article en el qual posaven en dubte
l’eficàcia del cribratge mamogràfic ja que, després de descartar sis dels vuit assaigs per pro-
blemes metodològics, no trobaven evidència que aquest cribratge disminuís la mortalitat per
càncer de mama26. Diversos articles i cartes han respost a parts dels arguments usats pels
autors27-31. Una revisió posterior dels assaigs de cribratge mamogràfic duta a terme per l’A-
gency for Healthcare Research and Quality per a la US Preventive Services Task Force, con-
clou que malgrat l’existència d’alguns problemes metodològics en els estudis, l’evidència és
suficient per considerar que el cribratge amb mamografia és un cribratge eficaç32.

Recentment, els autors suecs responsables dels assaigs clínics han publicat una nova anàlisi
de les seves dades amb més anys de seguiment i en qual el responien a bona part de les crí-
tiques que els havien fet. Els resultats confirmaven que la reducció de la mortalitat per càncer
de mama és del 21% (RR: 0,79; IC del 95%, 0,70-0,89) per a les dones incloses (de 40 a 74
anys). Segons grups d’edat, la reducció del risc de morir per càncer de mama era significativa
en els grups d’edat compresos entre els 55 i els 69 anys però no en les dones més joves33.

Encara més recentment, una revisió i metaanàlisi encarregats per la IARC (International Agency
for Research on Cancer) concloïa, després d’una revisió detallada de la qualitat metodològi-
ca dels assaigs, que hi ha suficient evidència de l’eficàcia del cribratge mamogràfic en reduir
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la mortalitat per càncer de mama per a les dones de 50-69 anys, mentre que aquesta és li-
mitada per al cribratge de les dones de 40-49 anys d’edat34.

L’efectivitat del cribratge mamogràfic

Un dels aspectes més important a efectes pràctics és com es tradueix aquesta eficàcia dels
assaigs en reducció de la mortalitat dels programes poblacionals de cribratge. Aquest és un
aspecte difícil de mesurar ja que els canvis en la mortalitat per càncer de mama poden ser de-
guts també a canvis en els tractaments o a canvis en la incidència d’aquest càncer, i no sem-
pre és fàcil o possible determinar l’efecte independent d’aquests factors. Per altra banda, el
temps en què avancem el diagnòstic amb el cribratge, la supervivència mitjana d’aquest càn-
cer i la implantació gradual dels programes de cribratge fan que el seu impacte no es pugui
observar fins uns quants anys després d’iniciar-los, i de manera gradual. En aquest àmbit, els
resultats dels pocs estudis que han pogut avaluar de manera adequada aquest impacte sug-
gereixen que els programes organitzats de cribratge de càncer de mama són efectius35-37.

En conclusió, un temps després d’iniciat el debat dels últims anys sobre l’eficàcia de la ma-
mografia, es pot seguir considerant que el cribratge de càncer de mama mitjançant mamo-
grafia és eficaç. Aquesta eficàcia és més clara en les dones majors de 50 anys i per sota
d’aquesta edat hi ha més incerteses. El recent debat ha posat de relleu la dificultat d’ava-
luar l’eficàcia del cribratge del càncer i la necessitat de mantenir el màxim rigor metodològic,
però no dóna suficients arguments per canviar la recomanació de cribratge. Aquest debat
també fa palesa la necessitat d’informar a les dones sobre els beneficis, els efectes adver-
sos i les incerteses d’aquest cribratge per tal d’aconseguir una participació informada. Per
altra banda, hi comença a haver estudis que ens suggereixen que, a més d’eficaç, pot ser
efectiu com a programa poblacional.

A Catalunya actualment el programa de cribratge és accessible per al 100% de les dones
de 50 a 64 anys. L’any 2001 la taxa de participació al programa va ser del 57,3%.

Cribratge de càncer de coll d’úter

Introducció

A Catalunya, el càncer de coll d’úter és un càncer poc freqüent. Segons dades del registre
poblacional de càncer de Tarragona s’estima que se’n diagnostiquen aproximadament 348
casos anuals, el 3% de tots els tumors en les dones, amb una taxa d’incidència ajustada de
8,6 per 100.000 en el període 1996-19971. En el conjunt de registres de càncer internacio-
nals, la comparació de les xifres d’incidència d’aquest tumor situen els registres catalans en
la part baixa del rang. La incidència del càncer arriba al seu valor màxim en les edats mit-
janes de la vida, entre els 45-55 anys. L’evolució de la incidència i de la mortalitat per càn-
cer de coll uterí invasiu no ha mostrat, en els últims anys, una tendència significativa ni crei-
xent ni decreixent, sigui quin sigui el grup d’edat. La mortalitat mostra una taxa de 1,7 per
100.00 en el període 1997-98, que representa unes 95 morts l’any i una freqüència relativa
d’1,3% respecte al total de tumors en les dones1. La supervivència al càncer de coll uterí in-
vasiu és del 68% als cinc anys, però amb diferències importants segons l’edat: se situa al
72% abans dels 65 anys i al 49% després d’aquesta edat1.

La infecció per virus del papil·loma humà (VPH), adquirida majoritàriament per transmissió se-
xual, constitueix el factor de risc més important pel càncer de cèrvix38-39. En els últims 15
anys, diversos estudis epidemiològics han demostrat clarament que determinats tipus de VPH
anomenats d’alt risc estan presents en la gran majoria (> 95%) dels càncers de cèl·lules es-
camoses de coll uterí i en lesions d’alt grau. Els tipus de VPH considerats carcinogènics o
d’alt risc són 1840. La prevalença del VPH es corelaciona molt bé amb les taxes d’incidèn-
cia de càncer de cèrvix a totes les regions del món.

La major part d’aquestes infeccions cursen de manera asimptomàtica i desapareixen es-
pontàniament, sent molt pocs els casos en els que la infecció no s’elimina. Als 12 mesos,
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aproximadament la meitat de les dones positives al VPH es negativitzen. Aquesta ràpida re-
missió s’ha vist sobretot en infeccions que no cursen amb alteracions cel·lulars morfològiques
o que cursen amb lesions incipients. Tanmateix algunes infeccions persisteixen durant més
temps i aquest sembla ser un dels principals factors associats al desenvolupament de la le-
sió cancerosa41,42, i defineix el grup d’alt risc per desenvolupar el càncer de cèrvix invasor.

El risc d’infecció en la dona està clarament relacionat amb el seu comportament sexual: 
l’edat al primer coit, el nombre de companys sexuals i les relacions sexuals amb homes d’alt
risc (aquells que tenen múltiples parelles sexuals). S’ha suggerit que la zona de transició cer-
vical en dones joves és especialment vulnerable a la infecció42, fet que podria explicar el ma-
jor risc observat en dones que iniciaren l’activitat sexual en edats molt joves43. A més 
d’aquests factors de risc d’infecció existeixen uns factors de progressió implicats en la per-
sistència de la infecció que vénen determinats en funció del genotipus, la integració i la cà-
rrega virals per unitat cel·lular44,45. Altres factors addicionals de risc de progressió son l’edat,
factors hormonals (la paritat i els anticonceptius orals), el tabac, la presència d’infeccions con-
comitants (Chlamydia trachomatis, virus de l’herpes simple tipus 2, Neisseria gonorrhoeae), i
els estats d’immunosupressió (infecció per virus de la immunodeficiència humana). Així doncs,
la progressió a lesions d’alt grau i a carcinoma invasor sembla formar part d’un procés mul-
tifactorial i seqüencial, sent la persistència de la infecció per VPH causa necessària, però no
suficient, per desenvolupar el càncer. El temps estimat de transició des de la infecció per
VPH d’alt risc al desenvolupament del càncer invasiu és de 10 a 15 anys46,47.

Un aspecte important de l’epidemiologia d’aquest tumor, que és rellevant per a l’estratègia
de cribratge, és la història natural. La infecció per VPH és molt freqüent en dones joves se-
xualment actives. S’han descrit prevalences d’infecció entre el 15 i el 30% en la població de
20 a 30 anys, encara que en alguns estudis també s’han observat percentatges molt més
elevats48. A mesura que avança l’edat de les dones, la prevalença del VPH declina (es refe-
reixen taxes entre el 3 i el 10% a partir dels 30 anys)44, per remuntar discretament a partir
dels 40-45 anys. Les infeccions per VPH en dones grans són molt menys freqüents però
comporten un risc de progressió a càncer de cèrvix molt més alt.

El cribratge de càncer de coll d’úter

En l’actualitat, la prova d’elecció per al cribratge del càncer de coll d’úter és la citologia de
Papanicolau. La sensibilitat i l’especificitat de la citologia de Papanicolau han estat motiu de
discussió i els valors aportats per diferents autors són molt variables. La sensibilitat és més
alta en la detecció de lesions escamoses intraepitelials (SIL) de grau alt i de carcinomes, men-
tre que resulta una mica més baixa en la detecció de lesions més precoces. Segons estima-
cions realitzades per l’AHCPR (Agency for Health Care Policy and Research), la sensibilitat en
la població general pot ser del 51% (IC del 95%: 37-66) i l’especificitat del 98% (IC del 95%:
97-99), per a una prevalença de lesions histològiques del 10 al 19%49. Altres autors mostren
que la sensibilitat de la citologia de Papanicolau en la detecció de lesions intraepitelials d’alt
grau de càncer de cèrvix es troba entre un 60 i un 80%, mentre que la seva especificitat és
del 97 al 100%. Això significa que el percentatge de falsos negatius pot ser molt important.

Les limitacions de la citologia sorgeixen principalment per problemes en el processament de
la mostra (recollida i preparació dels espècimens) o per problemes en la seva lectura i inter-
pretació50. Al voltant d’un 60% dels errors produïts es deuen a la presència d’escasses cèl·lu-
les en els exfoliats, cosa que en gran part es deu a la presa inadequada de la mostra (la re-
collida de l’exfoliat ha d’incloure cèl·lules epitelials de l’ecto, endo i exocèrvix). Els problemes
en la interpretació dels espècimens s’observen en prop d’un 40% dels errors i es relacionen
més amb el component subjectiu de la interpretació citològica o la seva baixa fiabilitat49.

Els falsos negatius son difícilment eliminats àdhuc en condicions òptimes. Els intents de dis-
minuir risc de falsos negatius mitjançant la repetició reiterada de citologies comporten el pe-
rill de sobreidentificar i sobrediagnosticar alteracions cel·lulars mínimes, incorrent òbviament en
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un cost addicional, econòmic i personal, que no s’ha de descartar. Un problema que no s’ha
d’oblidar és el risc del tractament innecessari o molt agressiu d’alguns casos de displàsia52.

En la Comissió Europea, a través del Programa de Capacitació en Tècniques de Cribratge
de Càncer Cervical, es va assenyalar la falta d’estàndards uniformes de qualitat, programes
específics de capacitació o mecanismes d’avaluació en tècniques de cribratge en els països
membres53. Les recomanacions de la Comissió assenyalen la importància d’assegurar uns
estàndards mínims de qualitat en tot el procés de manipulació, interpretació i comunicació
de resultats, tal com es recullen a la taula 9.

Etapa del procés Recomanacions

Efectivitat del programa • Establiment de registres personals que permetin un seguiment 
de cribratge individualitzat de la població diana

Població diana • En funció del grup d’edat amb major incidència de càncer. En general,
entre 35 i 60 anys. Òptim de 25 a 65 anys

Intervals • Entre 3 i 5 anys

Característiques • Es recomana la tècnica de Papanicolau
del programa • Establiment de programes de qualitat que avaluïn la recollida i

preparació de mostres i la seva interpretació

• Establiment de programes de capacitació i avaluació de l’acompliment

• Utilització de nomenclatura i classificació uniforme

Control de qualitat • Obtenció de la mostra abans de cap manipulació digital o manual de la
zona

• Evitació de lubricants i altres productes vaginals durant les 24 h
anteriors a l’exploració

• Evitació de la recollida de mostres si la pacient sagna o presenta vaginitis

• Obtenció d’una mostra ectocervical amb una espàtula humida tipus Ayres

• Obtenció d’una mostra endocervical amb un raspall humit

• Evitació de recollida de material cel·lular del fòrnix vaginal posterior
(dóna lloc a falsos negatius superiors al 50%)

• Extensió de la mostra i fixar-la immediatament amb els productes
comercials disponibles

• Les mostres endo i ectocervicals han de preparar-se de manera separada

Taula 9.
Recomanacions sobre
el cribratge de càncer
de coll d’úter del
comitè d’experts 
de programa Europa
contra el càncer, de 
la Comissió Europea53

L’efectivitat de la detecció precoç de càncer de coll d’úter mitjançant 
citologia de Papanicolau

La finalitat de realitzar un cribratge, a més de detectar càncer de cèrvix en un estadi pre-
coç, és detectar i eliminar lesions d’alt grau i per tant prevenir la progressió potencial a car-
cinoma cervical. L’evidència científica del cribratge de càncer de coll d’úter basat en la cito-
logia no ha estat definida en assaigs clínics aleatoris, els quals seran exigits actualment per
la introducció d’una nova tecnologia sanitària. Tanmateix, la seva efectivitat ha estat demos-
trada mitjançant l’observació i avaluació dels efectes dels programes de cribratge organitzats
en poblacions diana mesurats en termes de reducció de la incidència del carcinoma invasiu
i de la reducció de la mortalitat54, al mateix temps que ha augmentat significativament la de-
tecció de lesions precanceroses55. En els països on es realitza un cribratge per la malaltia el
seu diagnòstic es duu a terme en fases precoces i la seva supervivència als cinc anys se si-
tua en el 80%. La supervivència del càncer de cèrvix està molt relacionada amb l’estadiat-
ge al diagnòstic.
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L’efectivitat d’un programa de cribratge en el control de la malaltia depèn directament de la
població cribada. S’estima que la meitat dels càncers de cèrvix diagnosticats es presenta en
dones que mai s’han realitzat un cribratge de càncer de coll d’úter, i un 10% més en do-
nes que no s’han fet una citologia en els últims cinc anys54. Probablement, el guany més im-
portant en la reducció de la incidència i mortalitat per càncer de cèrvix passaria per aug-
mentar la cobertura de població de dones que acudeixen al cribratge de manera regular,
sobretot entre aquelles que no hi acudeixen o que hi acudeixen d’una manera irregular. D’al-
tra banda, la disponibilitat de noves tecnologies pot oferir avantatges en l’optimització del cri-
bratge.

Un altre dels problemes que planteja el cribratge és el període d’edat recomanat i la deter-
minació del període de temps entre cada prova. Diversos estudis suggereixen que l’edat idò-
nia per iniciar el cribratge és en el curs dels tres anys d’haver iniciat les relacions sexuals o
a partir dels 25 anys (qualsevol de les situacions que esdevingui en primer lloc), i no es con-
sidera indicat continuar el cribratge rutinari a partir dels 65 anys, quan els dos controls ruti-
naris anteriors efectuats tenen resultat negatiu56. No disposem d’estudis prospectius que ha-
gin comparat directament els resultats del cribratge a diferents intervals en una mateixa
població. Els resultats de vuit programes de cribratge en els que participaven 1,8 milions de
dones, comparant els resultats de diferents intervals de 5, 3, 2, 1 anys van mostrar una re-
ducció en la incidència del 84, 91, 93 i 94%, respectivament57. A més, els resultats d’un am-
pli programa de cribratge als Estats Units indicava que un interval de 3 anys davant dels d’1
o 2 anys no s’associava a una major incidència58. Per tant, la reducció en la incidència se-
gons tipus d’intervals de temps entre citologies mostra que si la periodicitat passa d’1 a 3
anys i l’interval d’edats és de 25 a 64 anys, no hi ha diferència significativa en la reducció
de la incidència en àrees on la freqüència d’aquest càncer és baixa, com és el cas de Ca-
talunya.

Evidentment, per a què les actuacions de cribratge siguin efectives s’ha de garantir, davant
d’un resultat positiu a la prova de cribratge, la confirmació diagnòstica i el tractament ade-
quat. S’ha de proporcionar informació a la dona sobre els factors de risc, la importància de
la detecció precoç, els períodes en què està indicada, i que la citologia no és una prova
diagnòstica; per tant, un resultat positiu significa iniciar un procés diagnòstic i cal que cone-
gui els possibles efectes adversos d’un resultat fals positiu o d’un fals negatiu.

Noves tècniques citològiques

Últimament s’estan desenvolupant diverses tècniques de recolzament a la citologia conven-
cional dirigides a minimitzar els errors tant en la recollida i manipulació de les mostres com
en la seva interpretació. Entre les noves tecnologies que estan desenvolupant-se es troba la
denominada monocapa o capafina (monolayer). Es tracta d’una tècnica adreçada a millorar
la recollida i preparació d’espècimens que utilitza la tecnologia de fluids. Tanmateix, malgrat
l’aparent superioritat d’aquesta tècnica sobre la citologia convencional57,58, encara no es dis-
posa de les dades suficients que permetin determinar amb precisió la seva sensibilitat i es-
pecificitat (s’ha suggerit que aquesta és menor), els seus valors predictius positiu i negatiu, i
la relació cost-efectivitat comparada amb la citologia convencional61-63.

D’altra banda, en l’àrea de la citologia semiautomatitzada tenim l’AutoPap® System, adreçat
a facilitar la interpretació de les mostres. Tanmateix, d’igual forma que amb la tecnologia des-
crita amb anterioritat, no hi ha dades concloents que permetin determinar l’avantatge d’a-
quest sistema sobre la citologia convencional49,62,64.

La detecció del VPH en el diagnòstic precoç del càncer de cèrvix

El coneixement de la relació causal entre el VPH i el càncer de cèrvix planteja noves pers-
pectives en el diagnòstic precoç de les lesions precanceroses. Atès que tan sols les infec-
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cions persistents s’associen al desenvolupament de lesions, la seva detecció podria ser un
element decisiu en la identificació del càncer i de les seves formes precursores. En aquest
sentit, haurien de demostrar una relació cost-efectivitat almenys comparable a la citologia
convencional, per ser incorporades en sistemes de cribratge poblacionals.

La detecció del VPH en el cribratge primari ha estat motiu d’assaig d’investigació a molts
països i la detecció de tipus de VPH d’alt risc ha demostrat tenir una sensibilitat major que
la citologia quant a la detecció de lesions de SIL de baix grau i superiors65,66. Malgrat això,
aquests estudis han demostrat que la gran majoria de dones positives per VPH d’alt risc no
tenen displàsia cervical clínicament rellevant, i tant sols una petita fracció d’aquestes dones
desenvoluparà anomalies cervicals, així com moltes menys desenvoluparan un càncer. La
prevalença de VPH en dones menors de 40 anys amb citologia SIL de grau baix segueix
sent molt alta (superior al 75% en un recent assaig controlat), de manera que les proves no
resulten discriminatòries65,66.

La US Preventive Services Task Force va estimar, en situació de baixa prevalença de le-
sions d’alt grau, una sensibilitat de la prova per VPH utilitzant la tècnica d’hibridació per a
lesions d’alt grau (HSIL) d’un 82%, l’especificitat d’un 78%, valor predictiu positiu d’un
18%, i un valor predictiu negatiu d’un 99%. Per les lesions de baix grau (LSIL), la sensi-
bilitat va ser d’un 66%, l’especificitat d’un 91%, el valor predictiu positiu d’un 26%, i el
valor predictiu negatiu d’un 98%69.

La utilitat de la detecció del VPH per al cribratge poblacional probablement no estaria tant
en el seu valor predictiu positiu, que és molt baix, sinó en el seu valor predictiu negatiu que
és normalment major del 98% per la presència de lesions d’alt grau. Per tant, una dona que
resulta VPH negativa pot ser considerada amb un risc molt baix de desenvolupar càncer de
coll d’úter68. Algunes dades preliminars indiquen que aquest VPH sense precedents de le-
sions anteriors podria mantenir-se durant cinc anys o més i, per tant, en cas de ser confir-
mat, podria significar que les dones podrien ser examinades en intervals menys freqüents
que fins ara.

Recomanació per al cribratge de càncer de cèrvix

En conclusió, les noves tecnologies introduïdes en el cribratge del càncer de cèrvix poden
modificar les recomanacions en els propers anys, tot i que el consens actual és que com a
prova de cribratge només s’ha de considerar recomanable en el cas de la citologia de Pa-
panicolau. Es recomana efectuar la citologia de Papanicolau cada tres anys després de dues
citologies anuals negatives des de l’inici de les relacions sexuals, o a partir dels 25 anys,
qualsevol de les situacions que esdevingui primer. A partir d’aquí, la periodicitat de la me-
sura es recomana cada tres anys per a les dones d’edat d’entre 20 i 34 anys i cada cinc
anys per a les dones que tinguin entre 35 i 64 anys. En dones de 65 o més anys que han
estat sotmeses a cribratges amb anterioritat, no és imprescindible continuar amb les citolo-
gies. Si no s’han realitzat proves de cribratge abans dels 65 anys, es recomana practicar-
ne dues. D’acord entre el metge i la pacient, la periodicitat es pot modificar segons les cir-
cumstàncies personals de la pacient. L’avaluació de la infecció per virus del papil·loma humà
ha de limitar-se a les dones amb lesions sospitoses (ASCUS) i a les dones que mai s’han
fet una citologia abans dels 50 anys.

Cribratge de càncer colorectal

Introducció

El càncer colorectal és un problema de salut important a Catalunya. És el segon càncer més
freqüent en les dones i el tercer en els homes, així com el més freqüent si es consideren els
dos sexes junts (4.000 nous casos anuals estimats). La incidència té una tendència d’incre-
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ment anual significativa en els últims anys (3,5% anual en els homes i 2,7% en les dones).
Pel que fa a la mortalitat, el càncer colorectal és la segona causa de mort per càncer tant
en els homes com en les dones, amb 1.900 morts anuals pel període 1997-1998. La tendèn-
cia recent indica una estabilització de la seva mortalitat després dels augments observats
des del 19801.

Pel que fa a la prevenció primària d’aquest càncer, els principals factors de risc que cal con-
siderar des del punt de vista de la prevenció són la dieta (alta en greixos d’origen animal,
carn vermella, energia total i baixa en vegetals) i l’exercici físic (vida sedentària)70-72. Les re-
comanacions no són, altrament, gaire diferents de les formulades de manera genèrica per
un estil de vida saludable. Per altra banda, les dificultats en els canvis dels estils de vida i
el fet que l’efecte beneficiós potencial sigui a llarg termini planteja la necessitat de combinar-
les amb altres estratègies per a disminuir l’impacte d’aquest càncer.

Els antecedents familiars són un dels altres factors de risc importants en aquest càncer. En
aquest sentit, les persones amb un risc elevat de patir càncer colorectal per presentar algu-
na síndrome de predisposició hereditària al càncer, com pot ser la poliposi colònica familiar
o el càncer colorectal hereditari no polipòsic, haurien de ser valorades en unitats de consell
genètic. Aquest grup, que pot representar entre un 6% i un 10% del conjunt de tumors co-
lorectals, és susceptible d’un estudi i seguiment específics.

El cribratge d’aquest càncer és l’altra estratègia possible per disminuir el seu impacte. No
obstant, abans de recomanar la generalització d’una prova de cribratge en una població
asimptomàtica cal que es compleixin algunes condicions com: a) que es disposi d’un co-
neixement suficient de la història natural de la malaltia, b) que el tractament d’un càncer de-
tectat precoçment millori el seu pronòstic, c) que la malaltia sigui un problema de salut pú-
blica rellevant, d) que disposem d’una prova de cribratge acceptable per a la població de
risc, vàlida i raonablement segura, i e) que l’eficàcia del cribratge s’hagi demostrat en un as-
saig clínic aleatori, reduint el risc de morir en el grup cribratge.

El càncer colorectal compleix, clarament, amb les tres condicions inicials73. Es té un coneixe-
ment força important sobre la seva història natural que permet proposar la seqüència adeno-
ma-càncer, amb un període de temps entre la formació de l’adenoma i la seva progressió
neoplàsica de diversos anys; també s’accepta que són molt pocs els tumors que apareixen
sense haver estat precedits d’un pòlip adenomatós73. D’altra banda, el pronòstic d’aquest càn-
cer té una estreta relació amb l’estadi en el moment del diagnòstic, i el tractament en fases
inicials d’aquest càncer implica una menor agressivitat terapèutica i millor qualitat de vida.

El cribratge de càncer colorectal

S’han proposat cinc proves de cribratge d’aquest tumor: la detecció de sang oculta en fem-
ta, la sigmoidoscòpia flexible, la colonoscòpia, l’examen rectal i l’ènema de bari. En els se-
güents paràgrafs tan sols considerem les tres primeres, ja que són amb les que s’ha realit-
zat la majoria dels estudis per demostrar l’eficàcia del cribratge.

Detecció de sang oculta en femta

Aquesta prova ha demostrat la seva eficàcia en quatre assaigs clínics aleatoritzats, tres dels
quals es van efectuar en població general74. Una metaanàlisi, que va avaluar les dades con-
juntes dels 330.000 individus participants en els assaigs, va estimar una reducció de la mor-
talitat en el grup de cribratge del 16% (RR: 0,84; IC del 95%, 0,77-0,93)11. També va con-
cloure que per cada 10.000 persones a qui s’oferia el cribratge, s’evitarien 8,5 morts en 10
anys. L’estimació de la reducció de la mortalitat per aquest càncer en les persones que van
participar realment en el cribratge és del 30% aproximadament, tot i les limitacions d’aquest
tipus de càlcul75,76. Així mateix, dades més recents d’un d’aquests estudis demostren que el
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cribratge mitjançant detecció de sang oculta en femta també pot reduir la incidència de càn-
cer colorectal en detectar els pòlips adenomatosos, que són un pas previ de la malaltia neo-
plàsica en la majoria dels casos77.

Aquesta prova presenta alguns problemes en la seva aplicació. En primer lloc, la sensibilitat
de l’hemocult, la prova utilitzada en els assaigs aleatoris, se situa a l’entorn del 50-60%77-80.
D’altra banda, el valor predictiu positiu d’aquesta prova és, en els assaigs europeus, del 10-
18% per al diagnòstic de càncer i del 21-38% per al diagnòstic d’adenomes més grans o
iguals a 10 mm11. En segon lloc, la prova diagnòstica de confirmació, la colonoscòpia, no
està exempta de riscs. En aquest sentit, en els estudis europeus l’1,0-2,1% dels participants
en el cribratge inicial van tenir un resultat positiu i, per tant, se’ls va indicar la pràctica d’u-
na colonoscòpia general74. En tercer lloc, els assaigs s’han fet amb una prova, l’hemocult,
mentre que en el mercat n’han aparegut altres basades en reaccions immunològiques que,
si bé poden millorar els resultats de l’hemocult, la seva efectivitat com a prova de cribratge
poblacional és objecte de discussió. Finalment, la participació en aquests estudis ha estat
baixa tant en la prova inicial com en les de seguiment biennal. En l’assaig del Regne Unit,
el 60% de la població invitada va participar en el cribratge inicial però només el 38% va com-
pletar tots els cribratges proposats11. Aquest conjunt de factors ha dificultat l’acceptació glo-
bal d’aquesta prova de cribratge malgrat la seva eficàcia demostrada i, en conseqüència, la
seva recomanació per les autoritats sanitàries com a prova de cribratge en la població de
50-70 anys.

Sigmoidoscòpia flexible

La sigmoidoscòpia sense sedació permet l’examen visual de prop del 60% de tot el còlon
on se situen prop de dos terços dels tumors. El procediment és raonablement segur si l’e-
fectuen professionals entrenats (una perforació colònica per 10.000 procediments) i la seva
sensibilitat i especificitat és alta a la zona del còlon que es pot explorar. L’evidència de la
seva eficàcia prové només d’estudis «cas-control» que mostren una reducció de la mortali-
tat del 60% en els tumors a la zona que es poden detectar, i del 30% en cas d’avaluar tots
els càncers colorectals81. Afegir la detecció de sang oculta en femta millora molt poc la sen-
sibilitat. En aquesta prova, s’esperen amb interès els resultats finals dels estudis que avaluen
la pràctica de la sigmoidoscòpia una única vegada entre els 55 i els 60 anys, seguida de
colonoscòpia en cas de detectar adenomes majors d’1 cm o amb histologia de risc a la
zona visible per a la sigmoidoscòpia82,83.

Colonoscòpia

És la prova que permet un examen complet de tot el còlon, sobretot quan s’efectua sota
sedació, encara que té riscs no menyspreables de perforació colònica (2 per 1.000 procedi-
ments), de sagnat després de la polipectomia o de complicacions degudes a la sedació. No
hi ha estudis aleatoris que hagin avaluat la seva eficàcia. No obstant això, el fet que explo-
ri tot el còlon permet millorar la sensibilitat de la sigmoidoscòpia, fet que ha de ser contra-
posat a l’augment de riscs, al cost més elevat i a la necessitat de major experiència profes-
sional en la seva realització73.

Aplicabilitat pràctica del cribratge de càncer colorectal

Possiblement el càncer colorectal sigui un dels millors exemples de què la seva detecció i
tractament en estadis inicials modifica de forma beneficiosa per al pacient el pronòstic de la
malaltia, l’agressivitat terapèutica i l’impacte sobre la qualitat de vida. Una conseqüència d’això
també és que el cost del tractament es redueix i la majoria d’anàlisis estimen que el cribratge
d’aquest càncer té una raó cost-efectivitat comparable a la d’altres proves de cribratge84,85.
Vist que hi ha proves d’eficàcia provada, cal considerar els problemes que frenen la seva re-
comanació pràctica.
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En primer lloc, l’única prova amb eficàcia demostrada en assaig clínic aleatori, com és 
l’hemocult per a detecció de sang oculta en femta, és una prova amb baixa sensibilitat,
com ja s’ha comentat. Les modificacions que milloren la sensibilitat (rehidratació de la mos-
tra, proves immunològiques) comporten una alteració de l’especificitat que pot no ser ac-
ceptable en un programa de cribratge poblacional. La confusió és notable en aquest àmbit
i és difícil definir quina és la prova més recomanable a partir de la literatura. En segon lloc,
encara que amb evidència no experimental, hi ha professionals que prefereixen esperar als
resultats dels estudis experimentals amb sigmoidoscòpia, que sortiran en un o dos anys, o
fins i tot optar per la colonoscòpia una sola vegada en els 55 anys donada la seva capa-
citat diagnòstica. En tercer lloc, la participació en totes les estratègies de cribratge és bai-
xa en termes comparatius, probablement a conseqüència de les característiques de les pro-
ves de cribratge, de l’insuficient coneixement dels seus beneficis entre la població de risc,
i al fet que no hi hagi hagut una pressió social semblant a l’existent en el cas del càncer
de mama o el de pròstata. La percepció social que hi ha a l’entorn dels beneficis del cri-
bratge de càncer colorectal és indubtablement menor a la d’altres càncers sense que exis-
teixin raons epidemiològiques, preventives o terapèutiques que expliquin aquest diferent im-
pacte social. En quart lloc, no hi ha suficients professionals amb el grau d’experiència
necessària per realitzar una colonoscòpia amb garanties i eventualment aprofitar-la per efec-
tuar l’extracció de pòlip en el mateix acte, la qual cosa comporta problemes importants en
el moment de planificar un programa de cribratge poblacional. Finalment, les recomanacions
de les organitzacions sanitàries són poc concretes quant a la prova de cribratge73,86 se-
leccionada i a la seva periodicitat, la qual cosa afegeix dispersió d’esforços en el moment
d’efectuar una recomanació preventiva clara i concreta que sigui assumible per les autori-
tats sanitàries.

Recomanació pel cribratge de càncer colorectal

Hi ha una sèrie de factors que indiquen una via d’actuació des de la salut pública en aquest
cribratge. En primer lloc, ha de quedar clar que hi ha evidència suficient que el cribratge de
càncer colorectal pot millorar de forma efectiva el pronòstic d’aquesta malaltia, fins i tot en
condicions de baixa participació. La detecció de sang oculta en femta cada 2 anys entre els
50 i els 70 anys s’ha demostrat com una estratègia efectiva i aquest punt és important per-
què és una precondició ètica per a qualsevol recomanació de cribratge. Per altra banda, si
bé una baixa participació redueix l’eficàcia poblacional del cribratge també implica una re-
ducció dels costos, amb la qual cosa la raó de cost-efectivitat no té per què veure’s subs-
tancialment alterada85. Les expectatives sobre la sigmoidoscòpia flexible s’han de confirmar
en poc temps, facilitant una altra estratègia de cribratge encara que amb major complexitat
tècnica. Altres tècniques són objecte d’investigació activa, com la detecció de mutacions
genètiques en femta88, però la demostració de la seva efectivitat encara es troba més allu-
nyada en el temps.

En aquest context, considerem que és el moment d’avaluar la participació de la població del
nostre país en l’estratègia de cribratge, conèixer el seu cost i resultats i avaluar la viabilitat
del desenvolupament de l’estratègia poblacional amb la prova d’elecció. Avui, aquesta pro-
va únicament pot ser la detecció de sang oculta en femta. No s’ha d’oblidar que el conei-
xement sobre les estratègies preventives pot ser canviant i hem de ser capaços d’explicar-
ho, sempre que la nostra recomanació es basi en la millor evidència científica disponible en
el seu moment. Qualsevol nova proposta ha de ser avaluada en forma de prova pilot per
contrastar la seva viabilitat en diferents àmbits poblacionals de Catalunya. Els resultats d’a-
questes proves pilot i els dels estudis clínics actualment en fase d’anàlisi amb la sigmoi-
doscòpia, han de ser la base de la decisió sobre l’extensió del cribratge a tota la població
catalana en un futur proper. L’important impacte poblacional del càncer colorectal i la seva
evolució recent, així com l’evidència científica existent sobre el cribratge, fan que l’avaluació
de la viabilitat del cribratge sigui una prioritat89.
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Cribratge de càncer de pròstata

El cribratge de càncer de pròstata planteja un dels debats més importants en l’avaluació de
la seva eficàcia. Per una banda, és un càncer freqüent i causa la mort d’un nombre elevat
d’homes. Per altra, però, és conegut que un percentatge elevat de càncers de pròstata cur-
sen sense donar símptomes al llarg de tota la vida com indica la troballa accidental d’aquest
càncer en un percentatge significatiu de les autòpsies de pacients morts per altres causes.
El problema està en com diferenciar el càncer de pròstata que té un potencial invasor i que,
per tant, pot causar la mort del pacient, del que cursarà amb un creixement lent i no do-
narà símptomes ni causarà la mort90.

Davant de la pràctica inexistència de recomanacions de prevenció primària, l’interès preven-
tiu s’ha centrat des de fa alguns anys en el cribratge. Hi ha un consens clar sobre l’absèn-
cia d’eficàcia de l’examen digital del recte com a prova de detecció precoç per la seva bai-
xa sensibilitat, a part de les dificultats pràctiques que plantejaria la seva aplicació poblacional.
Aquest consens no existeix, en canvi, en relació amb la prova de detecció precoç mitjançant
l’antigen prostàtic específic, conegut per PSA. La sensibilitat del PSA per detectar el càncer
té un valor (amb punt de tall de 4 ng/ml) que es pot situar entre el 72% i el 90% i varia se-
gons l’edat i la prevalença de la malaltia. Un estudi longitudinal amb un risc de biaix relati-
vament controlat va trobar que la sensibilitat era del 73,2%91 i l’especificat del 85,4%. Això
suposaria que per cada 100 homes sans que es fessin la prova, 15 donarien positiu al PSA
malgrat no tenir la malaltia i s’haurien de sotmetre a proves addicionals per descartar-la. Per
altra banda, per cada 100 homes que es fessin la prova i tinguessin la malaltia, 25 donarien
negatiu al PSA (falsos negatius) i la malaltia es descobriria posteriorment. Altres estratègies
de cribratge, com són el percentatge de fracció lliure de PSA en sèrum o la velocitat de can-
vi en el valor de PSA a llarg del temps, no han demostrat una superioritat clara en la seva
validesa92.

Un altre aspecte imprescindible a l’hora de recomanar el cribratge és que la detecció, i el
tractament, precoç han de millorar el pronòstic i/o la qualitat de vida del pacient. En aquest
punt, no hi ha dades que demostrin que el cribratge pugui reduir la mortalitat per aquest
càncer. Hi ha, per altra banda, evidència recent que la qualitat de vida dels pacients que han
estat diagnosticats mitjançant el cribratge no és millor que la dels diagnosticats clínicament93.
A aquestes dades cal afegir el fet conegut dels efectes adversos dels tractaments d’aquest
càncer (impotència, incontinència urinària) tant amb radioteràpia com amb braquiteràpia o
amb prostatectomia radical, i el fet que no hi ha assaigs clínics que permetin establir amb
claredat quina és la millor estratègia terapèutica davant del càncer de pròstata localitzat. Un
estudi longitudinal recent efectuat a Suècia va demostrar que «l’espera vigilant» (seguir el pa-
cient i només tractar-lo si hi ha evidència de progressió de la malaltia) no era pitjor en ter-
mes de supervivència i que és una opció a considerar si el pacient hi està d’acord94.

Per tant, la situació globalment és molt incerta: no està clar que el cribratge millori la su-
pervivència, no està clar quin és el millor tractament i totes les teràpies tenen efectes ad-
versos no menyspreables. La reducció de la mortalitat per càncer de pròstata observada en
diversos països s’ha atribuït, almenys en part, a l’extensió de l’ús del PSA, si bé les dades
no són concloents, ja que també s’ha produït en països i zones geogràfiques amb un ús
menys intensiu del cribratge95-98. L’avaluació definitiva de l’eficàcia del PSA com a prova de
detecció precoç només podrà venir per la seva demostració mitjançant un assaig clínic ale-
atori. Actualment n’hi ha dos en curs, que està previst que s’acabin a partir del 200899,100.
El problema que es planteja és l’actitud a prendre durant els anys que manquen per dispo-
sar d’evidència científica contrastada.

La majoria d’agències d’avaluació de tecnologia mèdica, el programa PDQ de l’Institut Na-
cional del Càncer dels Estats Units (www.cancer.gov), la US Preventive Services Task Force
o el Programa d’Activitats Preventives en Atenció Primària de la Salut de la Societat Espan-
yola de Medicina de Família, conclouen que l’evidència és insuficient per fer una recomana-
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ció d’aplicar el cribratge de càncer de pròstata a la població d’homes de 50 a 69 anys mit-
jançant el PSA.

Tenint en compte aquesta situació incerta, la recomanació que es proposa és la següent:

• Considerar que l’evidència actual és insuficient per recomanar el cribratge poblacional de
càncer de pròstata en els homes de 50 a 69 anys. Quan es disposi dels resultats dels
assaigs clínics es podrà prendre la decisió definitiva.

• Aquests arguments són suficients per a no donar suport al cribratge oportunista. En cas que
la persona ho demani, se li proporcionarà informació fiable i completa sobre els beneficis, els
riscs i les limitacions d’aquest cribratge, així com les incerteses terapèutiques existents.

Cribratge del càncer d’ovari

El cribratge del càncer d’ovari està en una fase de recerca mitjançant assaig clínic102-104. Tot
i que s’han proposat diverses proves, l’interès més gran s’ha centrat en la prova del QA-125
mesurat en el sèrum. Aquesta prova té un paper establert en l’avaluació del volum tumoral,
la resposta terapèutica i el seguiment posterior però no en el cribratge. El seu principal pro-
blema és el risc d’obtenir resultats falsament positius per altres patologies (endometriosis,
embaràs o altres tumors). Així mateix, la seva sensibilitat no és prou elevada com per a ser
recomanada com a prova de cribratge. L’avaluació quirúrgica dels casos falsament positius
és un factor a tenir en compte per a completar les dificultats que planteja aquest cribratge.
S’ha proposat afegir-hi altres proves com l’ecografia transvaginal, però la combinació d’amb-
dues proves no sembla que sigui una millora. En cap cas es recomana aquest cribratge en
la població i caldria esperar els resultats de l’assaig clínic en curs de l’Institut Nacional del
Càncer dels Estats Units en la dècada del 2010 per a tenir unes dades fiables sobre la seva
aportació com a prova de detecció precoç.

Cribratge del càncer de pell

La detecció precoç del càncer de pell mitjançant inspecció visual periòdica de la pell dels in-
dividus ha estat proposada sense que hi hagi resultats encara dels diferents estudis en curs105.
Cal recordar que el nostre país té un risc relativament baix d’aquests tumors tot i que la seva
incidència augmenta. Aquesta és una prova de detecció precoç que pot ser recomanable
als individus d’alt risc.

Cribratge del càncer de cavitat oral

La pràctica habitual de l’examen visual de la cavitat oral de forma oportunista i aprofitant les
visites odontològiques ha fet plantejar la variabilitat de proposar-ho com a prova de cribrat-
ge per a tota la població. L’examen visual pot conduir a detectar càncers de cavitat oral en
estadis més inicials de la seva evolució però no hi ha cap evidència que, aplicat en una po-
blació, causi un descens de la mortalitat per aquest conjunt de tumors106.

Cribratge del càncer de pulmó

El cribratge del càncer de pulmó mitjançant diferents combinacions i periodicitats de la ra-
diografia de tòrax i la citologia d’esput ha estat un dels cribratges avaluats en assaigs con-
trolats aleatoris en els anys 70. Els resultats d’aquests assaigs van demostrar la falta d’e-
ficàcia del cribratge, ja que no es va reduir la mortalitat per aquest tumor. Aquests estudis
van demostrar que el cribratge pot resultar en una millora en els estadis en el moment del
diagnòstic, una millora aparent de la supervivència però cap reducció de la mortalitat105. Els
biaixos del cribratge, l’avançament en el moment del diagnòstic i el sobrediagnòstic són el
factors que poden explicar aquesta aparent paradoxa108,109. El cribratge de càncer de pulmó
s’ha considerat, per tant, una prova no eficaç i no recomanable.
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Anys després, la disponibilitat de la tomografia helicoidal computaritzada ha despertat de nou
l’interès en el cribratge d’aquest càncer, especialment en pacients fumadors. No obstant, els
estudis realitzats fins ara amb aquesta tècnica son estudis sense grup control ni aleatoritzats
i, bàsicament, mostren la capacitat d’aquesta exploració per a detectar lesions pulmonars de
mida petita, algunes de les quals són càncers però una bona part resulten ser de caràcter
benigne110,111. Cap d’aquests estudis ha demostrat l’eficàcia d’aquest cribratge, és a dir, que
el cribratge millori el pronòstic de la malaltia i redueixi la seva mortalitat.

Actualment hi ha un parell d’estudis clínics per avaluar la seva viabilitat com a prova de cri-
bratge. Tanmateix, el fet de la curta fase presimptomàtica d’aquests tumors i la dificultat de
disposar de teràpies efectives més enllà dels tumors molt localitzats dificultarà la demostra-
ció de l’efectivitat d’una prova de cribratge.

Altres tumors

S’ha proposat el cribratge d’altres tumors sense que, fins ara, no s’hagi demostrat la seva
eficàcia i, en algunes ocasions, ni tan sols han estat motiu d’estudis clínics. Alguns exem-
ples són la citologia i la detecció d’hematúria com a proves de detecció precoç del càncer
de bufeta urinària, l’examen físic del testicle en el càncer del testicle o l’ecografia transvagi-
nal en el càncer d’endometri. En cap cas es pot afirmar que hi hagi dades que permetin es-
tablir la seva eficàcia en la població general.

Atenció oncològica

El càncer és un conjunt de malalties amb un impacte notable en la nostra societat. Un de
cada quatre ciutadans patirà un càncer en algun moment de la seva vida, dels quals, amb
els coneixements actuals, sobreviuran a la seva malaltia la meitat. En aquest context, cons-
tatem que els serveis sanitaris conjuntament amb les activitats preventives han contribuït a
la millora observada de la supervivència del càncer en els darrers 20 anys a Catalunya. Aques-
ta millora en la supervivència suposa un impacte assistencial notable pel seguiment dels pa-
cients que han sobreviscut al càncer per part dels serveis sanitaris.

L’atenció oncològica planteja desafiaments de gran transcendència en el sistema sanitari:

• El càncer és un conjunt de patologies que travessen tots els nivells assistencials, i el seu
diagnòstic i tractament requereix de professionals d’especialitats sanitàries molt diferents.

• Hi ha possibilitats clares de continuar la millora en l’atenció oncològica.

• La demanda i les expectatives de la població són creixents en l’àmbit de l’atenció on-
cològica.

El tractament del càncer està vivint una etapa de canvi accelerat que es caracteritza pels se-
güents factors:

• Introducció continuada de nous fàrmacs en el tractament del càncer. En els anys vuitan-
ta els progressos es van centrar en els tractaments de suport (antiemètics, factors de crei-
xement) mentre que des de fa sis anys els nous quimioteràpics apareixen amb una fre-
qüència constant.

• Aquests nous fàrmacs poden beneficiar tumors d’elevada incidència, com el càncer de
mama, de pulmó o colorectal, i el seu cost multiplica entre 10 i 40 vegades el del tracta-
ment al qual substitueixen.

• Les noves tecnologies en radioteràpia també han augmentat el cost i la complexitat d’aques-
ta estratègia terapèutica amb la que són tractats prop de la meitat dels pacients amb càncer
i, a la vegada, també han permès millorar els resultats clínics i la qualitat de vida dels pacients.

• Les expectatives i els coneixements dels pacients i de les seves famílies han canviat en
els darrers anys i ara la seva disposició per rebre tractament és més manifesta. A aquest

PLA DE
SALUT DE

CATALUNYA

213CÀNCER

05.2.02_189_230  23/9/03  10:43  Página 213



canvi hi han contribuït els mitjans de comunicació, els professionals i els investigadors, que
transmeten de forma periòdica els nous avenços terapèutics, tot i que en alguns casos 
s’han presentat com si poguessin suposar un canvi radical en el pronòstic immediat del
pacient amb càncer, quan en realitat els avenços en el tractament del càncer triguen a te-
nir un impacte en la població afectada.

• El canvi en el paradigma del tractament del càncer amb la consolidació de l’adjuvància en
les fases inicials de la malaltia, quan abans la quimioteràpia constituïa un recurs terapèu-
tic del càncer avançat. Aquest canvi de paradigma ha continuat amb la tendència cap a
la individualització del tractament del càncer, d’acord amb factors predictius de la respos-
ta al tractament.

Aquests factors i la mateixa rapidesa dels canvis en la societat fan necessari que el sistema
sanitari públic doni una resposta global als problemes que planteja l’atenció oncològica, en
la línia del que es planteja en el Pla Director d’Atenció Oncològica112.

És convenient recordar quins són els paràmetres que defineixen una atenció oncològica de
qualitat, perquè aquest ha de ser l’objectiu de l’aplicació del Pla de Salut en l’àmbit de l’a-
tenció sanitària dels pacients amb càncer.

• L’atenció oncològica de qualitat requereix de la participació dels diferents nivells assis-
tencials i dels diferents professionals sanitaris amb diverses especialitats que han d’ac-
tuar coordinadament, garantint la continuïtat assistencial al llarg del procés de la ma-
laltia113.

• L’aplicació del primer tractament del càncer és el principal factor determinant del pronòs-
tic futur de la malaltia i ha d’estar decidit amb l’acord dels professionals que hi han d’in-
tervenir. Aquests professionals han de gaudir de l’experiència clínica i la competència su-
ficient en el tractament oncològic específic que es vulgui efectuar. Un requisit bàsic per
assolir-ho és el d’efectuar el tractament en un nombre mínim anual de casos114,115. La ne-
cessitat d’especialització és una qüestió discutida a bastament en la cirurgia del càncer.
Recentment, en una completa revisió de la literatura feta pel National Cancer Policy 
Board de l’Institute of Medicine s’afirmava que hi ha evidència per recomanar l’especialit-
zació quirúrgica en els següents procediments: cirurgia del càncer d’esòfag, cirurgia del
càncer de pàncrees, tractament quirúrgic de les metàstasi hepàtiques, i cirurgies gine-
cològiques complexes.

• Els tractaments han d’estar basats en la millor evidència científica disponible. Cal diferen-
ciar el tractament establert i protocolitzat del tractament experimental del qual no hi ha
evidència suficient116. El pacient té el dret de conèixer els efectes adversos dels tracta-
ments experimentals així com que no hi ha evidència suficient del seu benefici clínic mit-
jançant un consentiment informat clar i comprensible117. En aquest sentit cal recordar que
els fàrmacs en oncologia tenen indicacions precises aprovades per l’Agència Espanyola
del Medicament, i fora d’aquestes indicacions els tractaments no es poden considerar apro-
vats, sinó més subjectes a recerca clínica.

• L’avaluació dels resultats clínics en oncologia és essencial. L’indicador clar és la super-
vivència a l’any i als cinc anys. Altres indicadors són importants, com la mortalitat quirúr-
gica (30 dies), la taxa de recidives, o el nombre de ganglis avaluats per donar un resultat
patològic.

Un debat no resolt en la planificació de l’atenció oncològica és la combinació necessària,
d’una banda el fet que la freqüència del càncer és prou elevada com per a ser diagnosticat
a tots els nivells assistencials amb la complexitat terapèutica que requereixen molts pacients
i la diversitat de patologies i, d’altra banda, que obliga a una notable especialització en els
diferents nivells hospitalaris.

Hi ha estratègies terapèutiques que necessàriament estan concentrades en alguns hospitals,
com són el trasplantament de progenitors hematopoètics i la radioteràpia. En el Pla Director
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d’Oncologia es contempla que a cada regió sanitària hi haurà una unitat assistencial on-
cològica de referència que disposarà dels recursos terapèutics suficients, amb l’excepció de
la regió de Tortosa, com a conseqüència de la seva dimensió demogràfica. Aquesta unitat
assistencial oncològica de referència podrà ser multihospitalària segons les necessitats i re-
cursos específics de cada regió sanitària.

Tenint en compte les consideracions anteriors, es proposen els següents principis orienta-
dors de l’atenció oncològica:

• Centrada en el pacient i que tingui en compte les seves necessitats i valors.

• Basada en la millor evidència científica disponible.

• Amb una raó de cost-efectivitat coneguda.

• Que ofereixi una atenció tant propera al lloc de residència del pacient com sigui possible,
mantenint la qualitat assistencial i tenint en compte els avantatges de l’especialització en
el tractament del tumor.

• Que faciliti la formació i la recerca per produir nova evidència científica.

• Promotora de l’atenció multidisciplinària del malalt i la continuïtat entre els diferents nivells
assistencials de forma clara pel propi malalt.

• Integradora dels aspectes psicosocials i mèdics en l’atenció del malalt.

• Basada en l’avaluació dels resultats clínics del tractament del càncer.

Aquests principis de l’atenció oncològica han d’orientar la nostra acció sanitària en les nos-
tres organitzacions, en el diagnòstic, tractament, seguiment i prevenció del càncer i, en aquest
sentit, es proposen les següents recomanacions, que orienten els objectius del Pla de salut
de Catalunya en els propers anys i la seva aplicació pràctica:

• La regió sanitària a Catalunya és l’àmbit bàsic de planificació de l’atenció oncològica. La
cooperació entre proveïdors d’atenció sanitària ha de ser promoguda per tal de facilitar la
coordinació assistencial quan les necessitats del pacient ho requereixin, així com per evi-
tar duplicacions innecessàries de serveis. La planificació global correspon al Pla Director
d’Oncologia de Catalunya.

• L’atenció oncològica ha de gaudir en el sistema sanitari de la prioritat que es dedueix del
seu impacte en la salut de la societat. Això suposa garantir l’adequada prioritat en el
diagnòstic de la malaltia davant d’una sospita clara en atenció primària, d’una derivació del
pacient a l’hospital on es pugui confirmar el diagnòstic, i establir el tractament integral sen-
se retards que pugin tenir repercussions en el pronòstic clínic. Caldria fer un esforç per tal
d’establir els símptomes de sospita de càncer en el marc de l’atenció primària de la salut
que permeti millorar tot el procés diagnòstic i els circuits d’atenció primària i hospital118-120.

• Els pacients diagnosticats de càncer a Catalunya han de tenir accés a un tractament de
qualitat amb independència del seu lloc de residència. L’atenció oncològica ha de ser pro-
porcionada tant a prop del seu lloc de residència com sigui possible, sempre i quan es
mantingui la qualitat, la seguretat i l’efectivitat terapèutica. Tanmateix, sempre que sigui
possible hi ha d’haver possibilitat d’elecció del centre on es fa el tractament en el siste-
ma sanitari d’utilització pública si el pacient mostra preferències explícites.

• El Pla Director d’Oncologia a Catalunya està desenvolupant guies de pràctica clínica com
a instruments de referència per al tractament establert en els protocols assistencials es-
pecífics de cada hospital i a partir del consens amb els professionals sanitaris i les insti-
tucions sanitàries que tracten els pacients. Els tractaments fora de protocol hauran d’es-
tar inclosos en assaigs clínics aprovats o en el marc de medicació d’ús compassiu.

• El sistema sanitari públic ha fet notables progressos en el reconeixement que, en el trac-
tament del càncer, la recerca clínica es realitzi en el marc de grups cooperatius o d’as-
saigs clínics, ja que té un paper essencial per fer progressar el nostre coneixement. Cal
també promoure la relació entre els clínics i els investigadors dels instituts de recerca o
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de la universitat, amb la finalitat de fer més eficient la transició de la recerca a la clínica
dels nous avenços científics.

• L’especialització en el tractament del càncer ha de ser un objectiu en determinats proce-
diments quirúrgics com la cirurgia del pàncrees, de l’esòfag, metàstasi hepàtiques, sarco-
mes, neurooncologia i radioquimioteràpia del càncer de recte, així com en l’oncologia pe-
diàtrica, consell genètic del càncer o el trasplantament al·logènic. Caldria disposar de
mecanismes de cooperació entre hospitals per assolir un volum assistencial suficient en
aquests procediments i avaluar els resultats assistencials de forma independent. El Pla Di-
rector d’Oncologia i l’AATM (Agència d’Avaluació de Tecnologies Mèdiques) hauran de de-
finir quins són aquests procediments que es beneficien de l’especialització de forma clara.

• L’especialització en determinats procediments terapèutics en oncologia no tindrà tot el be-
nefici pel pacient si no es combina amb una coordinació entre els diferents especialistes,
entre els quals el pacient sempre haurà de ser capaç d’identificar quin és el seu metge
de referència, tal i com estableix la llei de dret a la informació. En els tumors més fre-
qüents els centres hospitalaris han de promoure els comitès de tumors com a òrgan de
decisió terapèutica.

• Cal establir vincles i vies de comunicació efectives entre l’atenció oncològica hospitalària i
els metges d’atenció primària. Aquesta relació també haurà de servir perquè el seguiment
a llarg termini del malalt ja tractat pugui ser també efectuat en atenció primària121.

• Els PADES (programa d’atenció domiciliària i equips de suport) i l’atenció primària de
salut tenen un paper essencial en l’atenció oncològica en la malaltia avançada i termi-
nal en col·laboració amb les unitats de cures pal·liatives.

• El paper de l’atenció primària de la salut en la prevenció primària del càncer, en el cri-
bratge i en el diagnòstic precoç del càncer ha de ser destacat per la seva efectivitat po-
tencial. Així mateix, cal establir de forma coordinada amb l’atenció hospitalària el paper del
metge d’atenció primària en el seguiment a llarg termini del pacient oncològic.

• La creació d’un registre de càncer a Catalunya ha de basar-se en la col·laboració amb els
registres poblacionals, com el de Tarragona i el de Girona, així com també en els regis-
tres hospitalaris dels quals hi ha una llarga tradició als hospitals. Aquests registres hospi-
talaris han de progressar amb la recollida de l’estadiatge per cada tumor diagnosticat en
el centre per així poder avaluar resultats clínics.

• L’atenció psicosocial és un àmbit relativament poc desenvolupat però que ha de ser po-
tenciat d’acord amb les demandes i expectatives dels pacients per a fer front a la malal-
tia de la millor manera possible. La seva aplicació compta amb diverses evidències de la
seva efectivitat en la millora de la qualitat de vida dels pacients diagnosticats. També cal
promoure una millor informació i implicació dels pacients en els tractaments oncològics122.

• Les associacions de voluntaris i els grups d’ajuda mútua per tumors específics suposen
un suport molt important pels pacients durant la seva malaltia per tal com donen cober-
tura a aspectes assistencials de molt difícil atenció per part del sistema sanitari. Són un
exemple de la voluntat d’implicació de la societat en el tractament del càncer. El seu pa-
per ha de ser de col·laboració amb el sistema sanitari d’atenció oncològica.

• El sistema sanitari ha de disposar del finançament suficient per a fer front als desafiaments
que planteja l’atenció del càncer en tota la seva complexitat. El finançament ha de pro-
moure el model d’ atenció que aquí es proposa, específicament pel que fa a la continuï-
tat assistencial, la cooperació entre hospitals i l’atenció multidisciplinària.

• La formació continuada dels professionals sanitaris ha de ser una part integral de tota pla-
nificació sanitària, també en l’àmbit oncològic. Aquest aspecte és més rellevant quan l’ob-
jectiu és mantenir l’expertesa en l’aplicació d’un tractament contra el càncer.

El desenvolupament i l’aplicació d’aquests objectius s’efectuen de forma coordinada en el marc
del Pla Director d’Oncologia a Catalunya 2001-2004. Els objectius proposats en aquest do-
cument així com els seus mecanismes d’avaluació estan coordinats en ambdós documents.
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Objectius de salut i de disminució de risc per
a l’any 2010
1. D’aquí a l’any 2010 cal reduir la incidència per càncer en els tumors relacionats amb el

tabac en un 5%.

Indicador d’avaluació: Taxa d’incidència ajustada per edat de tumors relacionants amb
el tabac.

2. D’aquí a l’any 2010 cal aconseguir estabilitzar la tendència de la incidència de càncer
de mama i colorectal.

Indicador d’avaluació: Taxa d’incidència ajustada per edat de càncer de mama i colo-
rectal.

3. D’aquí a l’any 2010 cal reduir la mortalitat per càncer de les persones de menys de 65
anys en un 15%.

Indicador d’avaluació: Taxa de mortalitat ajustada per edat per càncer en persones de
menys de 65 anys.

4. D’aquí a l’any 2010 cal mantenir la reducció de la mortalitat per càncers relacionats amb
el tabac en homes, i del càncer de pròstata en un 10%.

Indicador d’avaluació: Taxa de mortalitat ajustada per edat per tumors relacionats amb
el tabac i càncer de pròstata en homes.

5. D’aquí a l’any 2010 cal reduir la mortalitat per càncer de mama, coll d’úter en dones, i
càncer colorectal en homes i dones en un 10%.

Indicador d’avaluació: Taxa de mortalitat ajustada per edat per càncer de mama i coll
d’uter en dones u càncer colorectal en homes i dones.

6. D’aquí a l’any 2010 cal mantenir la reducció sostinguda en la mortalitat per càncer d’es-
tómac i endometri.

Indicador d’avaluació: Taxa de mortalitat ajustada per edat per càncer d’estomac i en-
dometri.

7. D’aquí a l’any 2010 cal incrementar la supervivència global per càncer als 5 anys en un
15% principalment a expenses dels tumors de mama, colorectal i pròstata.

Indicador d’avaluació: Taxa de supervivencia ajustada per edat en persones amb càn-
cer als 5 anys.

8. D’aquí a l’any 2010 cal desenvolupar i aplicar els protocols de control del dolor i d’al-
tres símptomes en la malaltia avançada del càncer en tots els hospitals de Catalunya.

Indicador d’avaluació: Nombre i taxa d’aplicació dels protocols desenvolupats.

Objectius operacionals del Pla de salut 
2002-2005
Informació a la població sobre les causes del càncer, la seva prevenció, 
i la importància de la detecció precoç

1. D’aquí a l’any 2005 cal incrementar en un 15% el grau de coneixement de la població
sobre les principals causes del càncer i la seva prevenció, específicament pel que fa al
tabac, l’exposició solar i la dieta, així com el paper preventiu de l’exercici físic moderat.

Indicador d’avaluació: Activitats de difusió realitzades.
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Cribratge de càncer de mama

2. D’aquí a l’any 2005 cal finalitzar el desplegament del cribratge de càncer de mama,
convidant a participar a totes les dones de Catalunya entre els 50-69 anys de mane-
ra continuada i amb una periodicitat biennal.

Indicador d’avaluació: Proporció de dones de 50-69 anys que participen als cribatges
biennals de càncer de mama.

3. D’aquí a l’any 2005 cal que tota la informació que es facilita a les dones objecte del
programa sobre els beneficis, limitacions i possibles efectes adversos del cribratge de
càncer de mama s’ajusti als criteris d’actuació marcats en el «Programa de detecció
precoç de càncer de mama a Catalunya», elaborat pel Servei Català de la Salut.

Indicador d’avaluació: Grau d’adequació de la informació facilitada i la recomenada al
programa.

4. D’aquí a l’any 2005 cal que tots els centres i professionals que participen en aquest
cribratge compleixin els criteris establerts en el protocol d’actuació del Programa de
detecció precoç de càncer de mama a Catalunya.

Indicador d’avaluació: Proporció de centres i profesionals que apliquen els protocols
d’actuació.

5. D’aquí al 2005 cal assolir una cobertura poblacional a Catalunya del 80%.

Indicador d’avaluació: Cobertura del programa de cribatge en dones de 50 a 69 anys.

6. D’aquí al 2005 cal que el 95% dels tumors de mama detectats mitjançant el progra-
ma de cribratge hagin estat valorats dins del comitè de tumors corresponent.

Indicador d’avaluació: Proporció de tumors de mama detectats mitjançant el programa
de cribatge que han estat valorats dins del comité de tumors corresponents.

7. D’aquí a l’any 2005 cal que el 70% dels tumors de mama detectats mitjançant el pro-
grama de cribratge tinguin un diagnòstic de certesa i hagin iniciat un tractament adient
en un temps no superior als 30 i 45 dies, respectivament.

Indicador d’avaluació: Proporció de tumors de mama amb diagnòstic definitiu i inici de
tractament abans del 30 i 45 dies respectivament.

8. D’aquí a l’any 2005 cal assolir una taxa de detecció del càncer de mama prevalent
com a mínim de 4,1 per 1.000 dones cribrades.

Indicador d’avaluació: Taxa de detecció de càncer de mama prevalent.

9. D’aquí a l’any 2005 cal assolir una taxa de detecció del càncer de mama incident com
a mínim de 2,0 per 1.000 dones cribrades.

Indicador d’avaluació: Taxa de detecció de càncer de mama incident.

10. D’aquí a l’any 2005 cal realitzar un estudi sobre la pertinença d’avançar aquest cri-
bratge a les dones de 45-49 anys.

Indicador d’avaluació: Realització de l’estudi.

11. D’aquí a l’any 2005 cal realitzar un estudi per establir un protocol d’actuació en les do-
nes de 40-49 anys amb risc elevat de patir aquesta malaltia.

Indicador d’avaluació: Realització de l’estudi.

Cribratge de càncer de coll d’úter

12. D’aquí a l’any 2005 cal que el 95% dels equips d’atenció primària incorporin les reco-
manacions sobre el cribratge de càncer de coll d’úter realitzades pel Departament de
Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya.
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Indicador d’avaluació: Percentatge d’històries clíniques amb seguiment, recomanacions
de cribratge en la població diana atesa en l’atenció primària.

13. D’aquí a l’any 2005 cal establir un sistema d’informació que permeti conèixer els indi-
cadors d’estructura, procés i resultats del cribratge de càncer de coll d’úter.

Indicador d’avaluació: Percentatge de centres i serveis implicats en el cribratge que par-
ticipen en els circuits d’informació i coordinació dissenyats.

14. D’aquí a l’any 2005 cal realitzar un estudi per avaluar la introducció de noves tecnolo-
gies per la detecció poblacional i el maneig del càncer de coll d’úter, així com la seva
utilització en la pràctica assistencial.

Indicador d’avaluació: Resultats de l’estudi sobre si la introducció de noves tecnologies
pot millorar la detecció poblacional i el maneig del càncer de coll d’úter.

Cribratge de càncer colorectal

15. D’aquí a l’any 2005 cal avaluar l’acceptabilitat i la viabilitat de la implantació a Cata-
lunya del cribratge del càncer colorectal en homes i dones de 50 a 69 anys.

Indicador d’avaluació: Realització d’una enquesta per avaluar el grau d’acceptació del
cribratge entre diferents grups de població i identificació de variables associades.

16. D’aquí a l’any 2005 cal augmentar el grau de coneixement de la població sobre els
factors de risc de càncer colorectal i la seva prevenció fins a un 70%.

Indicador d’avaluació: Realització d’una enquesta per analitzar el grau de coneixement
de la població sobre els factors de risc de càncer colorectal i la seva prevenció.

Detecció de pacients d’alt risc de càncer

17. D’aquí a l’any 2005 cal identificar els individus/famílies genèticament susceptibles de
desenvolupar càncer que puguin beneficiar-se d’estratègies preventives específiques de
consell genètic del càncer, efectuades en un entorn multidisciplinari i que tingui en comp-
te els aspectes psicosocials, així com també garantint l’autonomia en la decisió de les
persones afectades i la confidencialitat de la informació.

Indicador d’avaluació: Percentatge de famílies que reben consell genètic.

18. D’aquí a l’any 2005 cal que la unitat de referència de consell genètic en càncer de
l’Institut Català d’Oncologia coordini les actuacions en aquest àmbit a Catalunya.

Indicador d’avaluació: Nombre de casos de càncer hereditari declarats en el registre
de Càncer hereditari de Catalunya.

19. Establir un Registre de càncer hereditari a Catalunya.

Indicador d’avaluació: Establiment del registre.

Garantir un diagnòstic i un tractament apropiat i de qualitat

20. D’aquí a l’any 2005 el Servei Català de la Salut i l’Institut Català d’Oncologia i els equips
d’atenció primària juntament amb els centres de referència hauran d’establir els inter-
vals de temps de demora entre la sospita, el diagnòstic de certesa i el tractament en
els tumors més freqüents (mama, pulmó, colorectal i pròstata).

Indicador d’avaluació: Establiment dels intervals de temps de demora.

21. D’aquí a l’any 2005 el Servei Català de la Salut i l’Institut Català d’Oncologia i els equips
d’atenció primària juntament amb els centres de referència hauran d’establir els circuits
per reduir el temps de demora entre la sospita, el diagnòstic de certesa i el tractament
en els tumors més freqüents (mama, pulmó, colorectal i pròstata).
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Indicador d’avaluació: Establiment dels circuits.

22. D’aquí a l’any 2005 cal promoure el seguiment de les guies de pràctica clínica dels tu-
mors més freqüents elaborades amb el consens dels professionals sanitaris.

Indicador d’avaluació: Nombre de centres que disposen i apliquen les guies de pràcti-
ca clínica per a les principals localitzacions tumorals (mama, pulmó, colorectal, pròsta-
ta, bufeta urinària, úter, cap i coll, i hematològics).

23. D’aquí a l’any 2005 cal completar la dotació tecnològica i l’equipament de radioteràpia
en els centres sanitaris públics, en relació amb la incidència del càncer prevista i les
necessitats tecnològiques.

Indicador d’avaluació: Nombre d’equipaments de radioteràpia disponible en els centres
sanitaris públics.

24. D’aquí a l’any 2005 cal establir mecanismes de cooperació entre els diferents nivells
assistencials que tracten pacients amb càncer, tenint en compte el seu grau d’exper-
tesa i els seus resultats clínics.

Indicador d’avaluació: Nombre de convenis establerts entre els diferents nivells assis-
tencials.

Millorar els sistemes d’informació sanitària en atenció oncològica

25. D’aquí a l’any 2005 cal establir els criteris i circuits de declaració de casos del Regis-
tre de Càncer de Catalunya.

Indicador d’avaluació: Nombre de casos de tumors declarats al Registre de Càncer de
Catalunya.

Potenciar el paper del voluntariat i grups d’ajuda mútua

26. D’aquí a l’any 2005 el Servei Català de la Salut continuarà cooperant amb les orga-
nitzacions de voluntaris i els grups d’ajuda mútua per tal d’obrir noves oportunitats al
desenvolupament de modalitats de suport psicosocial als pacients amb càncer, així
com de col·laboració en les iniciatives preventives previstes pel Pla Director d’Onco-
logia de Catalunya.

Indicador d’avaluació: Valoració de les actuacions realitzades.

Promoure la recerca translacional en transferència de tecnologia, epidemiològica 
i sobre la prevenció del càncer

27. D’aquí a l’any 2005 cal disposar de programes de recerca aplicada en oncologia en
els principals hospitals de Catalunya amb possibilitat de fer recerca de qualitat, així com
la recerca clínica centrada en avaluar noves estratègies terapèutiques.

Indicador d’avaluació: Nombre de programes de recerca aplicada en oncologia.

28. D’aquí a l’any 2005 cal potenciar la recerca en epidemiologia i prevenció del càncer.

Indicador d’avaluació: Valoració de les actuacions realitzades.

Activitats

Promoure la prevenció i detecció de l’hàbit tabàquic (veure capítol de tabac)

• Endegar el projecte Hospitals lliures de fum en els hospitals de la XHUP i en els centres
d’atenció primària de salut.
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• Desenvolupar activitats de suport a la cessació tabàquica entre els professionals d’infer-
meria, metgesses i metges.

• Dissenyar i implantar un programa de consell antitabàquic per als pacients i familiars amb
problemes de salut relacionats amb el tabac atesos a l’atenció primària.

Informació a la població sobre les causes del càncer, la seva prevenció i la
importància de la detecció precoç

• El Servei Català de la Salut, l’Institut Català d’Oncologia i els professionals sanitaris, de l’a-
tenció primària i especialitzada, continuaran difonent entre la població els consells preven-
tius recollits en el Codi Europeu contra el Càncer.

• Dissenyar i implementar per part dels equips d’atenció primària de salut un programa d’ac-
tivitats preventives dirigides a pacients atesos amb problemes de salut relacionats amb fac-
tors de risc de càncer (dieta, tabac i exercici físic).

Cribratge de càncer de mama

• El Servei Català de la Salut haurà establert els centres i circuits assistencials necessaris
per a finalitzar el desplegament territorial del programa de cribratge de càncer de mama
a Catalunya, amb especial èmfasi en l’ampliació en l’edat de 65-69 anys.

• El Servei Català de la Salut i l’Institut Català d’Oncologia hauran difós als diferents centres
i professionals implicats el protocol d’actuació del Programa de detecció precoç de càn-
cer de mama.

• El Servei Català de la Salut i l’Institut Català d’Oncologia hauran establert els circuits i sis-
temes d’informació adients per tal d’elaborar els indicadors d’estructura, procés i resultats
establerts.

• El Servei Català de la Salut i l’Institut Català d’Oncologia hauran realitzat actuacions d’in-
formació adreçades als professionals d’atenció primària i especialitzada per facilitar la par-
ticipació de la població diana.

Cribratge de càncer de coll d’úter

• Informació a la població diana sobre les recomanacions de cribratge.

• El Servei Català de la Salut i l’Institut Català d’Oncologia establiran els criteris i els circuits
de coordinació de la informació entre els diferents centres i serveis implicats en el cri-
bratge.

• El Servei Català de la Salut i l’Institut Català d’Oncologia desenvoluparan l’anàlisi de no-
ves tecnologies en la detecció del càncer de coll d’úter, en especial la prova de detecció
de la infecció del virus del papil·loma humà com a coadjuvant de la citologia.

Cribratge de càncer colorectal

• Ampliar la prova pilot de cribratge poblacional de càncer colorectal en la població de 50
a 69 anys.

• Informar al 95% de la població atesa a les àrees bàsiques de salut on s’ha realitzat la pro-
va pilot sobre els factors de risc i la prevenció del càncer colorectal, per part dels equips
d’atenció primària i especialistes.

Detecció de pacients d’alt risc de càncer

• El Servei Català de la Salut i l’Institut Català d’Oncologia promouran la formació en pre-
disposició hereditària al càncer entre els professionals sanitaris vinculats als procediments
diagnòstics i terapèutics del càncer.
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• El Servei Català de la Salut i l’Institut Català d’Oncologia difondran els criteris de sospita
per identificar els pacients d’alt risc de càncer entre els professionals sanitaris.

• El Servei Català de la Salut i l’Institut Català d’Oncologia promouran la realització de pro-
tocols d’actuació consensuats i la coordinació entre els diferents centres i professionals
implicats en el maneig multidisciplinar d’aquests individus/famílies.

• El Servei Català de la Salut i l’Institut Català d’Oncologia establiran els circuits necessaris
per garantir la continuïtat assistencial d’aquests individus/famílies.

• El Servei Català de la Salut i l’Institut Català d’Oncologia establiran els criteris per garan-
tir l’autonomia i la confidencialitat de la informació.

Garantir un diagnòstic i un tractament apropiat i de qualitat

• Realització d’uns criteris de consens entre els diferents professionals sanitaris sobre els
signes i símptomes de sospita de càncer en els tumors més freqüents (mama, pulmó, co-
lorectal i pròstata).

• El Servei Català de la Salut i l’Institut Català d’Oncologia, i els equips d’atenció primà-
ria juntament amb els centres de referència hauran de definir l’organització i els circuits
de derivació per a la realització de proves diagnòstiques en pacients amb sospita de
càncer.

• Promoure la decisió terapèutica en oncologia basada en comitès de tumors multidiscipli-
naris i protocols terapèutics.

• Elaborar les guies de pràctica clínica per als tumors més freqüents amb el consens dels
professionals implicats.

• Implementar i avaluar la utilització de les guies de pràctica clínica.

• El Servei Català de la Salut i l’Institut Català d’Oncologia definiran els recursos necessaris
per completar la dotació tecnològica i l’equipament de radioteràpia en els centres sanita-
ris públics.

• S’establiran mecanismes de coordinació entre els nivells assistencials per tal de facilitar el
tractament apropiat per a cada pacient en el nivell assistencial que requereixi.

Millorar els sistemes d’informació sanitària en atenció oncològica

• Establir registres hospitalaris de càncer que siguin la font d’informació clínica del Registre
de càncer de Catalunya.

• Desenvolupar mecanismes de recollida d’informació de resultats clínics, amb especial èm-
fasi en l’estadiatge en el diagnòstic i la supervivència.

Potenciar el paper del voluntariat i grups d’ajuda mútua

• Accions afavoridores de les diferents modalitats de suport psicosocial als pacients amb
càncer.

• Accions de col·laboració en les iniciatives preventives previstes pel Pla Director d’Oncolo-
gia de Catalunya.

Promoure la recerca translacional en transferència de tecnologia, 
epidemiològica i sobre la prevenció del càncer

• Potenciar els programes de recerca aplicada i clínica existents en els hospitals de la XHUP
i la seva interacció amb la recerca universitària.

• Consolidar el programa de recerca en epidemiologia i prevenció del càncer.
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Avaluació
A partir dels registres de càncer de Tarragona, Girona i el registre de mortalitat de Catalun-
ya del Departament de Sanitat i Seguretat Social farà un seguiment dels indicadors de mor-
talitat, incidència i supervivencia específica relacionats amb el càncer a Catalunya que per-
meti avaluar el objectius generals de salud i disminució de risc. Pel que fa als objectius
operacionals plantejats pel periode 2002-2005, l’Institut Català d’Oncologia conjuntament amb
el Departament de Sanitat i Seguretat Social i el Servei Català de la Salut avaluaran mit-
jançant enquestes i estudis específics, el grau de cobertura, participació, detecció, pertinença,
acceptabilitat dels diferents programes de cribratge de càncer així com els diferents aspec-
tes relacionants amb el grau de coneixament, grau d’acceptació i valoracions poblacionals i
professionals dels diferents programes i intervencions endegats a partir d’aquest moment.

Mitjançant explotacions específiques d’aquest registres i estudis específics, s’avaluaran el
nombre de casos diagnosticats i tractats, periodes de temps transcurreguts entre la suspita
diagnòstica i el tractament.

Intervencions prioritàries del Pla de salut
2002-2005
Les intervencions i accions prioritàries que es proposen s’emmarquen en una continuïtat i
coherència amb el període de planificació anterior, el Pla de salut de Catalunya 1999-2001,
i amb el Pla Director d’Oncologia 2001-2004.

Les intervencions i accions prioritàries proposades pel Pla de salut de Catalunya 2002-2004
són:

• Prevenció, detecció i abandonament de l’hàbit tabàquic.

• Informació a la població sobre les causes del càncer, la seva prevenció, i la importància
de la detecció precoç.

• Incrementar les accions sistemàtiques de prevenció del càncer.

• Garantir un diagnòstic i un tractament apropiats i de qualitat, tot promovent l’equitat
d’accés.

• Millorar els sistemes d’informació sanitària en atenció oncològica.

• Potenciar el paper del voluntariat i dels grups d’ajuda mútua.

• Promoure la recerca translacional en transferència de tecnologia diagnòstica i te-
rapèutica, epidemiològica i sobre la prevenció del càncer.
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Malalties respiratòries

Introducció
Les malalties del sistema respiratori són un dels grups de patologies que produeixen una
morbimortalitat més elevada en el nostre entorn. Deixant de banda el càncer de pulmó, que
serà tractat en el capítol corresponent, i altres malalties respiratòries menys prevalents, la ma-
laltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), grup de malalties respiratòries que comparteixen
entre si una limitació no reversible del flux aeri, és sens dubte la més important. La preva-
lença de la MPOC arreu del món ha estat estimada en 9,34 per 1.000 homes i 7,33 per
1.000 dones l’any 19901. Aquesta estimació inclou totes les edats i, per tant, subestima la
prevalença de la malaltia en adults i gent gran on, degut a l’hàbit tabàquic, és molt més ele-
vada. L’estudi epidemiològic més important realitzat a Espanya sobre més de 4.000 perso-
nes indica una prevalença de la MPOC del 9% en adults entre 40 i 70 anys2.

D’acord amb algunes projeccions realitzades3, l’any 2020 l’MPOC serà la cinquena causa
d’anys de vida perduts i anys de vida amb discapacitat, després de la malaltia isquèmica del
cor, la depressió, els accidents de trànsit i les malalties cerebrovasculars.

El cost derivat de l’atenció als malalts amb MPOC és molt elevat; s’ha calculat que un ma-
lalt amb MPOC genera un cost sanitari directe mitjà de 1.876 e/any, però el cost és gaire-
bé el doble en malalts greus (2.911 e/any) que en malalts lleus (1.484 e/any)4. D’aquestes
xifres es dedueix que una de les activitats més «cost-efectives» és la detecció precoç de la
malaltia en fases lleus, per intentar prevenir la seva progressió5. Les implicacions laborals, sa-
nitàries, socials i econòmiques que la MPOC suposa, essent responsable d’una part signifi-
cativa de les visites mèdiques, d’urgències i d’hospitalitzacions, i essent també la quarta cau-
sa de mortalitat en el món, fan d’aquesta malaltia un problema de salut pública de primer
ordre, d’interès no tan sols per metges assistencials sinó també per a responsables dels ser-
veis sanitaris, gestors i planificadors6.

El tabaquisme és la principal causa de MPOC. Altres causes menys freqüents són les d’ori-
gen genètic, exposició laboral, tabaquisme passiu, contaminació ambiental, hiperreactivitat
bronquial o les infeccions respiratòries infantils que suposaven mesures específiques de trac-
tament i seguiment, encara que la seva importància és molt reduïda. Gairebé un 50% de les
persones majors de 50 anys fumadores/exfumadores amb símptomes respiratoris crònics
com la tos, expectoració i/o sibil·làncies poden tenir una MPOC sense diagnosticar7, i s’es-
tima que més de la meitat d’aquests malalts moriran per causes atribuïbles a la malaltia en
els propers 10 anys al diagnòstic.

Existeix una relació clarament identificada entre l’exposició al tabac i un deteriorament de la
funció pulmonar en malalts que és fàcilment detectable mitjançant espirometria forçada2. L’es-
pirometria forçada és una prova de funció pulmonar que permet detectar alteracions venti-
latòries, fins i tot en fases inicials. El paràmetre més important en l’espirometria és el volum
espiratori forçat en el primer segon (FEV1), que serveix per al diagnòstic, per a la classifica-
ció de la gravetat i ajuda a estimar la resposta al tractament i predir l’expectativa de vida.

Degut a què la prevalença de tabaquisme al nostre país s’ha mantingut força estable amb
tendència a l’alça entre les dones joves, es fa del tot necessària la detecció precoç8 per tal
d’establir les mesures terapèutiques adients per evitar la progressió de la malaltia5. Els ma-
lalts amb MPOC que accedeixen a l’espirometria tenen patrons de tractament de la malaltia
més adequats, menys morbiditat i generen un menor cost sanitari4.

Estudis realitzats a Espanya demostren que el tractament ambulatori de la malaltia encara
està allunyat de les pràctiques recomanades segons l’evidència científica disponible9,10. Establir 
pautes de tractament de les aguditzacions entre els metges d’atenció primària per aconse-
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guir el tractament més adequat, que podria evitar fracassos terapèutics i eventualment in-
gressos hospitalaris (la taxa de fracàs ambulatori de les aguditzacions és excessivament ele-
vada, 21%)11, és una de les intervencions més rellevants en aquest aspecte12.

Per altra banda, cal impulsar programes d’hospitalització a domicili i d’alta precoç per ma-
lalts amb MPOC aguditzada, causa freqüent d’ingrés hospitalari, particularment a l’hivern, te-
nint com a conseqüència el col·lapse de les urgències hospitalàries i l’ocupació de llits d’in-
ternament13,14. Amb freqüència, l’atenció a aquests malalts no precisa d’elements d’alta tecnologia 
i pot realitzar-se a domicili amb xarxes de suport adequades15. Això ha de repercutir en una
important reducció de costos, ja que l’hospitalització és la partida més important de cost sa-
nitari derivat de l’atenció a les aguditzacions de la MPOC16.

Diverses enquestes han mostrat que una proporció important de malalts amb MPOC no iden-
tifiquen el tabac com la causa principal de la seva malaltia i també que una proporció impor-
tant de malalts amb MPOC no ha intentat mai deixar de fumar17. Deixar de fumar frena la pro-
gressió de la malaltia. Però, a més, disminueix el nombre i la gravetat de les aguditzacions.

Cal també difondre pautes de comportament saludables per als malalts amb MPOC, que po-
den reduir la morbiditat de la malaltia: exercici físic, nutrició, higiene, vacunacions o estimu-
lar les associacions de malalts amb MPOC, que poden ser un mitjà de difusió de les pau-
tes de tractament i de vida. També poden ser cercles d’ajuda per deixar de fumar.

Magnitud del problema
A Catalunya l’any 2000 les malalties del sistema respiratori van suposar la tercera causa de
mortalitat en tots dos sexes després dels tumors i les malalties del sistema circulatori, el que
representava una taxa de 97,39 morts per 100.000 habitants (76,97 en dones i 118,78 en
homes). Per grups d’edat, les malalties del sistema respiratori estan entre les tres primeres
causes de mortalitat en tot dos sexes a partir dels 65 anys endavant.

Per causes específiques, la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) i l’asma són les
més freqüents, amb una taxa específica de 44,69 morts per 100.00 habitants l’any 2000
(taula 1).

Codi CIM-10 Homes Dones Total

J40-J47 Bronquitis, emfisema, asma i MPOC 66,14 24,20 44,69

J40-J44 i J47 • Bronquitis, emfisema i MPOC 64,95 20,65 42,29

J45 i J46 • Asma 1,19 3,55 2,40

J60-J99, J30-J39 Resta malalties respiratòries 35,59 36,43 36,02

J10-J11 Infecció respiratòria per Influenza 1,56 2,65 2,27

J12-J18 Pneumònies i broncopneumònies 13,96 11,69 12,80

J00-J06, J20-J22 Infeccions respiratòries agudes 1,53 1,71 1,62

Font: Anàlisi de la mortalitat a Catalunya 2000. Servei d’Informació i Estudis. Departament de Sanitat i Seguretat Social.

Taula 1. Taxes
específiques de

mortalitat per malalties
respiratòries per

100.000 habitants 
(CIM-10; D73).

Catalunya, 2000

Si analitzem la mortalitat per malalties respiratòries en els darrers anys per causes, la malal-
tia pulmonar obstructiva crònica i l’asma s’han incrementat moderadament entre els anys
1983 i 1997, amb un increment anual mitjà del 0,6%, mentre que les pneumònies (–2,7%) i
les infeccions respiratòries agudes (–7,5%) s’han reduït en aquest mateix període (taula 2).
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Segons el registre d’altes hospitalàries de Catalunya (CMBDAH), l’any 2000 les malalties del
sistema respiratori continuen essent la tercera causa en nombre d’altes (10,1%) després de
les malalties del sistema circulatori (11,9%) i digestiu (11,1%)18. Durant aquest any es van pro-
duir 18.421 altes en persones majors de 64 anys per MPOC, xifra que representa un impor-
tant increment global (27,7%) en la taxa d’hospitalització per MPOC des de 1997 (taula 3).

Variació anual 1983-1997 Variació percentual 1989-1998

Malalties respiratòries – –3,67%

Bronquitis, emfisema, asma 0,6% –10,45%

Pneumònies –3,7% –20,49%

Infeccions respiratòries agudes –7,5% –31,15%

Font: Evolució de la mortalitat a Catalunya, 1983-1997. Servei d’Informació i Estudis. Departament de Sanitat i Seguretat Social.

Taula 2. Variació
percentual (taxes
estandarditzades 
per 100.000 habitants)
de la mortalitat per
malalties respiratòries.
Catalunya, 1983-1998

Any 1997 Any 2000 Increment %

14,6 18,6 27,7

Font: Servei Català de la Salut. CMBD. Catalunya, 1997-2000.

Taula 3. Taxa
d’hospitalització bruta
per malaltia respiratòria
per 1.000 habitants
més grans de 64 anys.
Catalunya, 1997-2000

Any 1997 Any 2000 Increment %

10,1 11,4 12,1

Font: Servei Català de la Salut. CMBD. Catalunya, 1997-2000.

Taula 4. Taxa de
reingressos hospitalaris
per MPOC. Catalunya,
1997-2000

Per causes específiques, i segons la Classificació Clínica per a la Recerca en Polítiques Sanità-
ries (CCHPR), que distribueix tots els codis diagnòstics en 259 categories diagnòstiques utilitzant
sobretot criteris clínics, durant el període 1996-1999 la MPOC és una de les malalties que més
creixen, si bé aquesta tendència s’ha reduït durant l’any 2000. Pel que fa a la taxa de reingres-
sos per MPOC, s’observa un increment global del 12,1% entre els anys 1997 i 2000 (taula 4).

Quant a la morbiditat percebuda, segons l’Enquesta de salut de Catalunya 2002, les malal-
ties respiratòries del tracte superior (10,5%) i la grip (25,2%) són les causes més freqüents
de restricció d’activitat els darrers 15 dies. L’asma i la bronquitis són declarades com a tras-
torn crònic per un 5,7 i un 6,5% de la població major de 14 anys, respectivament19.

Principals problemes prioritaris

• Bronquitis, emfisema i MPOC.

• Infecció respiratòria per Influenza.

• Pneumònies i broncopneumònies.

• Infeccions respiratòries agudes.

Objectiu de salut i de disminució de risc per 
a l’any 2010
1. D’aquí a l’any 2010 cal reduir la mortalitat per grip, malaltia infecciosa aguda de l’apa-

rell respiratori i pneumònia en un 10% entre la població ≥ 60 anys.
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Indicador d’avaluació: Taxa de mortalitat estandarditzada per edat per grip, malaltia in-
fecciosa aguda de l’aparell respiratori i pneumònia.

2. D’aquí a l’any 2010 cal reduir la mortalitat per malaltia pulmonar obstructiva crònica en-
tre la població de més de 40 anys en un 10%.

Indicador d’avaluació: Taxa de mortalitat (estandarditzada per edat) per malaltia pulmo-
nar obstructiva crònica entre la població de més de 40 anys.

Objectius operacionals del Pla de salut 
2002-2005
1. D’aquí a l’any 2005 el Departament de Sanitat i Seguretat Social i el Servei Català de la

Salut reduiran la taxa d’altes hospitalàries per MPOC en un 5%.

Indicador d’avaluació: Nombre d’altes per MPOC segons el registre del conjunt mínim
bàsic de dades de l’alta hospitalària.

2. D’aquí a l’any 2005 el Departament de Sanitat i Seguretat Social i el Servei Català de la
Salut reduiran el nombre de dies d’estada hospitalària per MPOC en un 5%.

Indicador d’avaluació: Dies d’estada mitjana per MPOC segons el registre del conjunt
mínim bàsic de dades de l’alta hospitalària.

3. D’aquí a l’any 2005 el Departament de Sanitat i Seguretat Social i el Servei Català de la
Salut reduiran la taxa de reingressos per MPOC en un 10%.

Indicador d’avaluació: Nombre de reingresos per MPOC segons el registre el conjunt mí-
nim bàsic de dades de l’alta hospitalària.

4. D’aquí a l’any 2005 el Departament de Sanitat i Seguretat Social i el Servei Català de la
Salut promouran l’ús homogeni de recomanacions pel tractament de les reaguditzacions
de l’MPOC d’acord amb les pautes consensuades actualment.

Indicador d’avaluació: Existència de les recomanacions.

5. D’aquí a l’any 2005 el Departament de Sanitat i Seguretat Social i el Servei Català de la
Salut estendran la implantació d’espiròmetres en un 80% dels equips d’atenció primària
de Catalunya.

Indicador d’avaluació: Nombre d’espiròmetres a la xarxa d’equips d’atenció primària.

6. D’aquí a l’any 2005 el Departament de Sanitat i Seguretat Social i el Servei Català de la
Salut impulsaran programes de hospitalització a domicili per malalts amb MPOC agudit-
zada.

Indicador d’avaluació: Nombre de programes d’hospitalització a domicili per malalts amb
MPOC a Catalunya.

7. D’aquí a l’any 2005 el Departament de Sanitat i Seguretat Social i el Servei Català de la
Salut hauran elaborat consensuadament recomanacions d’actuacions i derivació entre els
diferents nivells assistencials, per a l’abordatge de pacients amb malalties cròniques de
l’aparell respiratori.

Indicador d’avaluació: Existència de les recomanacions.

8. D’aquí a l’any 2005 el Departament de Sanitat i Seguretat Social i el Servei Català de la
Salut haurà establert pautes de comportament saludables a la població general en rela-
ció a la MPOC.

Indicador d’avaluació: Existència de les pautes.
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Avaluació
El seguiment de l’activitat assistencial de la xarxa sanitària de Catalunya ha de permetre, mit-
jançant els informes del registre del conjunt mínim bàsic de dades de l’alta hospitalària, avaluar
els objectius referents al nombre d’altes, dies d’estada i reingressos dels malalts amb MPOC.

Per tal d’avaluar els objectius operacionals plantejats en relació a recomanacions guies i pau-
tes de comportament, el Departament de Sanitat i Seguretat Social i el Servei Català de la
Salut crearan un grup d’experts amb la participació i el consens dels diferents professionals
sanitaris de tots els nivells assistencials i en coordinació amb les societats científiques na-
cionals i estatals implicades, que hauran d’elaborar, modificar o actualitzar, segons convin-
gui, les recomanacions o guies pertinents per al seguiment, control i tractament del malalts
amb MPOC a Catalunya.

Intervencions prioritàries del Pla de salut
2002-2005
Les intervencions proposades en el Pla de salut de Catalunya anterior, en relació amb les
malalties de l’aparell respiratori, es basaven en activitats de detecció i seguiment d’aquests
problemes de salut i de coordinació entre professionals sanitaris i nivells assistencials.

Les intervencions plantejades amb relació al càncer de pulmó i la vacunació contra la grip i la
pneumònia pneumocòccica continuen vigents i són tractades als capítols corresponents (vegeu
el capítol «Càncer» i el capítol «Malalties susceptibles de ser previngudes amb vacunacions»).
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• Facilitar l’accés a l’espirometria per les persones majors de 40 anys fumadores/exfu-
madores amb símptomes respiratoris.

• Difondre el coneixement de les normatives de tractament de la MPOC entre els met-
ges d’atenció primària.

• Establir pautes de maneig de les aguditzacions entre els metges d’atenció primària.

• Impulsar programes d’hospitalització a domicili i d’alta precoç per malalts amb MPOC
aguditzada.

• Impulsar programes d’informació sobre tabaquisme i d’abandonament de l’hàbit en-
tre malalts amb MPOC.

• Difondre pautes de comportament saludables per als malalts amb MPOC.

• Estimular les associacions de malalts amb MPOC, que poden ser un mitjà de difusió
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Lesions produïdes per accidents 
i violències
Les lesions produïdes per causes externes són un dels principals problemes de salut als paï-
sos desenvolupats1. A Catalunya, els patrons de morbiditat i mortalitat per aquest problema
de salut són molt semblants als dels altres països de l’Europa sud-occidental. Així es va con-
siderar ja l’any 1990 quan, en el moment d’elaborar el Document marc per a l’elaboració del
Pla de salut de Catalunya2, es va seleccionar com un àmbit d’acció prioritari dins les políti-
ques de salut adreçades a la població catalana.

En aquest sentit, d’acord amb les orientacions de l’Oficina de la Regió Europea de l’Orga-
nització Mundial de la Salut (OMS)1,3, el Pla de salut de Catalunya proposa estratègies i ac-
cions dirigides a la prevenció i el control dels accidents i de les malalties que generen, així
com per a l’abordatge de la violència domèstica i els maltractaments infantils.
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Lesions produïdes per accidents

Introducció
Les lesions accidentals conformen una de les patologies més prevalents i de conseqüències
més greus entre la població més jove. Així, aquestes lesions són la primera causa de mor-
talitat en els menors de 45 anys4. La morbiditat per aquesta causa és força elevada entre la
població infantil i adolescent i, tot i que la majoria dels casos són poc greus, una proporció
destacable requereix atenció hospitalària i genera seqüeles permanents5.

Així mateix, els accidents més greus tenen com a conseqüències gens menyspreables l’im-
pacte psicològic i social en els afectats i el seu entorn, així com els importants costos econò-
mics generats1,6,7.

Un altre grup poblacional molt afectat per les lesions no intencionals és el format pels ma-
jors de 64 anys. L’augment de l’accidentalitat entre la gent gran, en relació amb els adults
d’edat mitjana, es deu fonamentalment a causes derivades de l’estat orgànic, funcional i men-
tal dels afectats8,9, i a l’exposició a factors de risc ambientals, com habitatges inadequats,
manipulació de productes perillosos, inadaptació d’espais públics, seguretat viària deficient,
consum de fàrmacs, entre altres10,11. Els tipus de lesió accidental més freqüents entre la gent
gran al nostre medi són principalment els accidents de trànsit (AT), sobretot com a vianants,
i les caigudes. Entre les persones grans, la caiguda és un fet molt freqüent, amb un alt pro-
tagonisme en el seu estat de salut i una elevada morbimortalitat tant pel traumatisme mateix
com per les seqüeles que produeix, entre altres, les conseqüències psicosocials. El risc de
caure augmenta amb l’edat. Les caigudes acaben freqüentment en fractures que són motiu
d’ingrés hospitalari i que, fins i tot, poden causar la mort.

Justificació de les intervencions
La prevenció de les lesions accidentals és un àmbit amb un elevat component intersectorial
en el que les intervencions de més impacte s’apliquen habitualment fora del sistema sanita-
ri1,8,12. En l’abordatge d’aquest problema clàssicament es distingeixen tres grans línies d’ac-
ció preventiva: l’aplicació d’innovacions tecnològiques, la modificació de comportaments de
risc i el compliment de normativa legal8,13,14.

Com en altres àmbits, les intervencions proposades des del Pla de salut de Catalunya per
a la reducció de la freqüència i gravetat de les lesions accidentals, a partir del Document
marc elaborat l’any 1991, es basen en els criteris d’impacte poblacional, efectivitat de les
mesures i factibilitat d’implementació i avaluació.

Les activitats de promoció de la salut mitjançant les campanyes comunitàries d’informació i
educació, tot i les seves limitacions, s’han mostrat com activitats bàsiques però no suficients
per a la reducció dels accidents9,12,15 i, en conseqüència, els experts recomanen continuar
amb la implementació d’aquestes accions d’educació sanitària, amb un major control dels
seus continguts i procediments, per tal de millorar la seva efectivitat1. Mitjançant les activi-
tats dels diferents recursos del sistema sanitari es desenvolupen accions preventives basa-
des en la detecció i correcció de factors de risc i en el consell, principalment en l’àmbit de
l’atenció primària de salut i dirigides prioritàriament a nens, adolescents i gent gran9,14-17.

En relació amb la prevenció dels AT, que al nostre país són els que generen la mortalitat i
seqüeles discapacitants més elevades, la majoria de les intervencions d’efectivitat demostra-
da s’han de desenvolupar en l’àmbit de les polítiques de mobilitat, urbanisme i transport. Així,
a Catalunya, a més de les accions en l’àmbit local, el Servei Català de Trànsit elabora i apli-
ca el Pla català de seguretat viària18, que defineix les estratègies i formula les principals in-

PLA DE
SALUT DE
CATALUNYA

238 LESIONS PRODUÏDES PER ACCIDENTS I VIOLÈNCIES

05.2.04_237_259  23/9/03  10:44  Página 238



tervencions i objectius a assolir. En aquest sentit, el Pla de salut de Catalunya assumeix i
adapta al seu camp d’acció les propostes sobre seguretat viària, i d’acord amb l’impacte
sobre la salut de la població catalana4,19,20 i l’efectivitat demostrada1,15,21-26 proposa objectius
de salut, de disminució de risc i objectius operacionals dirigits principalment als joves i a la
gent gran i, en relació amb el consell preventiu, la utilització de dispositius protectors, la re-
ducció de la ingesta d’alcohol i altres substàncies de risc i la millora tant de l’atenció urgent
als accidentats com de la prevenció i atenció de les seqüeles.

Un altra àrea d’acció prioritària és la prevenció de l’accidentalitat entre els majors de 64 anys,
sobretot pel que fa a les caigudes i els atropellaments. La bibliografia internacional aporta
nombroses dades sobre les intervencions més efectives per a l’abordatge d’aquests proble-
mes, basades preferentment en la detecció i millora de l’estat orgànic i funcional de la gent
gran9,16,27,28, així com en la correcció dels factors de risc ambientals8,11,12,29-31.

Magnitud del problema
Les causes externes representen la quarta causa de mortalitat global a Catalunya l’any 2000,
amb un pes molt important entre les defuncions dels grups més joves de la població: pri-
mera causa de defunció entre els homes d’1 a 44 anys i entre les dones d’1 a 34 anys4.

L’any 2000 la taxa estandarditzada de mortalitat per aquesta causa en la població general
va ser de 38,1 per 100.000 habitants, 57,6 per als homes i 20,1 per a les dones. El nom-
bre de morts per causes externes a Catalunya va ser de 2.594, el 4,7% de totes les de-
funcions. Aquestes dades representen una reducció de més del 25% de la mortalitat res-
pecte de l’any 1989.

Quant als anys potencials de vida perduts (APVP) per causes externes, durant l’any 2000
van suposar 53.604 anys. Aquesta causa és la segona d’APVP entre els homes i les dones,
després dels tumors. Cal destacar l’acusada diferència de taxes estandarditzades d’APVP
entre els dos sexes: 152,8 per 10.000 en els homes i 43,7 per 10.000 en les dones.

A Catalunya es disposa de dos sistemes d’informació, de diferent tipologia, que aporten da-
des complementàries sobre la morbiditat (lesions) generada per causes accidentals o inten-
cionals: el registre del Conjunt mínim bàsic de dades d’altes hospitalàries (CMBDAH) i l’En-
questa de salut de Catalunya (ESCA).

Segons l’informe del CMBDAH corresponent a l’any 200019, el grup diagnòstic «lesions i em-
metzinaments» suposa el quart motiu més freqüent d’hospitalització, amb 62.649 altes, un
7,7% del total d’altes registrades, i una estada mitjana de 8,3 dies. Són la principal causa
d’ingrés en el grup de 15 a 24 anys.

La informació sobre l’etiologia d’aquestes lesions, mitjançant la codificació de causes exter-
nes, és de gran utilitat de cara a conèixer el tipus d’accident o agressió. Entre els ingressos
traumatològics destaquen, per la seva freqüència, les caigudes accidentals (amb 22.090 al-
tes) i els AT (amb 8.388 altes).

Per l’Enquesta de salut de Catalunya 200220, es disposa d’informació poblacional sobre fre-
qüència i distribució dels accidents que han requerit algun tipus d’assistència sanitària o han
generat alguna restricció de l’activitat habitual. Segons aquesta font d’informació, el 25% de
la població catalana manifesta haver sofert un o més accidents en el decurs del darrer any.
El 36,2% declara haver requerit algun tipus d’assistència mèdica com a conseqüència de
l’accident sofert. Els accidents afecten principalment els nens i els vells. En els menors 
de 15 anys, la incidència en els darrers quinze dies és del 17,7% per als nens i del 16,1%
per a les nenes. En aquest grup d’edat les caigudes i els cops són els tipus d’accidents més
freqüents. Per contra, entre els majors de 64 anys, la proporció de dones que s’accidenten
(15,9%) gairebé duplica la dels homes (9,6%).
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Per la seva importància quant a freqüència o gravetat, per l’existència de mesures efectives
per controlar l’impacte i per la factibilitat d’intervenir, s’han seleccionat tres àrees a tractar
en aquest capítol.

Principals problemes sobres els que es formulen
intervencions i objectius de salut i disminució de risc

Accidentalitat de trànsit

Concretament a Catalunya, el grup principal de defuncions entre les causes externes el cons-
titueixen els AT de vehicles a motor. L’any 2000 són la primera causa de mort per a amb-
dós sexes entre 1 i 34 anys, fonamentalment a conseqüència dels AT.

En relació amb altres països del nostre entorn, Catalunya es troba en una situació intermè-
dia pel que fa a la mortalitat per col·lisions de vehicles de motor (taula 1).

• Accidentalitat de trànsit.

• Accidentalitat infantil.

• Accidentalitat de la gent gran.

País Taxa per 100.000

Portugal 17,8

Grècia 20,1

França 14,4

Espanya 14,3

Itàlia 14,1

Finlàndia 8,5

Noruega 6,9

Regne Unit 5,5

Mitjana de la Comunitat Europea 13,6

Font: Organització Mundial de la Salut (Disponible a: www.who.dk).

Taula 1. Mortalitat per
accidents de trànsit en

països del nostre
entorn, 1998

La freqüència més alta de morts per lesió accidental, segons la nova classificació per 73
causes D (CIM-10), és en primer lloc per als AT, seguidament per a les caigudes i, en ter-
cer lloc, per als accidents domèstics diversos: cremades, intoxicacions, etc.

L’increment d’AT es va intensificar durant la dècada dels anys vuitanta, en la que es va arri-
bar als 32.000 accidents amb lesionats, uns 45.000 ferits i 1.295 morts en les primeres 24
hores l’any 1989. L’any 1991 va ser l’inici d’una inflexió que es va traduir en una forta re-
ducció fins al 2000, en què es van produir 820 morts (gràfic 1).

Pel que fa als APVP per causes externes, s’observa que un grup d’especial risc quant a víc-
times d’AT és el dels joves i adolescents, tant pel total de morts i ferits com per l’impacte
en els APVP. L’impacte sobre la mortalitat prematura va suposar 53.604 anys (26,6%) a Ca-
talunya l’any 2000. Els accidents de trànsit de vehicles a motor (D66) són la primera causa
d’APVP entre els homes i la segona entre les dones (cal destacar l’acusada diferència de ta-
xes per 10.000 habitants d’APVP entre els dos sexes: 71,3 en els homes i 18,5 en les do-
nes).
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La mortalitat per AT en els homes joves de 15 a 24 anys ha experimentat una gran dava-
llada, passant d’una taxa estandarditzada de 59,5 per 100.000 habitants l’any 1989 a 39,2
per 100.000 habitants l’any 2000 (34% de reducció) (gràfic 2).

Els principals grups de risc, segons edat i sexe, són els homes entre 15 i 34 anys, així com
els majors de 64 anys (gràfic 3). Els ocupants de turismes són els que presenten més de-
funcions (54%), seguits dels vianants (18%) i dels ocupants de motocicletes i ciclomotors
(15%)33. Ara bé, quan es té en compte l’exposició en funció del nombre de vehicles, són els
ocupants dels vehicles de dues rodes els que presenten un risc de lesió molt més elevat

Gràfic 1. Distribució 
de la mortalitat per
accidents de trànsit 
de vehicles de motor,
per sexe. Catalunya,
1983-2000
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Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Registre de mortalitat.

Gràfic 2. Evolució de la
mortalitat per accidents
de vehicles de motor
en els homes de 
15 a 24 anys.
Catalunya, 1983-2000
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Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Registre de mortalitat.
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que el dels ocupants de turismes (11,8 víctimes per 1.000 vehicles de dues rodes enfront
de 4,5 víctimes per 1.000 turismes, respectivament)32.

Prop de la meitat de les víctimes per AT de vehicle a motor es produeixen a conseqüència
d’una col·lisió en una zona urbana, encara que és en la carretera on es produeixen més de-
funcions (80%) per aquest tipus d’accident33.

A les àrees urbanes s’observen tres patrons ben diferenciats de lesionats: el més freqüent
és el motorista, usuari jove que presenta lesions sobretot a les extremitats, generalment poc
greus en termes vitals (el pes dels accidents molt greus és relativament baix, ja que es pro-

Gràfic 3. Distribució 
de la mortalitat per
accidents de trànsit 

de vehicles de motor,
per grup d’edat i sexe.

Catalunya, 2000
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Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Registre de mortalitat.

1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85 i més

dueixen moltes lesions de pronòstic de menys importància); l’ocupant de turismes, de major
edat amb predomini de lesions al cap, cara i coll; i el vianant, persona d’edat més avança-
da que pateix les lesions més greus, fruit de traumatismes múltiples, generalment per atro-
pellament.

L’impacte de les malalties derivades dels accidents en el sistema sanitari i l’entorn social, fa-
miliar i laboral dels afectats és cada vegada més important. Actualment no es disposa d’un
sistema d’informació suficientment vàlid que permeti conèixer la situació d’aquest problema
a Catalunya. Només alguns estudis ad hoc34,35 ens proporcionen dades representatives, com
el realitzat per l’Institut Municipal de la Salut36, que ens indica que cada any més de 5.000
persones a Barcelona pateixen discapacitats i seqüeles físiques causades per AT, sobretot
derivades de les lesions més greus, traumatismes cranioencefàlics i lesions medul·lars, entre
altres, i entre els joves. A l’Estat espanyol, el 46% dels casos de paraplegia i tetraplegia exis-
tents es deuen a AT.

Pel que fa a l’àmbit, i segons dades de l’Anuari Estadístic del propi Servei Català de Tràn-
sit37, dels 22.992 AT amb víctimes (ferits i morts) comptabilitzats l’any 2001 a Catalunya, el
75,2% es van produir en zona urbana i el 24,8% en zona interurbana (carretera). D’aquests
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accidents amb víctimes, 622 van ser mortals i van ocasionar un total de 710 morts (un 76,9%
dels morts en zona interurbana i un 23,1% en zona urbana). Per tant, tot i que és la zona
urbana on tenen lloc la majoria dels AT amb víctimes, en la carretera és on més defuncions
es produeixen (gràfic 4).

El nombre de morts (a les 24 hores) en AT presentava, l’any 1997, un augment clarament lo-
calitzat en zona urbana. A partir d’aquest any, el nombre de morts per AT a les carre.
teres ha anat augmentant, tot i que l’any 2001 han davallat considerablement, mentre que els
originats a la zona urbana van davallar fortament l’any 1998 i després s’han mantingut (gràfic 5).

Gràfic 4. Evolució 
dels accidents de
trànsit amb víctimes
segons l’àmbit. 
Catalunya, 1993-2001
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Font: Generalitat de Catalunya. Departament d’Interior. Servei Català de Trànsit.

Entre els factors de risc més fortament relacionats amb la freqüència i gravetat dels AT des-
taca el consum de begudes alcohòliques i altres substàncies potencialment perilloses per a
la conducció de vehicles.

Dades referides a tot l’Estat espanyol, i segons estudis realitzats per l’Institut Nacional de To-
xicologia, en el 40% dels AT amb víctimes apareix la ingesta d’alcohol com a factor de risc38.
Segons altres dades de l’Organització Mundial de la Salut, en la Regió europea prop del 40%
dels morts en AT presenten un grau excessiu d’alcoholèmia, mentre que entre els conduc-
tors en general el percentatge de positius en controls preventius d’alcoholèmia és del 4%3.
Un estudi realitzat a l’Estat espanyol posa de manifest que al voltant del 60% (entre el 40 i
el 70%, en funció del dia i de l’hora) dels morts en un AT es trobava sota la influència de
l’alcohol39.

Dades de la Direcció General de Seguretat Ciutadana sobre controls d’alcoholèmia a Cata-
lunya indiquen que l’any 2000 el 33,8% dels controls d’alcoholèmia realitzats en casos d’AT
resultaven positius. En els controls d’alcoholèmia preventius i aleatoris, el percentatge de po-
sitius va ser de 4,6. Quan les proves van ser el resultat d’una infracció o símptoma evident,
el percentatge augmentà fins el 77,8 de positius40.
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En els resultats d’un estudi sobre mortalitat atribuïble a l’alcohol a Catalunya41 es pot ob-
servar que l’any 1997 el 4,8% del total de morts que es van produir a Catalunya (54.610)
van ser atribuïbles al consum excessiu d’alcohol. Per causa de defunció, els AT van supo-
sar un 10,7% de la mortalitat atribuïble al consum d’alcohol, el segon diagnòstic en ordre
d’importància que, juntament amb les malalties cerebrovasculars, la cirrosi del fetge i els càn-
cers d’esòfag i estómac van representar el 52% del total de les morts atribuïbles al consum
excessiu d’alcohol.

Accidentalitat infantil

A Catalunya, l’any 2000, les causes externes van ser la primera causa de mortalitat en el
grup d’edat d’1 a 14 anys. Quant a la distribució de les causes de mortalitat per causes ex-
ternes en els menors de 15 anys, predominen els AT, seguits dels ofegaments i submersions
(taula 2).

La principal causa d’hospitalització entre els menors de 15 anys són, en el primer any de
vida, les afeccions perinatals, que suposen el 36,7% respecte a les altes, tant per als nens
com per a les nenes, per aquest grup d’edat. Entre 1 i 4 anys, la primera causa són les ma-
lalties de l’aparell respiratori. Entre 5 i 14 anys, les lesions i emmetzinaments són la causa
més freqüent d’hospitalització en els homes i les malalties de l’aparell respiratori en les do-
nes (taula 3).

L’any 2000 l’hospitalització per lesió accidental va suposar un total de 6.168 altes en me-
nors de 15 anys, que representen un 8,1% de les altes hospitalàries en aquest grup d’e-
dat. La taxa d’hospitalització per 1.000 habitants l’any 2000 va ser de 7,6 en els menors
d’un any, de 7,5 en el grup d’edat d’1 a 4 anys, de 6,4 en el de 5 a 9 anys, i de 7,8
en el de 10 a 14 anys. Per tant, una de les intervencions que s’ha d’impulsar és avançar
en les estratègies d’atenció a les seqüeles derivades de les lesions produïdes pels acci-
dents.

Gràfic 5. Evolució 
dels morts en

accidents de trànsit
segons l’àmbit. 

Catalunya, 1993-2001
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Font: Generalitat de Catalunya. Departament d’Interior. Servei Català de Trànsit.
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Un aspecte important d’aquest problema de salut és la conducta observada respecte a les
normes i elements de seguretat. Es posa de manifest que la utilització d’elements de segu-
retat a les llars catalanes (baranes protectores de caigudes del llit, elements de seguretat per
a finestres, armaris i calaixos, farmacioles de seguretat, etc.) és baixa. L’Enquesta de salut
de Catalunya 2002 mesura les pràctiques de seguretat viària de la població catalana usuà-
ria de vehicles a motor mitjançant tres aspectes: l’ús del casc per part dels motoristes, l’ús
del cinturó de seguretat en l’automòbil i la utilització dels elements de subjecció més ade-
quats en funció del pes i/o l’edat dels menors de 6 anys. Segons aquesta font d’informació,
els elements de retenció en l’automòbil per als menors de 6 anys és el dispositiu menys uti-
litzat. El 64,2% de la població manifesta haver fet ús d’aquest dispositiu sempre o la majo-
ria de vegades que ha conduït un cotxe amb infants de menys de 6 anys.

Concretament, les accions que es proposen desenvolupar durant el proper trienni són la sen-
sibilització i la formació dels professionals de l’àmbit de l’atenció infantil en relació amb la
prevenció d’accidents.

Accidentalitat de la gent gran

En la prevalença i gravetat dels accidents s’observa una clara disminució a partir dels grups
de població d’edat mitjana (majors de 35 anys), que es tornen a incrementar a partir dels
grups majors de 64 anys. Aquest patró epidemiològic, similar al dels països del nostre en-
torn, fa que la prevenció dels accidents de la gent gran es consideri una prioritat de salut a

Causes externes < 1 any 1-4 anys 5-14 anys

Accidents de trànsit de vehicles a motor (D66) 1,6 3,1 2,7

Enverinaments accidentals (D67) 0,0 0,0 0,4

Caigudes accidentals (D69) 0,0 0,4 0,2

Ofegaments i submersions accidentals (D70) 0,0 0,9 0,2

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Registre de mortalitat.

Grup d’edat
(anys) Homes Dones Total

< 1 Afeccions originades en el Afeccions originades en el Afeccions originades en el 
període perinatal (35,9%) període perinatal (37,7%) període perinatal (36,7%)
t: 181,01 t: 162,91 t: 172,19

1-4 Malalties de l’aparell Malalties de l’aparell Malalties de l’aparell
respiratori (29,2%) t: 34,72 respiratori (32,7%) t: 25,86 respiratori (30,6%) t: 30,43

5-14 Lesions i emmetzinaments Malalties de l’aparell Malalties de l’aparell
(16,4%) t: 8,90 respiratori (19,6%) t: 7,09 respiratori (16,8%) t: 7,66

Total Malalties de l’aparell Malalties del sistema nerviós i Malalties de l’aparell
població digestiu (13,9%) t: 16,82 òrgans dels sentits (13,0%)* circulatori (13,3%) t: 14,95

t: 13,60

*S’ha exclòs el grup Part, puerperi i complicacions d’embaràs, que en aquest grup d’edat i/o sexe ha
estat la primera causa d’hospitalització.
%: percentatge respecte al total d’altes amb diagnòstic conegut registrades al CMBDAH per cada
grup d’edat.
t: taxa d’hospitalització per 1.000 habitants de cada grup d’edat i sexe.

Font: Generalitat de Catalunya. Servei Català de la Salut. Registre del CMBDAH.

Taula 2. Taxa de
mortalitat específica
per causes externes
per 100.000 habitants,
per grups d’edat, en
els menors de 15 anys.
Catalunya, 2000

Taula 3. Principal
causa d’hospitalització
segons un gran grup
diagnòstic entre els
menors de 15 anys,
per d’edat i sexe.
Catalunya, 2000
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les societats desenvolupades. Aquest problema s’accentua a causa del creixent pes, relatiu
i absolut, d’aquest segment de la població.

La freqüència més alta de morts per lesió accidental entre els majors de 64 anys, segons la
classificació per causes D73, és, en primer lloc, per a les caigudes, seguides dels AT (so-
bretot com a vianants) (taula 4).

Pel que fa a l’hospitalització, l’any 1999 les lesions van suposar un total de 4.680 altes en
aquests grups d’edat, el que representa una taxa d’hospitalització del 10,2 en el grup de 65
a 74 anys i del 18,6 en els majors de 74 anys.

Les característiques d’aquest problema de salut requereixen unes actuacions i estratègies
bàsicament sanitàries però que també impliquen altres àmbits: serveis socials, urbanisme,
trànsit, etc.

Homes Dones Total
Causes externes 65-74 75-84 > 84 65-74 75-84 > 84 65-74 75-84 > 84

Accidents de 
trànsit de vehicles 
a motor (D66) 20,4 26,8 35,1 9,9 9,6 15,6 14,7 16,3 21,6

Enverinaments
accidentals (D67) 1,1 2,1 0,0 0,3 1,0 5,2 0,7 1,4 3,6

Caigudes
accidentals (D69) 4,7 16,9 125,9 2,4 15,5 84,3 3,4 16,0 97,1

Ofegaments i 
submersions
accidentals (D70) 1,8 7,0 14,6 0,0 2,3 1,3 0,8 4,2 5,4

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Registre de mortalitat.

Taula 4. Taxa de
mortalitat específica
per causes externes

per 100.000 habitants,
per grup d’edat, en la
població de 65 i més

anys. Catalunya, 2000

Objectius de salut i de disminució de risc per
a l’any 2010

1. D’aquí a l’any 2010 cal reduir en un 20% la mortalitat per lesions per causes acciden-
tals en els tres principals grups de població.

Indicador d’avaluació: Evolució anual de les taxes de mortalitat per lesions accidentals
en els grups de 0-14 anys, 15-64 anys i majors de 64 anys (epígrafs 66, 67, 69, 70 i
73 de la llista D73 de causes de mort de la 10a revisió de la Classificació Internacional
de Malalties, CIM-10).

2. D’aquí a l’any 2010 cal reduir en un 50% la mortalitat per accidents de trànsit de vehi-
cles a motor en els tres principals grups de població.

Indicador d’avaluació: Evolució anual de la taxa de mortalitat per accidents de trànsit de
vehicles a motor en els grups de 0-14 anys, 15-64 anys i més de 64 anys (epígraf 66
de la llista D73 de causes de mort de la CIM-10).

3. D’aquí a l’any 2010 cal reduir en un 50% la mortalitat per accidents de trànsit de vehi-
cles a motor en els homes i dones de 15 a 24 anys.

Indicador d’avaluació: Evolució anual de la taxa de mortalitat per accidents de trànsit de
vehicles a motor en homes i en dones de 15 a 24 anys (epígraf 66 de la llista D73 de
causes de mort de la CIM-10).
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4. D’aquí a l’any 2010 cal reduir en un 50% la mortalitat per accidents de trànsit de vehi-
cles a motor associats a graus excessius d’alcoholèmia dels conductors.

Indicador d’avaluació: Evolució dels resultats dels controls dels graus d’alcoholèmia re-
alitzats als conductors que es veuen implicats en accidents mortals.

5. D’aquí a l’any 2010 cal reduir en un 25% la prevalença de lesionats greus per accidents
de trànsit de vehicles a motor en els tres principals grups de població.

Indicador d’avaluació: Evolució anual de les taxes d’hospitalització per accidents de tràn-
sit de vehicle a motor segons les altes amb estades superiors a 14 dies, desagregades
per als grups de 0-14 anys, 15-64 anys i més de 64 anys.

6. D’aquí a l’any 2010 cal reduir en un 20% la mortalitat per caigudes accidentals en els
majors de 64 anys.

Indicador d’avaluació: Evolució anual de la taxa de mortalitat per caigudes accidentals
(epígraf 69 de la llista D73 de causes de mort de la CIM-10) en la població major de
64 anys.

7. D’aquí a l’any 2010 cal reduir en un 10% la incidència de caigudes accidentals que ori-
ginen lesions i que han estat ateses pels recursos sanitaris en els majors de 64 anys.

Indicador d’avaluació: Evolució del percentatge de població major de 64 anys que ha
caigut i ha requerit atenció sanitària, a partir dels resultats de l’Enquesta de salut de Ca-
talunya.

8. D’aquí a l’any 2010 cal reduir en un 20% la incidència de fractures de coll de fèmur en
les persones entre 65 i 84 anys.

Indicador d’avaluació: Evolució anual de la taxa d’ingrés hospitalari per fractura de coll
de fèmur (maluc) en la població entre 65 i 84 anys (categoria diagnòstica 226 de lesions
i emmetzinaments segons la classificació de les CCHPR).

Objectius operacionals del Pla de salut 
2002-2005

1. D’aquí a l’any 2005 tots els centres d’ensenyament primari hauran integrat, en les dife-
rents àrees del projecte curricular, objectius, activitats i continguts d’educació per a la
salut en relació amb la prevenció d’accidents en nens i adolescents.

Indicador d’avaluació: Nombre de centres d’ensenyament primari que han integrat, en
les diferents àrees del projecte curricular, objectius, activitats i continguts d’educació per
a la salut en relació amb la prevenció d’accidents de trànsit en nens i adolescents.

2. D’aquí a l’any 2005 tots els centres d’ensenyament secundari hauran desenvolupat ac-
tivitats d’educació per a la salut relacionades amb la prevenció d’accidents de trànsit en
nens i adolescents.

Indicador d’avaluació: Nombre de centres d’ensenyament secundari que han desenvo-
lupat activitats d’educació per a la salut relacionats amb els accidents infantils.

3. D’aquí a l’any 2005 el Departament de Sanitat i Seguretat Social impulsarà l’extensió del
consell preventiu sobre seguretat viària a l’atenció primària.

Indicador d’avaluació: Activitats dutes a terme en els centres d’atenció primària en rela-
ció amb el consell preventiu sobre seguretat viària a l’atenció primària.

4. D’aquí a l’any 2005 el 95% d’usuaris de vehicles a motor hauran de complir la nor-
mativa sobre la utilització del casc i del cinturó de seguretat.
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Indicador d’avaluació: Evolució del percentatge d’usuaris de vehicles motoritzats que
compleixen la normativa sobre mesures de seguretat passiva, mitjançant escrutinis pun-
tuals del Servei Català de Trànsit sobre l’ús del casc i del cinturó de seguretat.

5. D’aquí a l’any 2005 el 95% dels menors de 6 anys utilitzaran dispositius de retenció
infantil en els automòbils.

Indicador d’avaluació: Evolució del percentatge d’utilització de dispositius de retenció
infantil en els automòbils dels menors de 6 anys.

6. D’aquí a l’any 2005 el 95% dels conductors de vehicles a motor no han de sobre-
passar els valors reglamentaris d’alcoholèmia.

Indicador d’avaluació: Percentatge de conductors de vehicles a motor que no sobre-
passen graus d’alcoholèmia superiors a 0,5 g/l, segons les estadístiques del Servei Ca-
talà de Trànsit.

7. D’aquí a l’any 2005 s’haurà elaborat un document d’anàlisi de la situació i estratègies
per a la prevenció i l’atenció integral de les seqüeles derivades dels accidents.

Indicador d’avaluació: Existència del document.

8. D’aquí a l’any 2005 s’elaborarà un document d’estudi i propostes en relació amb la
millora de l’efectivitat de l’atenció urgent a l’accidentat.

Indicador d’avaluació: Existència del document.

9. D’aquí a l’any 2005 s’elaboraran i difondran les estratègies i mesures de prevenció d’ac-
cidents relacionats amb l’esport d’aventura i activitats de lleure en nens i joves.

Indicador d’avaluació: Existència del document.

10. D’aquí a l’any 2005 s’incorporarà, en almenys el 60% dels contractes de compra de
serveis formalitzats amb els equips d’atenció primària (EAP), clàusules específiques re-
lacionades amb les denominades síndromes geriàtriques, prioritzant les caigudes, la nu-
trició i la polimedicació.

Indicador d’avaluació: Percentatge de contractes de compra de serveis d’atenció pri-
mària que han inclòs clàusules específiques relacionades amb les síndromes geriàtriques.

11. D’aquí a l’any 2005 s’incorporarà, en almenys el 60% dels contractes de compra de
serveis formalitzats amb els EAP, clàusules específiques relacionades amb les recoma-
nacions del consell preventiu sobre seguretat viària a l’atenció primària, en la població
major de 64 anys usuària de fàrmacs i/o amb malaltia que pugui afectar negativament
la capacitat de conducció o deambulació.

Indicador d’avaluació: Percentatge de contractes de compra de serveis d’atenció primària
que han inclòs clàusules específiques relacionades amb aquestes recomanacions.

12. D’aquí a l’any 2005, en l’àmbit de l’atenció primària de salut, s’implementaran les pro-
postes del Pla integral de la gent gran per a la detecció, prevenció i atenció de les cai-
gudes accidentals de les persones majors de 64 anys.

Indicador d’avaluació: Percentatge de contractes de compra de serveis d’atenció
primària que han inclòs clàusules específiques relacionades amb aquestes pro-
postes.

13. D’aquí a l’any 2005 tots els centres d’internament i centres de dia geriàtrics han d’e-
laborar i aplicar un protocol d’actuació sobre caigudes basat en les recomanacions ela-
borades l’any 2000 pel Servei Català de la Salut.

Indicador d’avaluació: Percentatge de centres d’internament que han elaborat i apliquen
protocols sobre caigudes accidentals basats en les recomanacions esmentades.
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Activitats
• Elaboració de material informatiu i educatiu en relació amb la prevenció d’accidents.

• Elaboració de continguts sobre prevenció d’accidents de trànsit per als programes curri-
culars dels centres d’ensenyament primaris i secundaris.

• Impulsar accions per a la promoció de la utilització d’elements de seguretat per part dels
usuaris de vehicles a motor.

• Control del compliment de la normativa legal en seguretat viària.

• Impulsar l’aplicació i extensió del consell preventiu sobre accidents en general en l’àmbit
de l’atenció primària de salut.

• Elaboració i difusió del document sobre prevenció d’accidents relacionats amb l’esport d’a-
ventura i les activitats de lleure en nens i joves.

• Elaboració i difusió del protocol d’actuació sobre caigudes basat en les recomanacions per
a la prevenció i l’atenció de les caigudes accidentals de la gent gran.

• Elaboració i difusió del document d’estudi i propostes en relació amb la millora de l’efec-
tivitat de l’atenció urgent a l’accidentat.

• Elaboració i difusió del document d’anàlisi de la situació i estratègies per a la prevenció i
l’atenció integral de les seqüeles derivades dels accidents.

• Incorporació de les propostes del Pla de salut de Catalunya en els contractes de compra
de serveis de les diferents línies assistencials.

• Formació dels professionals de la salut per millorar els seus coneixements i habilitats per
a la prevenció d’accidents.

• Millora dels sistemes d’informació i recerca en l’àmbit dels accidents.

Avaluació

• Anàlisi de l’evolució de les taxes de mortalitat per lesions accidentals en els principals grups
de població a partir del Registre de mortalitat del Departament de Sanitat i Seguretat So-
cial.

• Anàlisi de l’evolució de les taxes de mortalitat per accidents de trànsit de vehicles a mo-
tor en els principals grups de població a partir del Registre de mortalitat del Departament
de Sanitat i Seguretat Social.

• Anàlisi de l’evolució de la mortalitat per accidents de trànsit associada a nivells excessius
d’alcoholèmies dels conductors segons les estadístiques del Servei Català de Trànsit.

• Anàlisi de l’evolució de les taxes d’hospitalització per accidents de trànsit segons el Re-
gistre CMBD.

• Anàlisi de l’evolució de les taxes d’hospitalització per fractures de coll de fèmur segons el
Registre CMBD en els majors de 64 anys.

• Anàlisi de l’evolució de la incidència de caigudes accidentals a partir de l’Enquesta de sa-
lut de Catalunya.

• Anàlisi de les estadístiques d’activitats de prevenció d’accidents en els centres d’ensen-
yament a partir de les dades del Programa d’educació per a la salut a l’escola.

• Estudi de les activitats desenvolupades en relació amb el consell preventiu sobre segure-
tat viària als centres d’atenció primària.

• Estudi sobre la utilització dels dispositius de seguretat en els vehicles a motor a partir de
les activitats del Servei Català de Trànsit.

• Anàlisi de l’evolució dels nivells d’alcoholèmies dels conductors de vehicles a motor a par-
tir dels controls del Servei Català de Trànsit.
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• Elaboració de documents de recomanacions i abordatge de diversos aspectes relacionats
amb l’accidentalitat.

• Anàlisi de les dades referides als contractes de compra de serveis en els quals s’inclouen
clàusules específiques sobre prevenció i atenció als accidents.

• Elaboració i aplicació de protocols d’actuació sobre caigudes accidentals en centres ge-
riàtrics.

Intervencions prioritàries del Pla de salut
2002-2005

• Promoció d’hàbits saludables en relació amb la seguretat viària, dirigida a la població
general, especialment als nens i joves.

• Promoció de l’ús d’elements de seguretat per part dels usuaris de vehicles a motor.

• Promoció d’accions per al compliment de la normativa legal en seguretat viària.

• Impuls a les activitats de prevenció dels accidents en general, en l’àmbit de l’atenció
primària de salut, adreçades a grups de risc.

• Impuls a les mesures de prevenció dels accidents més freqüents en població infantil
i juvenil, especialment els associats a les activitats esportives i de lleure.

• Foment de les intervencions de prevenció i atenció per reduir l’accidentalitat de la
gent gran, sobretot pel que fa a les caigudes.

• Millora de l’atenció urgent als accidentats i de la prevenció i l’atenció integral de les
discapacitats i seqüeles derivades dels accidents.

• Incorporació, en els contractes de compra de serveis, de clàusules específiques re-
lacionades amb l’atenció a la gent gran.

• Impuls de mecanismes de coordinació intersectorial.
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Lesions produïdes per violències

Introducció
La violència domèstica és un problema que repercuteix de forma determinant en la salut i la
qualitat de vida de les persones que el pateixen. La magnitud d’aquest problema no es co-
neix amb exactitud, però a l’àmbit mundial hi ha consens que existeix un increment alarmant
de les violències que afecten a persones de totes les edats, de totes les classes socials i
d’ambdós sexes però, especialment, a les dones i als infants42. Quan la violència afecta a
persones que pertanyen a grups de població especialment vulnerables, com ara són els in-
fants i els adolescents, originen greus repercussions en la salut de les víctimes tant en el
moment en que es produeixen com en el seu futur desenvolupament.

Aquest fenomen social té múltiples i diferents dimensions. No només constitueix un atemp-
tat contra els drets humans sinó també un obstacle per al desenvolupament personal de les
persones i una dificultat per a la seva participació en tots els àmbits de la societat. Està re-
conegut que es tracta d’un fenomen de caràcter estructural i que la diversitat de factors que
intervenen obliga a tractar-los de forma integrada. La violència domèstica va més enllà de
l’excepcionalitat dels casos individuals i és un fenomen que reflecteix les relacions de poder
i el manteniment d’un model social basat en la desigualtat43-45.

Malgrat els esforços d’institucions, professionals, teixit associatiu i ciutadania per abordar
aquesta problemàtica i per avançar en l’eradicació de la violència, les xifres demostren que
la violència de gènere no disminueix i que segueix present en amplis sectors. Per això l’a-
bordatge integral d’aquest problema requereix la col·laboració i interacció de tots els poten-
cials agents que intervenen en aquest àmbit (educatius, legals, comunicatius, assistencials,
entre altres) per tal d’impulsar un marc d’actuació que permeti optimitzar i racionalitzar els
recursos, així com sumar esforços i intervencions orientades a disminuir la incidència de la
violència de gènere i domèstica i avançar en la seva eradicació, reforçar i millorar els recur-
sos actuals i crear-ne de nous, però també afavorir la coordinació dels esforços i les inicia-
tives de tots els agents socials implicats en l’abordatge d’aquest fenomen.

Magnitud del problema
La freqüència de la violència domèstica, tot i que es considera que està molt subestimada,
mostra proporcions alarmants en la gran majoria de països; de fet, en els països industrialit-
zats s’ha assenyalat que la violència domèstica ocasiona més lesions a les dones que els ac-
cidents de trànsit, les violacions i els assalts junts. Segons l’informe de l’Assemblea Parlamentària
del Consell d’Europa de setembre de 2002, en els països de la Unió Europea la violència de
gènere és la principal causa de mort o incapacitat entre les dones europees de 16 a 44 anys.

L’OMS defineix la violència de gènere com «l’ús intencional de la força física o poder, real o
mitjançant amenaça, contra una altra persona i basat en el gènere, que pot resultar lesiona-
da amb dany o patiment físic, sexual o psicològic, o coaccionada o privada de llibertat i que,
en el pitjor dels casos, pot provocar la mort de les víctimes»44. Aquesta violència, tant per
part de desconeguts com de coneguts, inclou el maltractament infantil, l’abús de la parella
per part del cònjuge, l’abús de les persones grans i la violència sexual. L’any 2000 s’esta-
bleix a tot el món com la sisena causa de mortalitat entre les persones de 15 a 44 anys.
Les violacions i la violència domèstica expliquen entre el 5 i el 16% dels anys potencials de
vida perduts (APVP) de les dones en edat reproductiva. Es calcula que més del 10% de les
dones pateixen violència domèstica al llarg de les seves vides a mans de les seves parelles.
A més de les morts i les lesions, existeixen moltes i profundes conseqüències psicològiques
tant per a la víctima com per als perpetradors i els testimonis dels actes violents.
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Els principals factors de risc individuals de patir violència domèstica inclouen haver estat víc-
tima d’abús o negligència a la infància, l’abús de substàncies i ser dona jove. En l’àmbit fa-
miliar, la desavinença conjugal, el conflicte familiar i el baix nivell socioeconòmic són també
importants factors de risc. En conjunt, tots aquests factors subratllen l’estreta relació que hi
ha entre els indicadors de violència i el context socioeconòmic. Alts nivells de desigualtat coin-
cideixen amb alts percentatges de violència entre els sectors més pobres de la població44,45.

L’OMS va manifestar en la 49a Assemblea Mundial de 1996 que la violència és un dels prin-
cipals problemes de salut pública en el món, va demanar als estats membres que analit-
zessin l’estat de situació d’aquest problema en els respectius territoris i va preveure ende-
gar accions sanitàries per contribuir a la seva disminució. Segons el darrer Informe mundial
sobre la violència i la salut de l’OMS, d’octubre de 2002, cada any més d’1,6 milions de
persones en tot el món moren violentament i milions de persones resulten ferides a conse-
qüència de la violència. Els experts en salut pública assenyalen que aquestes dades són no-
més la punta de l’iceberg, ja que les fonts d’informació disponibles es basen en casos de-
clarats i els professionals dels diferents àmbits es troben amb moltes dificultats per a la seva
detecció i registre. Aquest informe assenyala que gairebé la meitat de les dones que moren
per homicidi ho fan a mans dels seus marits o les seves parelles actuals o anteriors, un per-
centatge que s’incrementa fins el 70% en alguns països. També, que la majoria de les víc-
times d’agressions físiques es veuen sotmeses a multitud d’actes violents durant llargs pe-
ríodes. En més de la meitat d’aquests casos es produeixen abusos sexuals i, en alguns
països, la tercera part de les nenes han estat iniciades en el sexe forçosament44,46-48.

Les Nacions Unides reconeixen que la violència contra les dones esdevé un gran obstacle per
assolir la igualtat d’oportunitats i l’avenç de les dones i, consegüentment l’avenç i el desenvolu-
pament dels estats i de les diferents societats. L’Organització de les Nacions Unides (ONU) va
declarar l’any 1995 que la violència contra les dones suposa una violació dels drets humans. El
Consell d’Europa declarava en un document de 1996 que la violència contra les dones és un
gran problema a Europa, com en qualsevol altra part del món, que el que es coneix n’és tan
sols una petita part i que es dóna bàsicament en relacions i contextos de la vida quotidiana.

La Declaració contra la violència de gènere adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Uni-
des el 1993 i la Plataforma d’Acció de la IV Conferència Mundial sobre les dones (Pekin, 1995) són
alguns dels referents més sòlids del compromís internacional a favor de la protecció del dret de les
dones a la seva integritat física, a la seva dignitat, a la seva llibertat i a la seva emancipació.

La violència domèstica és la manifestació de la violència de gènere més habitual, s’exerceix
majoritàriament dins l’àmbit familiar on, malgrat les creences culturals entorn a la família, es
marquen les diferències que afavoreixen i provoquen les conductes agressives. També s’e-
xerceix freqüentment en l’àmbit públic, especialment en els casos d’atacs de la parella o ex-
parella en el decurs dels tràmits vinculats a la separació de les persones implicades. Aquest
tipus de violència comprèn la física, la psicològica o l’emocional i, molt sovint, la violència se-
xual. També es consideren violència domèstica o familiar els maltractaments vers la infància
i la vellesa, persones també vulnerables de patir les conseqüències d’una relació intrafamiliar
deteriorada i amb l’hàbit de resoldre les situacions de conflicte per la força i sense diàleg43.

Els darrers 20 anys s’ha avançat tímidament en aquest àmbit, situant en el debat públic un
problema fins ara considerat d’ordre privat. La violència es pot prevenir i les seves conse-
qüències destructives es poden reduir si se centren els esforços en els factors de risc, com-
binant simultàniament els recursos socials, sanitaris, judicials i policials.

Ateses les característiques d’aquest fenomen, existeixen moltes dificultats per conèixer les xi-
fres fefaents de la violència domèstica, tant perquè no es declaren tots els casos, com per-
què davant d’un nombre de casos concrets no es disposa de denominadors adequats. El
registre de morts de dones a mans de les seves parelles o el registre estadístic de denún-
cies per violència domèstica són molt recents. Per tant, les fonts estadístiques sobre aques-
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ta qüestió són incompletes i insuficients49. En aquest sentit, un increment observat en el nom-
bre de declaracions no permet saber si es deu a un augment dels casos o a una millora de
la declaració. Aquesta situació i la seva impossibilitat d’avaluació és la que impedeix establir
actualment uns objectius de salut per a l’any 2010 sobre aquest problema, però no esta-
blir una sèrie d’activitats a desenvolupar en els propers anys, el que ens permetrà un co-
neixement més minuciós d’aquest tema.

Les dades disponibles en el nostre entorn, que van permetre fer una aproximació a la mag-
nitud del problema dels maltractaments infantils a l’anterior Pla de salut, es van obtenir a par-
tir de l’estudi «Els maltractaments infantils a Catalunya», publicat per la Direcció General d’A-
tenció a la Infància l’any 1991. Aquest estudi va evidenciar que l’any 1988 al voltant del 5
per 1.000 de la població compresa entre els 0 i 16 anys, havia estat detectada com a víc-
tima de maltractament o amb sospita important de ser-ho. Segons les dades del Sistema
de Protecció a la Infància i l’Adolescència (SPIA), el mes de març de l’any 1999 s’estava fent
un seguiment sobre 10.151 menors de 18 anys, és a dir, un 8,8 per 1.000 de la població
resident a Catalunya pertanyent a aquest grup d’edat.

El desembre de 2002 el total d’infants atesos a la Direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència (DGAIA), segons el Departament de Benestar i Família, ha estat de 5.881. D’a-
quests, 4.068 han estat atesos en família (el 69,2% del total), dels quals els 52,2% corres-
ponien a la seva família natural. L’atenció en una família aliena va suposar el 17% dels in-
fants, i en un centre d’acollida o residència, el 30,8%.

El protocol bàsic d’actuacions en abusos sexuals i maltractaments a menors serveix com a
referència per a dur a terme les actuacions coordinades entre els diferents estaments que
participen en aquestes situacions (policia, DGAIA, personal de pediatria, metges forenses i
hospitals de referència per als casos aguts).

Justificació de les intervencions
Tant a nivell internacional, de l’Estat espanyol, com de la Generalitat de Catalunya, totes les
recomanacions en política d’atenció a les persones que pateixen maltractaments o situacions
de violència domèstica s’orienten en la línia de la necessitat de la integralitat de les accions
i la coordinació per racionalitzar i optimitzar els recursos.

L’abordatge d’aquest problema requereix, doncs, un treball amb un caràcter marcadament inter-
sectorial i interdisciplinari. Per tal d’avançar en la prevenció, detecció, tractament i rehabilitació de
les víctimes de la violència domèstica cal actuar coordinadament i en cooperació amb els dife-
rents sectors amb responsabilitat en aquest àmbit. Les causes que expliquen la violència domès-
tica són diverses i variades, per això cal actuar en totes les direccions, especialment de forma
preventiva, però sense oblidar la fase postdelictiva. Així, cal una bona coordinació entre totes les
institucions i administracions implicades per abordar el problema amb la màxima eficàcia.

A Catalunya, la violència domèstica es considera un problema de salut prioritari en les polítiques
sanitàries adreçades a la població catalana. Durant els darrers anys s’ha treballat per assolir els
objectius definits pel Pla de salut de Catalunya i en la mateixa línia de les propostes d’actuació
de l’OMS en relació amb els maltractaments infantils. Malgrat els esforços duts a terme per part
de les administracions, s’ha de continuar establint propostes d’actuació prioritàries en relació
amb la sensibilització i formació dels professionals implicats per observar i detectar els maltrac-
taments, establint circuits, canals de consulta i de denúncia de sospita que garanteixin l’anoni-
mat del denunciant, i col·laborant amb la xarxa sanitària en la detecció de situacions de risc i el
foment de les actuacions interdisciplinàries i interinstitucionals d’aquesta problemàtica.

En aquest sentit, l’any 1998 es va crear, per acord del Govern de la Generalitat de Catalunya,
la Comissió d’anàlisi dels actes de violència contra les dones en l’àmbit de la llar, amb repre-
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sentants dels departaments de la Presidència, Sanitat, Ensenyament, Benestar Social, Justícia
i Governació, que va elaborar el Protocol interdepartamental d’atenció a la dona maltractada
en l’àmbit de la llar (1998-2000). L’any 2001 es crea la Comissió Permanent Interdisciplinària
contra la violència de gènere, que el març de 2002 aprova el Pla integral de prevenció de la
violència de gènere i d’atenció a les dones que la pateixen (2002-2004). Posteriorment, el Grup
de treball per al desenvolupament de les mesures sanitàries d’aquest pla, integrat per profes-
sionals experts en la matèria, representants del Departament de Sanitat i Seguretat Social, del
Servei Català de la Salut i de l’Institut d’Estudis de la Salut, elabora el Document d’atenció sa-
nitària a la dona maltractada, basat fonamentalment en el Quadern de la bona praxi sobre de-
tecció del maltractament intrafamiliar a la dona, dut a terme pel Col·legi Oficial de Metges de
Barcelona. L’objectiu del document és proporcionar informació i pautes bàsiques d’actuació
que facilitin als professionals sanitaris la detecció dels maltractaments i l’adopció de les mesu-
res de suport necessàries a les dones que els pateixen, així com que serveixi de guia perquè
els centres elaborin els seus propis protocols adaptats als seus territoris50.

La intervenció dels serveis sanitaris resulta de transcendental importància en la detecció i el
diagnòstic de les lesions i els maltractaments. Com a factor de detecció, els professionals sani-
taris estan obligats a denunciar i documentar aquests delictes per raó de la seva professió. Aques-
ta obligació s’estén al diagnòstic quan objectivament apareixen elements suficients que fan sos-
pitar que s’ha comès un delicte d’aquestes característiques. La comunicació entre l’equip sanitari,
els membres dels cossos policials i el personal mèdic forense és clau en la persecució dels mal-
tractaments, així com la informació adequada sobre els seus drets a la persona maltractada. Un
altre factor important en la fase de detecció d’aquest problema és la immediatesa d’intervenció
del personal mèdic forense una vegada s’ha detectat el cas per part dels serveis sanitaris i la del
personal assistencial en reflectir les lesions en un informe específic. Posteriorment, en el vessant
administratiu, es considera essencial el paper que han de desenvolupar els serveis d’assessora-
ment dels jutjats o la fiscalia i els serveis socials de totes les institucions12,50-52.

La informació disponible sobre la situació global de la violència de gènere a Catalunya i la
seva evolució en els darrers anys és actualment excessivament segregada i en algun cas de-
ficitària. Les fonts de dades provinents de diferents institucions i entitats públiques i privades
utilitzen criteris i indicadors que actualment no són comparables ni contrastables. Molt més
difícil és establir una comparació amb realitats d’altres estats o altres països.

Cal apuntar, doncs, la necessitat de disposar d’unes dades més complertes i més fiables
sobre un fenomen on tant els factors desencadenants com els efectes són múltiples. En
aquest sentit, cal avançar en l’establiment d’indicadors comuns i consensuats entre les dife-
rents institucions i entitats implicades en la intervenció contra la violència de gènere, que ens
permetin una millor aproximació a la realitat i a la seva evolució, i en el futur avaluar l’im-
pacte de les diferents accions i estratègies posades en funcionament.

Les intervencions i accions proposades en el Pla de salut tenen per finalitat millorar la de-
tecció, tractament i derivació adequada dels maltractaments infantils per part dels serveis sa-
nitaris, millorar la informació sobre la incidència i la prevalença dels maltractaments infantils
a Catalunya i també impulsar la implicació i la corresponsabilització intersectorial per a l’a-
bordatge d’aquest problema, en la mateixa línia de les propostes d’actuació de l’OMS.

Pel que fa la multiplicitat d’exploracions mèdiques que sovint s’efectuen als infants i adoles-
cents que són atesos en els serveis sanitaris per sospita de maltractament per abús sexual,
s’ha d’incloure una actuació en el sentit d’evitar les conseqüències de la victimització secundària
d’aquestes persones, és a dir, el perjudici que ocasiona a aquests infants i adolescents la pràc-
tica d’exploracions i proves diagnòstiques, sovint duplicades, dirigides a la confirmació diagnòs-
tica, la repetició de diligències i les dilacions en els processos judicials. A Catalunya ja existeix
una comissió de treball interdepartamental que fa propostes en la línia d’impulsar el treball con-
junt del personal mèdic dels hospitals i els metges i les metgesses forenses, i de millora de la
coordinació de totes les institucions que intervenen en l’atenció a aquestes persones.
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Objectius operacionals del Pla de salut 
2002-2005
1. D’aquí a l’any 2005 es publicarà, es difondrà i s’impulsarà l’aplicació en els serveis sa-

nitaris de les recomanacions per a l’atenció a la dona maltractada, proposades al Do-
cument d’atenció sanitària a les dones maltractades.

Indicador d’avaluació: Publicació i activitats de difusió realitzades.

2. D’aquí a l’any 2005 es dissenyarà i s’establirà un registre centralitzat de casos de violèn-
cia domèstica que es durà a terme com a prova pilot en una regió sanitària del Servei
Català de la Salut, per tal d’avaluar l’efectivitat i viabilitat d’un sistema d’informació inte-
grat sobre violència domèstica a Catalunya, que permeti la gestió tant individual dels ca-
sos com de grups específics, el seu seguiment i la seva avaluació.

Indicador d’avaluació: Existència del disseny d’un registre centralitzat de casos de violèn-
cia domèstica a una regió sanitària del CatSalut.

3. D’aquí a l’any 2005 s’incrementarà progressivament la detecció i la declaració de la sospita
de casos i dels casos diagnosticats de violència domèstica als centres d’atenció primària, als
serveis d’urgències hospitalàries i als centres integrats en el Programa d’atenció a la dona.

Indicador d’avaluació: Evolució de la declaració de casos i sospita de casos de violèn-
cia domèstica atesos en els dispositius assistencials esmentats.

4. D’aquí a l’any 2005 el Departament de Sanitat i Seguretat Social durà a terme una en-
questa entre els hospitals de referència de maltractaments infantils a Catalunya per conèi-
xer la freqüència i característiques dels casos de maltractaments atesos.

Indicador d’avaluació: Realització de l’enquesta esmentada i anàlisi dels resultats.

5. D’aquí a l’any 2005 el Departament de Sanitat i Seguretat Social difondrà el Protocol de
maltractaments i abusos a menors als centres d’atenció primària i als hospitals de re-
ferència de Catalunya per a la seva aplicació.

Indicador d’avaluació: Centres d’atenció primària i hospitals de referència de Catalunya
que disposen del Protocol i grau d’aplicació.

Activitats
• Publicació i activitats de difusió dutes a terme en els serveis sanitaris de les recomana-

cions per a l’atenció a la dona maltracta, proposades al Document d’atenció sanitària a
les dones maltractades.

• Dissenyar un registre centralitzat de casos de violència domèstica en una regió sanitària
del Servei Català de la Salut.

• Incorporació de les propostes del Pla de salut de Catalunya sobre lesions produïdes per
violències en els contractes de compra de serveis de les diferents línies assistencials.

• Formació dels professionals de la salut per millorar els seus coneixements i habilitats en la de-
tecció i atenció de casos i sospita de casos de violència domèstica i maltractaments infantils.

• Continuar la formació continuada dels professionals sanitaris en el coneixement i difusió
del Protocol de maltractament i abusos a menors.

• Elaboració i difusió en els serveis sanitaris de recomanacions per a l’atenció a la dona mal-
tractada per part del Departament de Sanitat i Seguretat Social.

• Elaboració del disseny d’un registre pilot en una regió sanitària per mesurar i analitzar els
casos de violència domèstica.

• Anàlisi de l’evolució dels casos i sospita de casos de violència domèstica atesos en els
recursos sanitaris.
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• Anàlisi dels resultats d’una enquesta adreçada als hospitals de referència de maltracta-
ments infantils a Catalunya.

• Anàlisi de la difusió del Protocol de maltractaments i abusos a menors.

Avaluació
• Elaboració i difusió en els serveis sanitaris de recomanacions per a l’atenció a la dona mal-

tractada per part del Departament de Sanitat i Seguretat Social.

• Elaboració del disseny d’un registre pilot en una regió sanitària per mesurar i analitzar els
casos de violència domèstica.

• Anàlisi de l’evolució dels casos i sospita de casos de violència doméstica atesos en els
recursos sanitaris

• Anàlisi dels resultats d’una enquesta adreçada als hospitals de referència de maltracta-
ments infantils a Catalunya.

• Anàlisi de la difusió del Protocol de maltractaments i abusos a menors.

Intervencions prioritàries del Pla de salut
2002-2005
Per tant, les intervencions i accions prioritàries que es proposen en el Pla de salut de Cata-
lunya 2002-2005 en relació amb les lesions produïdes per violències se centren bàsicament
en la violència contra les dones i els maltractaments infantils i fan referència a:

Violència contra les dones

Maltractaments infantils

• Continuar impulsant la detecció, el tractament, la declaració i la derivació adequada
de casos i de les sospites de casos de maltractaments i abusos infantils, especial-
ment en l’àmbit de l’atenció primària de salut, els serveis d’urgències hospitalaris, els
programes d’atenció a la dona i la xarxa d’atenció a les drogodependències.

• Promoure la detecció precoç de situacions de risc de maltractament infantil, espe-
cialment en l’àmbit de l’atenció primària de salut.

• Millorar la informació sobre la freqüència de maltractaments infantils a Catalunya.

• Impulsar mecanismes de coordinació i cooperació intersectorial per a l’abordatge dels
maltractaments infantils entre els diferents sectors, institucions i serveis implicats.

• Millorar la detecció, el tractament, la declaració i la derivació adequada dels casos i
de les sospites de casos de violència domèstica per part dels serveis sanitaris.

• Potenciar la sensibilització i formació dels professionals de salut pel que fa a la de-
tecció dels casos i de les sospites de casos de violència domèstica, i per tal de que
coneguin els circuits legals d’actuació i denúncia.

• Desenvolupar un sistema d’informació integrat que permeti conèixer la freqüència de
la violència domèstica a Catalunya, per tal de detectar canvis, controlar la tendència
d’aquest problema, avaluar les intervencions proposades i poder definir i mobilitzar
recursos necessaris en cada moment.

• En línia amb les propostes d’actuació de l’OMS, impulsar mecanismes de coordina-
ció i cooperació intersectorial per a l’abordatge de la violència domèstica entre els di-
ferents sectors, institucions i serveis implicats.
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Problemes de salut mental

Introducció
La salut mental és essencial per desenvolupar una vida activa, mantenir relacions socials, te-
nir la capacitat per adaptar-se als canvis i fer front a l’adversitat. Des de la infància i l’ado-
lescència fins al final de la vida, la salut mental és un element imprescindible per desenvo-
lupar el pensament, les habilitats per la comunicació, l’aprenentatge, el creixement emocional,
la capacitat de resposta i l’autoestima1.

Els trastorns mentals (TM) són alteracions del pensament, de l’estat d’ànim o del comporta-
ment (o una combinació d’aquests) que tenen un important impacte en la vida familiar, la-
boral i social. Són causa de patiment i incapacitat en la població alhora que representen una
important càrrega social i econòmica per a les persones que els pateixen, les seves famílies
i la societat. L’OMS2 ressalta la importància de la prevalença dels TM en la població i pre-
veu que un de cada quatre habitants del planeta patirà alguna forma de trastorn mental o
neurològic al llarg de la seva vida. També assenyala que dues terceres parts dels afectats
per un TM no arriben a demanar ajuda a un professional sanitari.

L’alta prevalença dels TM es relaciona amb les ràpides transformacions socials que s’estan
produint. L’envelliment de la població i les transformacions socioeconòmiques, com ara les
tensions econòmiques, polítiques i ètniques, l’atur, la pobresa, les migracions, la manca de
suport familiar i social, la soledat i la ruptura de xarxes socials són circumstàncies que con-
tribueixen a augmentar la prevalença de suïcidi, conductes antisocials, violència, l’ús del ta-
bac, alcohol i altres drogues, depressió i altres problemes de salut mental.

Magnitud del problema
A Catalunya, l’any 2000, la taxa crua de mortalitat per TM és de 42,9 morts per 100.000 habi-
tants. Com mostra el gràfic 1, entre els anys 1983 i 2000 la mortalitat estandaritzada per edad
per TM han sofert un increment molt important, i és l’envelliment progressiu de la població una

Gràfic 1. Evolució 
de la mortalitat per
transtorns mentals*.

Catalunya, 1983-2000
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Fins l’any 1999 la malaltia d’Alzheimer estava inclosa en aquest grup.

Font: Departament de Sanitat i Seguretat Social. Registre de Mortalitat..
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de les causes fonamentals, en afectar majoritàriament a les persones de més 64 anys. A l’ho-
ra d’interpretar les dades cal considerar que fins l’any 1999 la malaltia d’Alzheimer estava clas-
sificada en el grup de TM i actualment es codifica com a malaltia del sistema nerviós.

Entre les causes de mortalitat relacionades amb els problemes de salut mental cal conside-
rar, pel seu impacte, el suïcidi i les autolesions que, l’any 2000, van produir 452 casos a Ca-
talunya. L’any 2000 la taxa crua de mortalitat per suïcidi i autolesions és de 7,3 per 100.000
habitants (11 en homes i 3,9 en dones). En general, s’observa un augment progressiu de les
taxes de suïcidi a mesura que els grups són de major edat. Cal destacar que les taxes més
elevades de mortalitat per suïcidi s’observen a partir dels 75 anys i en els joves, per als quals
constitueix la segona causa de mort (43 morts en els grups de 15 a 24 anys), darrera dels
accidents de trànsit. El suïcidi va comportar una pèrdua de 26,4 anys de vida com a mitja-
na per defunció per a aquesta causa.

L’evolució de la mortalitat per suïcidi i autolesions mostra un augment de les taxes corres-
ponents als homes, així durant el període 1983-2000, el diferencial entre les taxes d’ambdós
sexes ha augmentat. La mortalitat per suïcidi és gairebé quatre vegades més freqüent en els
homes que en les dones (gràfic 2).

Gràfic 2. Evolució 
de la mortalitat per
suïcidis i autolesions*.
Catalunya, 1983-2000
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Font: Departament de Sanitat i Seguretat Social. Registre de Mortalitat..

Un estudi longitudinal sobre temptatives de suïcidi realitzat en un centre hospitalari del nos-
tre medi3, mostra que un 12% dels pacients que havien estat atesos per aquest motiu van
consumar el suïcidi i un 25% va repetir la temptativa de suïcidi. L’anàlisi de supervivència
evidencià que el risc de suïcidi consumat o de reintents va ser més elevat durant els dos
primers anys. Per altra banda, cal tenir present l’existència d’infradeclaració tant pel que fa
als casos de temptatives de suïcidi com de les morts per aquesta causa a Catalunya. Se-
gons l’OMS la infradeclaració de les temptatives de suïcidi al món s’estima en un 20%.

La taula 1 mostra l’evolució de les taxes de mortalitat estandarditzades de mortalitat per suï-
cidi en diversos països industrialitzats.

Quant a la morbiditat per TM, la informació procedent dels hospitals monogràfics psiquiàtrics
i dels hospitals generals de Catalunya (CMBD) mostra que l’any 2000 es van produir al vol-
tant de 20.000 altes per trastorns mentals.
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En els hospitals psiquiàtrics d’aguts i de subaguts, els diagnòstics més freqüents són, res-
pectivament: l’esquizofrènia (28,1% i 46,8%), les psicosis afectives (14,5% i 9,9%) i els tras-
torns de personalitat (11,1% i 9,7%). En els hospitals generals els TM amb servei de psi-
quiatria i sense servei de psiquiatria els diagnòstics més freqüents són respectivament, els
trastorns afectius (16,3% i 5%), la dependència alcohòlica (12,9% i 9,5%) i l’esquizofrènia
(13,4% i 1,4%).

L’activitat dels centres de salut mental (CSM) declarada durant l’any 2000 correspon a
146.448 pacients, dels quals el 38,3% van ser atesos per primera vegada l’any 2000. Del
total de pacients, 58.899 (40,2%) són homes i 87.477 (59,7%) són dones. La mitjana d’e-
dat per al conjunt de pacients és de 39,8 anys (35,3 per als homes i 42,9 per a les dones).
Del total de pacients, 27.793 (18,9%) han estat atesos en Centres de salut mental infantil i
juvenil (CSMIJ) i 118.655 (81,1%) en Centres de salut mental d’adults (CSMA).

Els pacients atesos en un tipus de centre o l’altre mostren diferències relacionades amb l’e-
dat i amb el diagnòstic i el tipus d’assistència que reben. S’observa un predomini del sexe
masculí en el grup de pacients infantils i juvenils, mentre que en els pacients adults la pro-
porció de dones és superior a la d’homes. Tant en els pacients infantils i juvenils com en els
adults, la reacció d’adaptació i els trastorns neuròtics són els dos diagnòstics més freqüents.
En els primers destaquen, a més, els trastorns emocionals de la infància, la síndrome hiper-
cinètica de la infància i els retards específics de desenvolupament. Pel que fa als adults, tam-
bé són rellevants les psicosis afectives i els trastorns esquizofrènics.

Al voltant del 20% de les persones ateses en aquests centres presenten criteris diagnòstics
de trastorns mentals severs (TMS)4. L’adheriment al tractament és un aspecte fonamental en
l’evolució d’aquests pacients. En aquest sentit i d’acord amb la informació disponible, cal
destacar que el 72% d’aquests pacients atesos en el CSMA han rebut, durant l’any 2000,
d’una a cinc visites successives de seguiment, el 17,8% de sis a nou visites i el 10,2% han
estat visitats deu o més vegades.

Pel que fa a la morbiditat psiquiàtrica atesa en el serveis d’AP, s’accepta que aquesta és
elevada i que els trastorns més prevalents són la depressió5,6, l’ansietat i la dependència de
l’alcohol7,8, tanmateix es coneix que la detecció de problemes de salut mental a l’AP es in-
suficient9,10. Un estudi11 realitzat a Catalunya en quatre centres d’AP vinculats al Programa
de col·laboració i suport entre els equips d’atenció primària i els de salut mental ha eviden-
ciat que els problemes de salut mental constitueixen el 25,6% de la morbiditat atesa a l’AP,
que la capacitat de detecció dels casos per part dels metges d’AP és del 58%, i existeix
una elevada variabilitat entre les àrees bàsiques de salut (ABS) estudiades (47% a 74%). La

Taula 1. Taxes de
mortalitat* per suïcidi.

Diversos països

1992 1993 1995 1997

País Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones

EUA 19,6 4,6 22,1 4,6 – – – –

Alemanya 22,6 8,0 21,6 7,3 21,8 7,1 20,6 6,6

França 29,4 10,0 30,4 10,5 28,8 9,8 26,8 9,2

Itàlia 11,2 3,6 11,6 3,4 11,1 3,2 – –

Regne Unit 12,2 3,4 11,8 3,2 11,3 3,0 10,6 3,0

Suècia 20,4 8,9 20,9 8,9 20,3 8,4 – –

Portugal 13,3 4,2 12,2 3,4 11,9 3,9 9,6 2,4

Espanya 10,8 3,0 11,6 3,3 11,8 3,3 – –

*Taxes estardanditzades amb la població europea.

Font: Eurostat 2000.
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depressió major (12,4%), el trastorn d’ansietat generalitzada (8,6%), la distímia (7,1%) i els
trastorns relacionats amb l’alcohol (2,4%) són els més freqüents. Destaquen un baix índex
global d’adequació del tractament en la depressió, el 43,7%, si bé existeix també una ele-
vada variabilitat entre centres (29,5 al 53%).

Pel que fa als trastorns de la conducta alimentària (TCA) no es disposa d’informació pobla-
cional sobre la seva freqüència a Catalunya. Un estudi realitzat a Navarra12 l’any 1997, en
població femenina entre 12 i 21 anys, va mostrar una prevalença global de TCA del 4,1%;
sent del 3,1% per a trastorns de la conducta alimentària no especificats, del 0,8% per bulí-
mia nerviosa i del 0,3% per anorèxia nerviosa. Tanmateix, altres estudis realitzats a Espa-
nya13 observen una prevalença superior a la de Navarra.

En relació a la ludopatia, estudis realitzats a l’Estat espanyol, permeten estimar una preva-
lença del 1,5% de jugadors patològics i d’un 2% de jugadors problema. Quant a la morbi-
ditat atesa a Catalunya, s’observa un predomini d’homes (86,7%), casats (71,7% i amb una
edat compresa entre els 25 i 40 anys (50%).

Quant a la prevalença de problemes de salut mental en la població general, a Catalunya es
disposa d’informació poblacional procedent de dos estudis: l’enquesta de salut de Catalu-
nya14 (ESCA 1994 i 2002) i l’estudi MEDEA/SAMCAT15.

L’ESCA va incloure el qüestionari GHQ-1216 en les entrevistes a les persones que podien
respondre per elles mateixes. Aquest instrument permet fer una aproximació a la prevalença
de TM en la població, mesurada com la probabilitat de ser cas. Detecta fonamentalment dos
tipus de trastorns: la incapacitat per continuar amb normalitat les activitats d’un “individu sa”
i els fenòmens de nova aparició de naturalesa ansiògena, i les alteracions presents en el mo-
ment de l’entrevista (problema recent). L’any 2002, la prevalença de TM, mesurada com a
probabilitat de ser cas, és del 17,9% en la població de 15 anys i més (20% en les dones i
15,6% en els homes). Aquests resultats ens situen en un nivell intermedi amb relació a es-
tudis poblacionals a Espanya i altres països17. Per grups d’edat i sexe, la probabilitat de pa-
tir TM és més elevada en les dones de tots els grups d’edat. Segons la classe social, s’ob-
serva una major prevalença de la probabilitat de ser cas en les classes més desfavorides i
especialment en les dones d’aquestes classes.

L’estudi ESEMeD-Spain forma part d’un projecte europeu sobre l’epidemiologia dels trastorns
mentals. A Catalunya s’ha dut a terme, formant part d’aquest projecte, l’estudi SAMCAT15

en base a una mostra representativa de la població. S’han entrevistat 1.647 persones ma-
jors de 18 anys no institucionalitzades. A continuació es presenten alguns resultats prelimi-
nars sobre la prevalença, utilització i tractament en relació als TM.

La taula 2 mostra que la prevalença de depressió major és del 14,5% al llarg de la vida i
del 6,2% en els darrers dotze mesos i els trastorns d’ansietat són del 11,3% i 6,4% res-
pectivament). En relació a la depressió major els individus entre 35-49 anys tenen la preva-
lença més alta al llarg de la vida (17,5%) i, els individus entre 50-64 tenen la més alta en 12
mesos (8,2%). Quant als trastorns d’ansietat, la més alta prevalença en els darrers dotze me-
sos, s’observa en els sectors més joves de la població entrevistada (grup entre 18-24 anys),
i la més alta prevalença al llarg de la vida s’observa en el grup de 35-49 anys.

Pel que fa al sexe, destaca la major prevalença d’aquests trastorns entre les dones que pre-
senten taxes que doblen i, fins i tot, tripliquen les que presenten els homes.

Entre les persones que el llarg dels darrers dotze mesos han presentat depressió major, el
55,4% han consultat a un professional sanitari per aquest motiu i entre els que han presen-
tat un trastorn d’ansietat ha estat del 43,4%.

Un 8,1% de persones diagnosticades de depressió major i un 14,7% de les diagnosticades
de patir trastorns d’ansietat no reben cap tractament. Entre els diagnosticats de depressió
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major, el 37,6% reben solament tractament farmacològic, el 9,2%, tractament psicològic; i
el 45,2%, d’ambdós tipus. Entre els diagnosticats de trastorns d’ansietat el 39,5% reben
solament tractament farmacològic, el 2,8% tractament psicològic i el 43,0% ambdós trac-
taments.

El trastorn límit de la personalitat (TLP) és un trastorn mental greu, i encara que no se’n dis-
posa de dades relatives a Catalunya, s’estima una prevalença que se situa al voltant del 2%
(Roth-Fonagy i DSM-IV)18. Afecta a població jove i es diagnostica predominantment en do-
nes en una raó de 3:1. Segons aquestes estimacions a Catalunya en podrien estar afecta-
des unes 120.000 persones. D’acord amb les dades disponibles de morbiditat atesa a Ca-
talunya (CMBD-SM, 2000) 936 persones presentaven diagnòstic de TLP, la qual cosa indica
una infradetecció d’aquest trastorn.

Les persones amb retard mental tenen una elevada prevalença de trastorns psiquiàtrics (s’es-
tima entre el 20 i el 35%) i s’evidencia una important infradetecció dels trastorns psiquiàtrics
en aquest grup de població. Les persones amb retard mental institucionalitzades en residèn-
cies del Departament de Benestar i Família representen el 0,5-0,6% de la població (28.893
persones)19.

Un problema important és l’anomenada patologia dual que es refereix a la coexistència 
de dependència de drogues i altres diagnòstics psiquiàtrics. Encara que no es disposa 
d’informació sobre la prevalença d’aquest problema en el nostre àmbit, es considera que 
la seva freqüència és important. En la població nord-americana la prevalença s’estima en-
tre el 30 i el 50% de la població psiquiàtrica i en més del 80% de la població toxicò-
mana20,21.

Homes (n = 741) Dones (n = 906) Total (n = 1.647)
Trastorn mental Al llarg Als 12 Al llarg Als 12 Al llarg Als 12 

de la vida mesos de la vida mesos de la vida mesos

Depressió Edat n % n % n % n % n % n %
major

18-24 8 10,9 3 4,0 12 10,2 8 8,2 20 10,5 11 6,1

25-34 19 11,2 5 3,4 28 17,5 9 4,9 47 14,1 14 4,1

35-49 24 11,3 9 4,1 53 23,1 22 10,4 77 17,5 31 7,4

50-64 20 12,0 8 5,7 42 21,8 18 10,7 62 16,9 26 8,2

≥ 65 11 6,8 3 1,3 49 16,6 25 7,1 60 12,2 28 4,6

Total 82 10,6 28 3,8 184 18,1 82 8,5 266 14,5 110 6,2

Trastorn 18-24 6 9,6 3 4,9 13 14,5 10 9,8 19 12,1 13 7,5
d’ansietat*

25-34 12 8,1 6 2,9 22 14,6 17 11,7 34 11,2 23 7,1

35-49 14 7,3 3 2,2 42 19,1 20 9,7 56 13,5 23 6,2

50-64 15 10,5 8 5,6 29 14,4 16 8,1 44 12,5 24 6,8

≥ 65 5 2,7 3 1,7 27 8,9 15 5,8 32 6,2 18 4,0

Total 52 7,9 23 3,5 133 14,6 78 9,1 185 11,3 101 6,4

*Inclou fòbia específica, fòbia social, agorafòbia, trastorns per ansietat generalitzada, estrés
postraumàtic i trastorns de pànic.

Font: Haro JM, Palacín C, Viladegut G, Romera B, Codony M, Autonell J, Ferrer M, Ramos J, Kessler R, Alonso J. La

epidemiología de los trastornos mentales en España: métodos y participación en el proyecto ESEME-España. Actas Españolas de

Psiquiatría. En premsa.

Taula 2. Prevalença 
de depressió major 

i trastorns d’ansietat
segons edat i sexe.

Catalunya
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Problemes sobre els quals es formulen objectius de salut 
o serveis

Justificació de les intervencions
Els trastorns mentals, especialment la depressió, el suïcidi i els intents d’autòlisi es troben en-
tre els principals problemes de salut que caldrà afrontar els propers anys22. El suïcidi és un
problema de salut que afecta especialment les societats desenvolupades i es considera que
és una causa de mort prevenible23. Generalment, és una complicació de trastorns psiquiàtrics,
especialment la depressió, però es considera que poden contribuir-hi, els factors biològics (com
ara la hipofunció serotoninèrgica del sistema nerviós central), els genètics, els antecedents d’in-
tent de suïcidi previ i la història familiar de suïcidi, els trastorns adaptatius i els esdeveniments
vitals estressants, les conductes addictives, i una història de maltractaments i d’abús sexual
en la infantesa. Altres factors de risc que cal considerar són l’edat (adolescència i vellesa) i el
sexe23-26, i en la vellesa també cal considerar les patologies cròniques i invalidants.

En els adolescents i en els adults joves, en la dècada dels noranta, el suïcidi ha estat una
causa important de mort a Europa, i se li atribueixen al voltant del 15% de les morts en la
població de 15-24 anys. Els trastorns que més predisposen al suïcidi són algunes formes de
trastorn de l’estat d’ànim, amb o sense alcoholisme o altres problemes relacionats amb l’a-
bús de substàncies i/o certes formes de trastorn d’ansietat. Els adolescents amb depressió
tenen cinc vegades més probabilitats de fer un intent de suïcidi comparat amb el grup con-
trol de la mateixa edat sense depressió. L’intent de suïcidi previ es considera un dels prin-
cipals factors de risc. Per altra banda, entre la gent jove, els esdeveniments estressants de
la vida com els problemes escolars, les ruptures de relacions sentimentals i les disputes amb
la família o amb els amics, tot i no ser causa suficient de suïcidi, poden actuar com a fac-
tors precipitants de suïcidi o d’intent de suïcidi.

En la prevenció del suïcidi és important el reconeixement i tractament precoç del trastorn
mental de base27. Els professionals sanitaris, especialment pediatres i de medicina general,
han de detectar els símptomes de depressió i altres factors de risc de suïcidi en adolescents,
especialment entre els que fan ús de substàncies com l’alcohol i altres drogues, interrogar
sobre aquests durant la visita i derivar el cas, si s’escau, als serveis especialitzats. Es reco-
mana el seguiment estret dels pacients que presentin factors de risc i especialment els que
presentin antecedents d’ideació suïcida o intent de suïcidi previ28.

La millora de la detecció i tractament d’aquests problemes és cabdal per reduir la incidèn-
cia del suïcidi. L’abordatge de la conducta suïcida inclou la valoració del risc, el tractament
adequat del desordre primari associat i la reducció de l’accés a mètodes o instruments al-
tament letals per cometre suïcidi, com les armes. S’assumeix que intensificar el seguiment
dels pacients atesos per temptativa de suïcidi durant períodes de canvi psicopatològic o d’es-

• Suïcidi i temptatives de suïcidi.

• Depressió i trastorns d’ansietat.

• Trastorns mentals severs a la població adulta.

• Trastorns mentals greus a la població infantil i adolescent.

• Patologia dual.

• Retard mental i trastorns psíquics.

• Trastorns de la conducta alimentària (TCA).

• Joc patològic.

• Trastorn límit de la personalitat (TLP).
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deveniments vitals podria perllongar–ne la supervivència25. Els clínics haurien d’estar espe-
cialment atents al seguiment dels pacients donats d’alta després d’un intent de suïcidi i tam-
bé intensificar els contactes amb els pacients en períodes de canvi psicopatològic o de suc-
cessos vital3,23,29. S’ha constatat que entre la meitat i els dos terços dels pacients que
consumen el suïcidi havien visitat el metge en un període inferior al mes abans de l’incident
i entre un 10-40%, la setmana anterior30. La detecció i el tractament adequat de la depres-
sió pot reduir substancialment les taxes de suïcidi. Existeixen experiències com la de l’illa de
Gothland (Suècia) que mostren l’eficàcia de la formació dels metges generals en la detecció
i el tractament de la depressió i sobre el suïcidi. El suïcidi va disminuir i es va incrementar
significativament la prescripció d’antidepressius31,32.

Entre els TM, la depressió és considerada una de les principals causes de discapacitat33,
ocupa el quart lloc entre les primeres causes de malaltia i es preveu que l’any 2020 estarà
en segon lloc, després de la cardiopatia isquèmica. S’accepta que, sovint, bona part dels
pacients que pateixen problemes de salut mental i consulten els serveis sanitaris no són co-
rrectament diagnosticats i, fins i tot, als que se’ls hi reconeix no reben el tractament ade-
quat2. Els trastorns depressius són sovint infradetectats i això és especialment important en
els homes a causa d’una simptomatologia diferent i una menor demanda d’atenció mèdica.
Un estudi de l’OMS34 mostra que els pacients amb depressió major tenen més probabilitat
de ser tractats amb ansiolítics que amb antidepressius, malgrat que aquests van associar-
se amb un resultats més favorables després de tres mesos de seguiment. Tanmateix, es van
identificar problemes relatius a la durada dels tractaments.

La depressió pot ser diagnosticada i tractada a l’atenció primària, actualment es disposa d’un
ampli ventall de tractaments farmacològics i psicoterapèutics. Quant al cribratge de la depres-
sió en pacients asimptomàtics atesos a l’atenció primària, les darreres recomanacions en base
a l’evidencia disponible assenyalen que el cribratge pot millorar la detecció de la depressió i que
el seu tractament redueix la morbiditat, si bé els diferents estudis han mostrat resultats desi-
guals, es conclou que els beneficis d’aquesta activitat probablement superen algun potencial in-
convenient. En canvi, l’evidència disponible mostra que no hi ha evidència científica quant a l’e-
ficàcia de la detecció i el tractament de la depressió en infants i adolescents a l’atenció primària35.

La coexistència de dependència de substàncies i altres diagnòstics psiquiàtrics, que es coneix
com a diagnòstic dual, és un problema d’importància en el nostre medi. El terme ha adquirit
també altres connotacions, com que ambdós diagnòstics són independents i succeeixen de
forma simultània36. També pot significar que la síndrome psiquiàtrica ha estat induïda per l’al-
cohol/drogues o ser secundària a l’automedicació amb drogues. La majoria d’estudis no rea-
litzen una correcta diferenciació etiològica entre el trastorn psiquiàtric i el consum d’alcohol/dro-
gues, tanmateix el consum de substàncies amb freqüència s’associa a altres trastorns mentals37.
Els pacients amb patologia dual es caracteritzen per presentar una major freqüentació als ser-
veis sanitaris, inestabilitat familiar i marginació social, presència de conducta violenta o criminal,
ideació o conducta suïcida, menor compliment de la medicació i pitjor resposta al tractament38.
Freqüentment, aquests pacients són derivats d’una xarxa a l’altra (centres de salut mental i dro-
godependències) i no acostumen a ser atesos de forma integral per cap de les dues xarxes i,
en aquest sentit, cal considerar que existeixen estudis que demostren que els programes de
tractament integrats (tractament del trastorn psiquiàtric i de l’ús de substàncies) tenen millors
resultats que l’abordatge per separat en cada una de les xarxes assistencials39-42.

El trastorn límit de la personalitat (TLP) és una patologia mental greu que es caracteritza per
presentar una gran variabilitat de símptomes: depressius, ansiosos, irritabilitat, conductes suïci-
des, clínica paranoide i freqüents canvis evolutius. El 70%, aproximadament, fa algun intent de
suïcidi al llarg de la seva vida i un 50% el repetirà diverses vegades; la taxa de suïcidi consu-
mat oscil·la entre el 8 i el 10%. Sovint les persones amb TLP tenen comorbiditat psiquiàtrica
(abús de substàncies i trastorn antisocial, entre els més freqüent) i és rellevant l’impacte en la
vida familiar, social i els conflictes amb l’àmbit judicial que sovint genera aquesta malaltia18.
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En les últimes dècades, els trastorns de la conducta alimentària, especialment l’anorèxia i la
bulímia nervioses han esdevingut una de les patologies psiquiàtriques més preocupants de
l’adolescència i joventut. El progressiu increment de la seva prevalença, l’aparent descens de
les edats d’inici i la seva potencial gravetat, amb risc significatiu de mort, han despertat una
autèntica alarma social43 i l’ha convertit en un important problema de salut pública. Afecten
especialment, a dones joves en edat d’estudiar i/o treballar i en edat fèrtil i port arribar a
afectar de manera important la qualitat de vida de la població que els pateix. Aquests tras-
torns són d’etiologia multifactorial ja que hi poden intervenir factors genètics, biològics, de
personalitat, familiars i culturals. L’anorèxia nerviosa pot ser lleu i transitòria, però també greu
i de llarga durada, i les complicacions poden arribar a comprometre la vida; s’estima que la
mortalitat es troba al voltant del 0,6% dels casos per any44.

D’acord amb l’opinió dels experts, es recomana adreçar les mesures de prevenció primària a
grups diana de població amb gran vinculació amb la població adolescent com els grups de pro-
fessors de ballet i de gimnàstica, professors i tutors d’escoles i instituts, associacions de pares
d’alumnes, entre d’altres i també per afavorir la detecció precoç dels casos. En canvi, no es
considera adient dur a terme estratègies poblacionals adreçades als joves amb aquesta finalitat.

El joc patològic és un trastorn emergent que afecta a la nostra societat. La prevalença de la con-
ducta de joc està relacionada amb la disponibilitat de les oportunitats45 i s’està observant un in-
crement paral·lel a la legalització de diferents tipus de joc46, especialment entre la població jove47.
Les intervencions per afrontar la ludopatia haurien d’orientar-se a la millora de la detecció i trac-
tament del jugador patològic i a la creació d’unitats especialitzades en el seu tractament.

Un altre fenomen emergent es l’augment de demanda per part de la població immigrada i
que requereix una atenció específica adaptada a les seves necessitats. És necessari aug-
mentar la sensibilització i la capacitació dels professionals de la salut per tal de poder de-
tectar precoçment i atendre les situacions de risc per salut mental que la circumstància d’im-
migrant estranger pot generar.

En els darrers temps, està prenent rellevància la necessitat de millorar l’atenció a les perso-
nes amb retard mental ja que es constata que sovint s’infravaloren les necessitats assisten-
cials d’aquesta població, compartimentant l’assistència entre les diferents administracions,
cosa que pot dificultar l’equitat d’accés als serveis. Tanmateix, en els últims anys, s’identifi-
ca una tendència mundial en el sentit de satisfer aquestes necessitats no cobertes gràcies
als avenços científics en el diagnòstic i tractament, així com un increment de la conscien-
ciació i pressió social. L’elaboració i l’aplicació de recomanacions per a la detecció i el trac-
tament dels trastorns mentals en les persones amb retard mental, la creació de serveis es-
pecialitzats de salut mental i de la xarxa de benestar social, així com la creació d’instruments
per a la millora de la coordinació intersectorial (taules mixtes de coordinació territorial) són
les intervencions que cal desenvolupar per millorar la situació actual48.

En relació als malalts amb TMS, hi ha evidència49 de l’existència de tractaments, tant far-
macològics com psicoterapèutics, utilitzats independentment, combinats o seqüencials, així
com de fórmules assistencials que, en funció de les característiques i preferències dels pa-
cients, poden aportar beneficis a la seva salut, millorar l’adheriment als tractaments, el seu
funcionament diari i la seva l’autonomia, alhora que també es redueixen les hospitalitzacions50.
A Catalunya, el Pla de Serveis Individualitzat (PSI)51 és una intervenció adreçada a persones
amb TMS que presenta un enfocament de l’atenció que trenca amb els models tradicionals
i es basa en adequar la utilització dels serveis disponibles en funció de les necessitats indi-
viduals del pacient, segons un model de gestió de casos. L’avaluació efectuada d’aquesta
experiència mostra que aporta beneficis com la reducció de la gravetat, durada i nombre 
d’hospitalitzacions, millora de l’accés als dispositius assistencials, millora del funcionament i
adaptació social del pacient, l’acompliment del tractament, la reducció de costos i la satis-
facció dels usuaris i familiars52.
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Un dels objectius de l’atenció a les persones amb TM és aconseguir que tinguin una forma de
vida satisfactòria, malgrat les limitacions que comporta la malaltia53 i aquest és l’objectiu fona-
mental de les estratègies de rehabilitació comunitària. No és possible la recuperació sense comp-
tar amb un sistema comunitari que afavoreixi la integració social que requereix la participació
dels diferents recursos de la comunitat. Com demostren diverses experiències54,55, es tracta de
diversificar els serveis (centres assistencials, rehabilitació psicosocial, assistència social, pisos as-
sistits i serveis prelaborals, entre d’altres) i d’optimitzar-ne la utilització. També cal que l’entorn
esdevingui favorable a l’acceptació de les limitacions que comporta la malaltia mental i avançar
cap a un model de rehabilitació comunitària no finalista, orientat a assolir un nivell acceptable
d’autonomia i qualitat de vida de les persones amb TM. En aquest sentit a Catalunya, cal trans-
formar progressivament els actuals centres de dia en serveis de rehabilitació comunitària.

En el procés de rehabilitació, el desenvolupament d’una activitat laboral, encara que no és
l’única, pot ser una bona alternativa per a la integració social, sempre i quan es donin les
condicions objectives per a aquest fet, és a dir, l’existència d’una certa estabilització de la
malaltia que permeti tenir motivació i interès per treballar. En aquest sentit, la posada en mar-
xa pel Departament de Benestar i Família dels anomenats serveis prelaborals, amb caràcter
pilot, afavorirà la inserció laboral de les persones afectades de TM.

Els familiars dels pacients amb trastorns mentals, i especialment els que en tenen cura di-
rectament, sovint es veuen obligat a canviar o fins i tot abandonar els seus projectes vitals
personals, les seves activitats socials i professionals. La dinàmica familiar es pot veure tam-
bé molt afectada i els cuidadors poden presentar un burn-out a causa de la sobrecàrrega
que pateixen. Així mateix, és freqüent que la malaltia mental sigui present en més d’un mem-
bre de la família. Pel que fa a la malaltia mental, la família pot ser considerada com un fac-
tor de protecció i de risc i per aquest motiu requereix també un important suport des dels
serveis sanitaris i els serveis socials. En els darrers anys des del Servei Català de la Salut
s’ha donat suport a la Federació catalana de familiars de malalts mentals (FECAFAM) i s’han
endegat iniciatives com el Programa Respir com a recurs de suport als familiars que tenen
cura directa d’una persona afectada amb TMS i que en determinats moments necessiten un
recurs de curta durada que li pugui facilitar un descans puntual per poder continuar desen-
volupant d’una manera saludables i eficaç el seu rol de cuidadors.

En les darreres dècades s’han produït importants avenços tant en el camp del coneixement so-
bre les malalties mentals com en l’orientació de l’atenció als pacients i dels recursos sanitaris i so-
cials que s’hi dediquen. Són destacables els progressos en la recerca científica en neurofisiologia,
el comportament humà i l’epidemiologia psiquiàtrica56. S’ha introduït un ampli ventall d’opcions per
tractar eficaçment els problemes de salut mental (psicofarmacològics, psicoterapèutics i de reha-
bilitació), ha evolucionat l’orientació de l’atenció als pacients amb TM i s’ha avançat en el treball
amb els usuaris i familiars dels pacients. A Catalunya s’ha impulsat un model assistencial fona-
mentat en el treball d’equips mutidisciplinaris i interdepartamentals, basat en la desinstitucionalit-
zació i en la implicació de la comunitat, i també s’ha portat ha terme la diversificació dels dispo-
sitius assistencials: centres de salut mental infantil/juvenil, centres de salut mental d’adults, hospitals
(llits d’aguts i subaguts), centres de mitjana i llarga estada, hospitals de dia d’adolescents i d’a-
dults, i centres de dia, actualment en procés de conversió a serveis de rehabilitació comunitària.

És essencial superar la infradetecció dels problemes de salut mental i/o aplicació de tracta-
ments inadequats, evitar la desvinculació dels pacients als serveis i tenir present que si els
problemes de salut mental són identificats i tractats precoçment i adequada, les oportunitats
de millora, reintegració i manteniment d’una vida familiar i socialment activa són molt altes1,2.

Per millorar el resultats en els pacients amb TM, a més de la detecció i el tractament ade-
quat, cal tenir en compte tot el procés d’atenció, la qual cosa pot requerir canvis en l’orga-
nització i funcionament dels equips assistencials. En aquesta línia hi ha estudis57 que mos-
tren el resultats positius de diverses estratègies organitzatives per millorar l’atenció a pacient.
El desplegament de mesures organitzatives i de provisió dels serveis58,59,, major disponibilitat
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de temps per atendre els pacients, la gestió de casos, l’adequació i flexibilització progressi-
va dels recursos assistencials, l’aplicació de recomanacions i guies de pràctica clínica, la for-
mació i el feed-back, així com el treball intersectorial han de formar part d’una estratègia glo-
bal per a la millora de l’atenció als pacients. Per aquest motiu, es proposa continuar avançant
en les estratègies ja iniciades basades en el reforçament del paper de l’AP en l’atenció als
problemes de salut mental i el treball coordinat dels EAP amb els serveis de salut mental.

A més de tractar adequadament els problemes de salut mental, hi ha un gran ventall d’ac-
cions que es poden dur a terme per promocionar la salut mental de la població. En aquest
sentit, és essencial superar l’estigma que encara persisteix entorn a les malalties mentals en
la nostra societat. La percepció social de la malaltia mental fa que se la temi i s’evitin les
persones que la pateixen, per això caldria desplegar estratègies per lluitar contra aquest es-
tigma i aconseguir una major sensibilització i compromís de la societat i, alhora, donar a
conèixer que els TM poden ser previnguts i tractats eficaçment.

Els mitjans de comunicació poden jugar un paper decisiu projectant una imatge positiva de
la població que pateix TM i dels avenços en l’atenció a aquests problemes. L’escola i l’àm-
bit laboral, entre d’altres, poden ser àmbits clau per preparar a les persones per afrontar els
esdeveniments vitals (transició d’etapes escolars, canvis laborals, jubilació, etc.) alhora que
han d’afavorir el suport, el reconeixement i valoració de les persones.

Altres mesures de caràcter més general recauen en l’àmbit polític i econòmic, com les orien-
tades a reduir les desigualtats socieconòmiques, crear entorns urbans saludables, així com
mesures legislatives que garanteixin el respecte als drets, l’accessibilitat als serveis i la in-
serció laboral i social.

Objectius de salut i de disminució de risc per
a l’any 2010
1. D’aquí a l’any 2010, cal reduir la taxa de mortalitat per suïcidi en un 10%.

Indicador d’avaluació: Taxa de mortalitat per suicidi estandarditzada per edat.

2. D’aquí a l’any 2010, cal reduir la taxa de mortalitat per suïcidi en la població menor de
25 anys, almenys en un 10%.

Indicador d’avaluació: Taxa de mortalitat per suicidi en menors de 25 anys, estandardit-
zada per edat.

3. D’aquí a l’any 2010, cal reduir la taxa de mortalitat per suïcidi en la població de 65 i
més anys, almenys en un 10%.

Indicador d’avaluació: Taxa de mortalitat per suicidi en la població de 65 i més anys d’e-
dat, estandarditzada per edat.

4. D’aquí a l’any 2010, cal disminuir la repetició de les temptatives de suïcidi en un 15%.

Indicador d’avaluació: Taxa de repetició de temptativa de suicidi.

Objectius operacionals del Pla de salut 
2002-2005
1. D’aquí a l’any 2005 s’elaboraran, amb la participació dels professionals, recomanacions

per a l’atenció i seguiment dels pacients atesos per temptativa de suïcidi, tant per pre-
venir la mort com la recidiva, així com per a la millora de la informació sobre les temp-
tatives i morts per suïcidi.

Indicador d’avaluació: Existencia de les recomanacions.
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2. Abans de l’any 2010 seran detectats almenys el 60% dels casos de depressió en la
població atesa a l’APS, amb aquesta finalitat es reforçarà el treball coordinat amb la
xarxa de salut mental i la formació dels professionals.

Indicador d’avaluació: Estudis específics per valorar el grau de detecció i adequació del
tractament de la depressió en la població.

3. D’aquí a l’any 2005 s’elaboraran, amb la participació dels professionals, recomanacions
per a la millora de la detecció i l’atenció integral de les persones que presenten pato-
logia dual.

Indicador d’avaluació: Existència de les recomanacions.

4. D’aquí a l’any 2004 s’elaboraran, amb la participació dels professionals, i difondran 
recomanacions per a l’atenció psiquiàtrica i psicològica a les persones amb retard 
mental.

Indicador d’avaluació: Existència de recomanacions.

5. D’aquí a l’any 2010 es durà a terme la implantació progressiva de programes d’aten-
ció específica als infants i adolescents amb trastorn mental greu (TMG).

Indicador d’avaluació: Evolució de la implantació de programes d’atenció específica als
infants i adolescents amb trastorn mental greu en el territori.

6. D’aquí a l’any 2005 es potenciarà la implantació del Pla de Serveis Individualitzat en la
població adulta amb trastorn mental sever (TMS).

Indicador d’avaluació: Cobertura del PSI i valoració de la millora clínica, la utilització dels
recursos i satisfacció dels pacients, familiars i professionals amb el programa.

7. D’aquí a l’any 2005 es definiran estratègies específiques per millorar la detecció i l’a-
tenció a les persones amb trastorn límit de la personalitat (TLP).

Indicador d’avaluació: Existència de les recomanacions específiques per millorar la de-
tecció i el tractament a les persones amb TLP.

Programes de formació específica sobre els TLP adreçats a professionals sanitaris.

8. D’aquí a l’any 2005 es potenciarà la conversió dels Centres de dia de salut mental que
atenen a població adulta amb TMS en Serveis de rehabilitació comunitària.

Indicador d’avaluació: Evolució de la implantació de programes de conversió dels Cen-
tres de dia en Serveis de rehabilitació comunitària.

9. D’aquí a l’any 2005 es potenciarà la implantació de serveis prelaborals, en el marc de
les experiències pilot del Departament de Benestar i Família.

Indicador d’avaluació: Evolució del nombre de serveis prelaborals posats en marxa en
el territori.

Evolució del nombre de persones derivades des dels serveis de rehabilitació comunitària
als serveis prelaborals.

10. D’aquí a l’any 2005 s’elaboraran, amb la participació dels professionals, recomanacions
per a la millora de la prescripció de psicofàrmacs.

Indicador d’avaluació: Existència de les recomanacions.

11. D’aquí a l’any 2005, en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament, s’elaborarà
una guia orientada a la promoció de la salut mental i la detecció de situacions de risc
a la infància i adolescència, adreçada als educadors.

Indicador d’avaluació: Existència de les recomanacions.
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12. D’aquí a l’any 2005 el Servei Català de la Salut, juntament amb el Departament de Jus-
tícia, continuaran implantant mesures adreçades a la millora de la detecció i atenció als
interns amb trastorns mentals, fent especial èmfasi en l’atenció als TMS.

Indicador d’avaluació: Valoració de les accions endegades.

13. D’aquí a l’any 2005 es difondrà la Guia per a la detecció precoç dels trastorns del com-
portament alimentari des de l’atenció primària.

Indicador d’avaluació: Existència de la Guia i valoració de la difusió.

14. D’aquí a l’any 2005 s’impulsaran mesures orientades a la prevenció i tractament del
joc patològic, amb una orientació biopsicosocial amb la participació de professionals i
d’associacions d’afectats.

Indicador d’avaluació: Realització d’un estudi específic de prevalença del joc patològic
a Catalunya.

Existència de programes interdisciplinaris d’intervenció i de campanyes de sensibilitza-
ció i prevenció del joc patològic.

Existència de guies sobre el joc patològic adreçades als professionals de la sanitat, tre-
balladors socials i persones afectades, que tingui en compte l’abordatge del problema,
els circuits assistencials i els recursos disponibles.

15. D’aquí a l’any 2005 es duran a terme programes de suport a les famílies dels malalts
amb TM.

Indicador d’avaluació: Existència dels programes de suport a les famílies.

16. D’aquí a l’any 2005 es constituirà un grup de treball de caràcter intersectorial amb la
finalitat de definir i impulsar estratègies orientades a superar l’estigma social en relació
als TM amb la participació de ciutadans, líders d’opinió, mitjans de comunicació i ins-
titucions de rellevant influència social.

Indicador d’avaluació: Existència del grup de treball.

Activitats
• Elaboració de recomanacions, amb la participació dels professionals i les societats cientí-

fiques, per a l’atenció i seguiment dels pacients atesos per temptativa de suïcidi, així com
per a la millora de la informació sobre les temptatives i morts per suïcidi, per a l’atenció
integral a les persones amb patologia dual, per al retard mental així com per a la millora
de la prescripció de psicofàrmacs.

• Elaboració d’una guia orientada a la promoció de la salut mental i la detecció de situa-
cions de risc a la infància i adolescència, adreçada a educadors.

• Implantació de programes específics per a l’atenció a infants i adolescents amb TMG, i a
la població adulta amb trastorns mentals severs.

• Incorporació de les propostes del Pla de salut en els contractes per a la compra de ser-
veis de les diferents línies assistencials.

• Establiment de protocols de coordinació entre els diferents professionals implicats en l’a-
tenció a pacients amb TM per tal d’adequar el procés assistencial a les necessitats de
cada pacient.

• Formació dels professionals per tal d’afavorir la detecció precoç i el tractament adequat
dels TM, especialment a l’atenció primària de salut.

• Formació específica dels professionals per a l’atenció a les persones addictes al joc.

• Treball amb la comunitat per tal de fomentar la inserció social i avançar en la superació
del estigma que envolta la malaltia mental.

• Millora dels sistemes d’informació sobre la incidència i prevalença dels TM.
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Avaluació
• Evolució dels indicadors de morbimortalitat per TM.

• Evolució dels indicadors de mortalitat per suïcidi.

• Monitorització de les temptatives de suïcidi registrades en centres hospitalaris.

• Enquestes poblacionals per conèixer l’evolució de la prevalença dels TM a Catalunya.

• Estudi específic sobre la detecció i tractament de la depressió en la població atesa a l’APS.

• Estudis específics per conèixer la distribució i implantació de les guies i recomanacions i
programes específics proposats.

Intervencions prioritàries del Pla de salut
2002-2005
En síntesi, les prioritats d’intervenció en salut mental s’orienten a la millora de la detecció,
l’atenció i la rehabilitació de les persones amb TM, en el suport a les seves famílies i en el
respecte dels drets fonamentals dels pacients, així com en la promoció de la salut mental
en la comunitat. Si bé el lideratge dels professionals de la salut, en qualitat d’experts en l’a-
plicació de les intervencions del Pla de salut, és central, cal considerar també imprescindi-
ble la implicació i la complementarietat intersectorial, com ara la dels àmbits de l’ensenya-
ment, els serveis socials i l’administració de justícia, entre d’altres.

Prioritats d’intervenció

• Potenciar la capacitat i les habilitats dels professionals d’atenció primària de la salut
per a la detecció precoç i l’atenció als problemes de salut mental més freqüents.

• Desplegar mesures orientades a fomentar l’atenció integral a les persones amb pa-
tologia dual.

• Estendre mesures adreçades a la millora de l’atenció als malalts amb trastorns men-
tals severs com són el Programa d’atenció específica als trastorns mentals severs i
el Pla de Serveis Individualitzat.

• Iniciar la implantació de mesures adreçades a la millora de l’atenció del trastorn men-
tal greu en la població infantil i adolescent60.

• Millorar la detecció i tractament de patologies emergents: trastorn límit de la perso-
nalitat, patologia dual i joc patològic.

• Millorar la detecció i tractament dels trastorns mentals en persones amb retard 
mental.

• Continuar desenvolupant el Pla Interdepartamental sobre els trastorns de la conduc-
ta alimentària.

• Reforçar el treball intersectorial, especialment amb els departaments d’Ensenyament, Be-
nestar i Família, Justícia i Presidència per a la prevenció i atenció als trastorns mentals.

• Promoure la inclusió laboral i social de les persones amb trastorn mental.

• Suport i col·laboració amb les associacions de familiars de malalts mentals i voluntariat.

• Millorar el coneixement de la prevalença dels trastorns mentals en la població.

• Superar l’estigma social en relació als trastorns mentals, mitjançant estratègies de sen-
sibilització, informatives i educatives.
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Diabetis mellitus

Introducció
La diabetis mellitus (DM) és una malaltia crònica del metabolisme que constitueix un proble-
ma sanitari important derivat de la prevalença creixent, de la morbiditat i mortalitat elevades i
del seu paper com a factor de risc cardiovascular; a més, té un elevat cost sanitari i social.
Cursa amb hiperglucèmia secundària a un dèficit absolut o relatiu d’insulina. Deixada a la lliu-
re evolució provoca complicacions greus a curt i llarg termini: a curt termini la diabetis mal
controlada pot ocasionar descompensacions hiperglucèmiques i a llarg termini afavoreix la
presència de complicacions, com la retinopatia, la nefropatia, la neuropatia i la malaltia car-
diovascular. Com a conseqüència, les persones amb diabetis tenen un elevat risc de patir ce-
guesa, insuficiència renal crònica, infart de miocardi, accident vascular cerebral i amputacions.

L’any 1989 l’OMS va formular un seguit d’objectius de salut per a la diabetis per a l’any 2000,
continguts a la Declaració de Saint Vincent1, que varen ser adoptats i inclosos a les diferents
edicions del Pla de salut de Catalunya. L’avaluació dels esmentats objectius ha estat difícil, ja
que tal i com es varen definir calia disposar d’una cohort de persones amb diabetis, el se-
guiment de les quals permetria donar resposta als diferents objectius. Les dificultats inherents
a aquest tipus d’estudi ha fet inviable aquesta opció. Tot i això s’ha fet una aproximació amb
les fonts d’informació disponibles2. Entre els objectius que no s’han pogut avaluar directament,
la tendència indica que s’han estabilitzat (és el cas de l’objectiu sobre la reducció de la in-
cidència d’amaurosi o de les amputacions) o que s’han assolit parcialment (letalitat per infart
agut de miocardi [IAM]). L’objectiu d’incrementar la proporció de diabetis coneguda ha estat
assolit. En aquest sentit, convé assenyalar que mentre poden haver aparegut nous casos de-
gut a l’increment de l’obesitat i el sedentarisme, l’augment en la prevalença de diabetis co-
neguda pot reflectir els esforços de cribratge per detectar precoçment tant la diabetis no diag-
nosticada com la reducció de la mortalitat associada a les complicacions agudes, com la
cetoacidosi. Per tant, l’augment en la prevalença de diabetis mellitus tipus 2 (DM2) es podria
considerar com un resultat positiu d’altres programes de prevenció. En el cas de l’objectiu so-
bre insuficiència renal terminal, la reflexió aniria en el sentit que el major nombre de persones
amb diabetis que han iniciat tractament renal substitutiu podria estar relacionat amb un can-
vi de criteris d’inclusió, menys restrictius en els darrers anys.

Magnitud del problema
Els estudis epidemiològics realitzats en les darreres dècades han permès constatar un fort
increment de la diabetis a tot el món, de manera que l’any 2010 el nombre de persones
amb diabetis superarà els 200 milions i afectarà tant els països desenvolupats com a aquells
en vies de desenvolupament3,4. Aquest gran augment en la prevalença està directament vin-
culat amb la pèrdua d’estils de vida tradicionals i l’adopció d’hàbits més occidentalitzats, que
comporten canvis en l’alimentació, en qualitat i quantitat, i que originen l’augment de l’obe-
sitat i del sedentarisme, factors directament relacionats amb l’aparició de la diabetis, sobre-
tot de tipus 25. A més, també els canvis demogràfics, en especial l’envelliment6, les millores
en la detecció precoç i en els sistemes d’informació, així com la relativa manca de respos-
ta de les intervencions per aconseguir canvis en les conductes individuals i col·lectives són
altres factors relacionats amb aquest gran increment. Un aspecte a considerar és la detec-
ció de DM2 en joves degut a l’augment observat en l’obesitat infantil7,8.

La informació epidemiològica sobre la diabetis a Catalunya procedeix de diferents fonts i es-
tudis realitzats. Segons dades del Registre de mortalitat de Catalunya, l’any 2000 es van pro-
duir 1.338 defuncions per DM, que signifiquen una taxa de mortalitat de 21,7 per 100.000
habitants (23,4 en les dones i 19,8 en els homes)9.
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Pel que fa a la prevalença de diabetis, l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA), la primera
edició de la qual es va dur a terme l’any 1994, va indicar que el 4,7% de la població de
més de 14 anys era diabètica coneguda o ja diagnosticada10. A la darrera edició de l’ESCA
2002, la prevalença ha augmentat fins el 5,6% en el mateix grup d’edat11. D’altra banda,
l’any 1995 es va realitzar un estudi de prevalença de diabetis a la població de Catalunya de
30 a 89 anys amb test de tolerància oral, aplicant criteris de l’OMS, el qual no només va
permetre conèixer la proporció de la diabetis coneguda, sinó també la de la diabetis ignora-
da. Així, un 10% de la població de més de 30 anys és diabètica, de la qual un 6,4% ho co-
neix i un 3,6% estaria per diagnosticar (afecta ambdós sexes per igual)12,13.

Pel que fa a a la diabetis mellitus tipus 1 (DM1), des de l’any 1987 existeix un registre de
nous casos detectats en persones menors de 30 anys en el moment del diagnòstic14. La in-
cidència de DM1 en aquest grup d’edat en el període 1995-2001 ha estat d’11,4 per 100.000
habitants i any (13,2 en els homes i 9,6 en les dones), sense canvis significatius amb rela-
ció al període 1987-199415,16.

Comparades amb les no diabètiques, les persones amb diabetis presenten taxes més ele-
vades d’hospitalització, increment dels dies d’estada i augment del nombre de visites am-
bulatòries. Així, a Catalunya, l’any 2000 es van produir 49.469 (6,5%) altes en les quals cons-
tava la diabetis en qualsevol dels diagnòstics, amb una estada mitjana de 8,8 dies. Del total
d’altes, 1.126 (2,3%) van ser degudes a amputacions i 1.176 (2,4%) a IAM17. En relació amb
les complicacions tardanes se sap que en el cas de les persones amb DM1, als 20 anys
d’evolució, un 44,5% presenta algun grau de nefropatia (16% microalbuminúria, 5,5% pro-
teïnúria, 23% creatinina > 1,4 µg/dl)18. En persones amb DM2, un 33,3% presenta afectació
renal (23,1% microalbuminúria, 5,4% proteïnúria, 4,8% creatinina > 1,4 µ/dl)19. A més, la dia-
betis com a malaltia renal primària va ser responsable del 18% dels casos de persones que
varen entrar en tractament renal substitutiu, que eren diabètics tipus 2 en el 80% dels ca-
sos20-22. Segons l’estudi CODE-2 la despesa mitjana d’una persona amb DM2 és de 1.200
euros anuals23.

Dels factors de risc per desenvolupar diabetis, segons dades de l’Examen de Salut 2002, en
les persones de 18 a 74 anys se sap que la prevalença d’obesitat (IMC ≥ 30) és del 17,1%
i que el 70% no practica activitat física durant el temps de lleure24.

Justificació de les intervencions
Fins a un 20% de les persones que no saben que són diabètiques poden presentar algún
grau de retinopatia en el moment del diagnòstic, el que suggereix que l’inici de la diabetis
s’ha produït 8-10 anys abans del diagnòstic clínic, i que els canvis microvasculars poden
precedir la clínica oberta durant anys25.

Nombrosos estudis experimentals i epidemiològics han indicat que el grau d’hiperglucèmia i
la durada de la malaltia estan associats a l’aparició de futures complicacions microvasculars
(retino, nefro i neuropatia)26,27. L’evidència que millorant el control glucèmic es redueix la in-
cidència d’aquestes complicacions procedeix de dos estudis de gran impacte: el DCCT en
diabètics tipus 1 i l’UKPDS en els de tipus 2. En ambdós casos es va demostrar que el trac-
tament intensificat va reduir significativament la progressió i la incidència de les esmentades
complicacions28-30.

D’altra banda, les persones amb diabetis tenen un risc més elevat de cardiopatia isquèmi-
ca, accident vascular cerebral i malaltia vascular perifèrica; totes elles combinades són res-
ponsables de la major part de la mortalitat en les persones amb diabetis31. A diferència de
l’afectació microvascular, el risc de malaltia cardiovascular no està tan clarament associat al
grau de control glucèmic o a la durada de la diabetis, entre altres aspectes per la dificultat
de conèixer l’inici real de la DM2. En resum, no està ben definit el paper del control inten-
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sificat de la glucèmia en la prevenció primària de la malaltia cardiovascular, que en canvi re-
dueix clarament el risc de les complicacions microvasculars i no té efectes adversos per a
la malaltia cardiovascular32-35. A l’estudi prospectiu anglès (UKPDS) dut a terme sobre DM2
es va demostrar un efecte beneficiós sinèrgic del control òptim de la hipertensió i de la glucè-
mia, especialment en el grup tractat amb metformina30, per a la prevenció tant de les com-
plicacions micro com macrovasculars36,37. D’altra banda, la resistència a la insulina i l’hipe-
rinsulinisme podrien ser més determinants en l’aparició de les complicacions macrovasculars
que el grau de control glucèmic30,38. Així, s’ha observat que les malalties cardiovasculars i la
mortalitat per totes les causes estarien vinculades a l’existència de la síndrome metabòlica
definida segon l’OMS per hiperinsulinisme, amb dos dels criteris següents: obesitat abdomi-
nal, dislipèmia o hipertensió arterial39.

Aproximadament un 11% de la població de Catalunya de més de 30 anys presenta toleràn-
cia disminuïda a la glucosa (TDG)13. S’accepta que, sense tractament, un 30% d’aquest grup
evolucionarà cap a la DM240,41. En aquest sentit, els estudis d’intervenció realitzats per tal
d’evitar la progressió cap a la DM2 han donat resultats esperançadors. Tant en l’estudi xinès
Da Qing com en el realitzat a Finlàndia, en el qual les persones amb TDG eren assignades
aleatòriament al grup d’intervenció consistent en la modificació dels estils de vida (pèrdua de
pes i augment d’activitat física), com a l’estudi americà (Diabetes Prevention Program) on
també es va observar un grup amb tractament farmacològic, igual que a l’Stop NIDDM, han
demostrat una reducció de la incidència de DM2 als tres anys de l’aplicació de les estratè-
gies preventives42-45. Per tant, es disposa d’evidències suficients per concloure que la pre-
venció de la DM2 mitjantçant la modificació dels estils de vida és factible, almenys a curt ter-
mini. No existeix, però, consens sobre el tractament farmacològic de persones amb TDG,
atès que no es coneix l’impacte sobre l’aparició de complicacions de la diabetis.

Quant al cribratge de la DM2, no es recomana l’estratègia poblacional, sinó la detecció 
precoç oportunística en població de risc (obesitat, antecedents familiars de diabetis, antecedents
obstètrics o diabetis gestacional, hipertensió, dislipèmia), que permeti l’aplicació precoç del trac-
tament, no només de la diabetis sinó també dels factors de risc cardiovasculars existents46-48.

L’educació diabetològica en l’atenció al peu diabètic i l’exploració periòdica en persones diabè-
tiques amb risc elevat de lesions als peus comporta una reducció de la seva aparició i de la
necessitat de realitzar amputacions proximals49. Existeixen evidències limitades, a partir d’un
assaig clínic no aleatori, de que l’educació dels pacients després d’haver presentat una com-
plicació aguda, redueix el risc de recurrència de les ulceracions i d’amputacions majors50.

Els assajos clínics aleatoris de prevenció primària, o mixtes de prevenció primària i secundària,
donen suport al paper cardioprotector de la utilització d’àcid acetilsalicílic, tant a la població
general com en les persones amb diabetis51. Per tal de reduir el risc i/o la progressió de la
retinopatia i de la nefropatia, cal optimitzar tant el grau de control glucèmic com el de pres-
sió arterial, així com recomanar la cessació de l’hàbit tabàquic52,53.

Objectius de salut i de disminució de risc per
a l’any 2010
1. D’aquí a l’any 2010 cal disminuir en un 15% la letalitat per malaltia isquèmica del cor

en les persones amb diabetis menors de 75 anys.

Indicador d’avaluació: Proporció de defuncions entre les persones amb diabetis menors
de 75 anys, que ingressen per IAM.

2. D’aquí a l’any 2010 cal retardar la mitjana d’edat dels nous casos que presenten insu-
ficiència renal crònica en persones amb diabetis, tant tipus 1 (retardar 5 anys) com ti-
pus 2 (retardar 3 anys).
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Indicador d’avaluació: Mitjana d’edat de les persones amb diabetis a l’entrada en trac-
tament renal substitutiu.

3. D’aquí a l’any 2010 cal reduir en un 50% les amputacions en persones amb diabetis
d’entre 45 i 74 anys.

Indicador d’avaluació: Nombre de persones amb diabetis entre 45 i 74 anys, ingressa-
des per realitzar amputació.

4. D’aquí a l’any 2010 cal augmentar la proporció de persones adultes diabètiques que co-
neixen que ho son en un 20%.

Indicador d’avaluació: Proporció de persones de la població amb diabetis coneguda o
diagnosticada.

Objectius operacionals del Pla de salut 
2002-2005
1. D’aquí a l’any 2005 cal haver mesurat la glucèmia en, almenys, el 90% de la població

de risc atesa pels equips d’atenció primària (EAP).

Indicador d’avaluació: Proporció de persones ateses a l’atenció primària amb factors de
risc cardiovasculars (hipertensió, obesitat, dislipèmia) que tenen mesurada la glucèmia en
els darrers tres anys.

2. D’aquí a l’any 2005, i per tal de prevenir la ceguesa, més del 50% dels diabètics co-
neguts i atesos ha de tenir revisat el fons d’ull en els darrers dos anys.

Indicador d’avaluació: Proporció de diabètics coneguts i atesos que tenen revisat el fons
d’ull en els darrers dos anys.

3. D’aquí a l’any 2005 cal que més del 60% de persones amb diabetis estiguin en situa-
ció de control metabòlic acceptable (HbA1c < 8%).

Indicador d’avaluació: Proporció de pacients diabètics coneguts i atesos amb valors 
d’HbA1c < 8%.

4. D’aquí a l’any 2005 s’haurà incrementat la proporció de diabètics atesos amb bon con-
trol de la pressió arterial en un 70%.

Indicador d’avaluació: Proporció de pacients diabètics coneguts i atesos amb valors 
de TA < 140/90.

5. D’aquí a l’any 2005 s’haurà reduït la proporció de diabètics atesos fumadors, per sota
del 15% en totes les edats i per sota del 25% en el menors de 65 anys.

Indicador d’avaluació: Proporció de pacients diabètics coneguts i atesos que son fu-
madors.

Activitats
Les activitats proposades per a la diabetis mellitus fins el 2010 es basaran en la detecció,
el tractament i el control de la diabetis i de les seves complicacions a l’àmbit de l’atenció
primària, mitjantçant l’aplicació dels criteris comuns mínims, la promoció de programes d’e-
ducació diabetològica i d’autocura per als afectats i conscienciació de la població general i
dels professionals sobre les possibilitats preventives de la diabetis.

Tenint en compte l’increment observat en la prevalença de diabetis, caldrà implementar es-
tratègies per reduir el risc de desenvolupar DM2 a la població en general i a les persones
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de risc en particular. Així, la prevalença de DM2 a la població general es podria reduir mit-
jantçant la disminució de la prevalença d’obesitat i obesitat central amb la promoció d’estils
de vida saludables. Les persones amb risc elevat de presentar DM2 han de ser identifica-
des adequadament mitjantçant el cribratge dels grups de risc, que hauran de ser coneguts
tant per la població com pels professionals de la salut. Aquestes persones han de disposar
de suport per tal de modificar positivament el seu estil de vida, millorant els hàbits d’ali-
mentació, incrementant el grau d’activitat física i reduint el pes. S’han de considerar tots els
grups d’edat i molt particularment els joves, atesa la incidència creixent de persones amb
DM2 d’inici a l’adolescència, relacionada amb a l’obesitat i el sedentarisme d’aquest grup
d’edat. Els professionals de la salut haurien d’actuar sobre els factors de risc per tal de pre-
venir l’aparició de la diabetis i conèixer les intervencions efectives en el tractament del so-
brepès, l’obesitat i el sedentarisme.

D’altra banda, amb l’objectiu d’augmentar la qualitat de vida i reduir el risc de desenvolupar
complicacions pròpies de la malaltia, les persones amb DM haurien de rebre una atenció sa-
nitària de qualitat durant tota la seva vida. Així, per tal de minimitzar l’impacte de les com-
plicacions tardanes de la DM caldrà disposar d’un protocol de detecció precoç i del tracta-
ment adequat. Això inclou el suport necessari per portar un control òptim dels valors de
glucèmia, de pressió arterial, de dislipèmia i d’altres factors relacionats amb la seva aparició.
L’examen periòdic per a la detecció de retinopatia diabètica i el tractament precoç amb là-
ser pot reduir la incidència de nous casos de ceguesa. El tractament de les persones amb
microalbuminúria pot reduir la progressió cap a la nefropatia diabètica. Quan aquesta està
establerta, el control estricte de la pressió arterial i dels valors de glucèmia contribueix a alen-
tir el deteriorament de la funció renal i el risc cardiovascular.

Les persones amb risc de desenvolupar vasculopatia perifèrica poden reduir-lo participant en
programes d’atenció al peu diabètic i amb la cessació de l’hàbit tabàquic. Aquelles perso-
nes que presenten ulceracions han de rebre una atenció precoç i efectiva per tal d’evitar
l’amputació. Les persones diabètiques amb malaltia coronària es beneficiaran de les mesu-
res de prevenció secundària recomanades per a la població general a l’apartat de malalties
cadiovasculars.

En el cas dels nens i joves amb diabetis caldria garantir que tenen les seves especials neces-
sitats identificades i cobertes, assegurant així que quan siguin adults tinguin bona salut i siguin
capaços de tractar correctament la seva DM. Un aspecte important és que la transició des dels
serveis pediàtrics als d’adults sigui adequada a l’edat corresponent i ben organitzada.

Un altre punt a considerar és que s’ha de garantir una atenció de qualitat a les persones
amb DM durant l’ingrés a l’hospital per qualsevol causa, de manera que els nens, joves o
adults que ingressin a l’hospital per qualsevol causa, rebin atenció efectiva de la seva dia-
betis. En aquest sentit, caldrà que els hospitals disposin de protocols actualitzats per al trac-
tament de la DM en diferents situacions, sigui durant ingressos per malaltia o per procedi-
ments diagnòstics.

En relació amb l’embaràs en la dona diabètica, per tal d’evitar complicacions fetals és im-
prescindible assolir un bon control metabòlic preconcepcional i durant tota la gestació.

Avaluació
Per avaluar la letalitat per cardiopatia isquèmica en les persones amb diabetis es mesurarà
la proporció de defuncions per IAM com a diagnòstic principal en el total d’altes amb dia-
betis en qualsevol dels diagnòstics secundaris, segons dades del CMBDAH.

Per a l’objectiu sobre insuficiència renal terminal, caldrà aconseguir retardar l’edat mitjana d’en-
trada en tractament renal substitutiu en cinc anys o més en les persones amb DM1 i en tres anys

PLA DE
SALUT DE

CATALUNYA

281DIABETIS MELLITUS

05.2.06_277_286  23/9/03  10:57  Página 281



o més en els diabètics tipus 2, segons dades del Registre de malalts renals de Catalunya.

Per avaluar l’evolució de les amputacions es mesurarà la proporció d’altes per amputació
com a diagnòstic principal en el total d’altes amb diabetis en qualsevol dels diagnòstics se-
cundaris, en el grups de 45 a 64 anys, segons dades del CMBDAH.

Per avaluar l’objectiu sobre diabetis coneguda, caldrà aconseguir que 75% de la població amb
diabetis estigui en situació coneguda o diagnosticada, segons informació de l’Examen de Salut.

L’auditoria de les històries clíniques i els estudis tranversals realitzats per grups relacionats
(GEDAPS) permetrà disposar dels indicadors dels objectius operacionals.

Intervencions prioritàries del Pla de Salut
2002-2005

• Caldrà garantir l’aplicació de criteris d’actuació consensuats a tots els àmbits assis-
tencials on s’atenen persones amb diabetis.

• S’establiran estratègies per tal de millorar la detecció precoç de la retinopatia diabè-
tica.

• S’elaboraran i distribuiran materials i guies d’educació sanitària de suport a l’educa-
ció diabetològica per tal de promoure l’autocura dels afectats.

• Es capacitarà els professionals per a un abordatge integral i multifactorial de les per-
sones amb diabetis.

• Es dissenyaran estratègies que permetin disposar d’informació per a l’avaluació dels
objectius d’aquest període.
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Obesitat

Introducció
L’obesitat s’ha convertit en un important problema de salut pública, amb una càrrega de ma-
laltia associada molt important (diabetes mellitus tipus 2, hipertensió, dislipèmia, etc.) que fa
que es consideri en l’actualitat la segona causa de mortalitat prevenible després del tabac
als Estats Units, amb 280.000 morts l’any en adults atribuïbles a l’obesitat1-6. A més, com-
porta una càrrega econòmica de dimensions molt elevades i amb tendència a augmentar6,7.
En aquest país el percentatge de població obesa, definida com aquella amb un índex de
massa corporal (IMC) ≥ 30 kg/m2, supera el 30%8,9. Durant la dècada dels anys vuitanta i
començaments dels noranta es van observar increments anuals absoluts del 0,5-1% en la
prevalença de la obesitat, que han augmentat més d’un 50% en els darrers 10-15 anys10. A
Espanya el 14% de la població adulta és obesa11,12, i increments semblants als dels Estats
Units s’han observat al Regne Unit, Holanda, Itàlia, Suècia, Alemanya i també a Espanya13-16. 
La veritable expressió de l’epidèmia s’ha descrit, però, a la població infantil, en la que s’han
detectat increments superiors inclús al de la població adulta i que fan preveure un increment
exponencial del problema en les pròximes dècades16-24. Es plantegen diferents explicacions
sobre la causa d’aquest augment, com poden ser els estils de vida més sedentaris i l’aug-
ment de la ingesta d’aliments rics en calories buides25.

Per altra banda, es van acumulant alts índex de fracassos en el tractament de l’obesitat des
dels primers intents, el que portar a Stunkard a afirmar, l’any 195826, després d’avaluar els
30 anys precedents en el tractament de l’obesitat, que «la major part de les persones obe-
ses no mantenen els tractaments de l’obesitat, i entre les que els mantenen la majoria no
perden pes, i les que perden pes, la major part el recuperen».

El caràcter crònic de l’obesitat fa que sigui imprescindible el seguiment continu i estret de la
seva evolució tant durant l’etapa de tractament com durant la de manteniment. Malaurada-
ment, els pacients abandonen relativament aviat el seguiment professional, sobretot després
del sisè mes de tractament27.

S’han dut a terme àmplies revisions sobre l’efectivitat de les diferents intervencions destina-
des a prevenir i tractar l’obesitat i mantenir la pèrdua de pes, amb importants problemes me-
todològics per fer les comparacions, arribant a la mateixa conclusió que Stunkard, que la
majoria dels pacients recuperen el pes durant la intervenció o bé després28-30.

En l’actualitat s’estan començant a identificar els factors que s’associen al comportament en
la pèrdua ponderal31, tot i que els treballs existents sobre el tema són escassos i amb re-
sultats sovint contradictoris. Alguns estudis inclús s’han centrat en les característiques dels
pacients que han aconseguit a llarg termini solucionar el seu problema d’obesitat, per inten-
tar esbrinar els mètodes i individus més idonis per respondre a un tractament de pèrdua
ponderal32.

També s’han analitzat els problemes que els tractaments inadequats i sense base científica
per a perdre pes, sense la deguda supervisió d’especialistes qualificats, representen per a la
salut.

D’altra banda, es fa palesa la manca d’efectivitat dels programes preventius de l’obesitat tant
en l’edat pediàtrica com en l’adult, i cal realitzar estratègies multifactorials per abordar aquest
problema ja des de la primera infància3,23,33-39 i establir mètodes de diagnòstic estandardit-
zats i reproduïbles40-48. En aquest sentit caldria, així mateix, acreditar unitats específiques de
tractament de l’obesitat mòrbida en funció d’una sèrie de criteris preestablerts de qualitat.
Per altra banda, és imprescindible la promoció de l’activitat física com a mesura de preven-
ció primària.
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Magnitud del problema
La informació sobre la prevalença d’obesitat procedeix de diversos estudis. L’any 1983 es
va dur a terme l’estudi sobre el goll endèmic en una mostra de la població de totes les edats
i es va trobar una prevalença d’obesitat de l’11,5%16; l’any 1989, a l’estudi sobre factors de
risc cardiovascular en la població de més de 15 anys, la prevalença fou del 11,9%16,49; i a
l’estudi dels hàbits alimentaris en persones de més de 6 anys de l’any 1992-1993, la pre-
valença va ser del 11%16,50, i en la població de 18 a 74 anys del 12,8%. Així, es pot dir que
la prevalença d’obesitat a Catalunya es mantingué estable en tota la dècada dels anys vui-
tanta i principis dels noranta. Recentment, segons dades preliminars procedents de la se-
gona edició de l’Estudi sobre hàbits alimentaris a la població de més de 10 anys (ENCAT
2002-2003), la prevalença d’obesitat oscil·laria entre el 12 i el 16%, si bé les dades de l’e-
xamen de salut (2002) han estimat una prevalença del 17,0% en persones de 18 a 74 anys.

L’increment de la prevalença d’obesitat a l’edat pediàtrica, sobretot en nens prepúbers, ha es-
tat motiu d’anàlisi i preocupació als països desenvolupats i és un tema prioritari en l’agenda
de salut pública de molts països22,23,40. Segons l’estudi enKid (1998-2000)51, la prevalença d’o-
besitat a Espanya en el grup de 2 a 24 anys fou del 13,9%, i a Catalunya del 9,5%. Aquests
percentatges guarden similitud amb els observats a l’edat adulta i, per tant, es fa palès el fet
de que l’obesitat en la infància és un mirall del que succeeix a l’edat adulta. Catalunya man-
té les xifres més baixes de tot l’Estat, seguida de la Comunitat Balear. Les tendències en aquest 
col·lectiu, particularment en els nens en edat prepuberal, són a l’alça i de forma alarmant.

Els factors de risc de l’obesitat infantil identificats a l’Estat espanyol han estat37,51: el baix ni-
vell socioeconòmic i cultural dels pares, la presència d’obesitat en els progenitors, la manca
d’alletament matern, les hores de televisió setmanals, el sedentarisme, el baix consum de
fruites i verdures, l’elevat consum de brioixeria industrial i de begudes refrescants i l’omissió
de l’esmorzar o un esmorzar inadequat. Aquests factors s’han constatat també en altres paï-
sos33,35,39,40,52,53.

En el Document marc per a l’elaboració del Pla de salut54 es varen fixar objectius de reduc-
ció de l’obesitat i el sobrepès a la població. Tot i que desconeixem amb exactitud l’evolució
de la prevalença de sobrepès i d’obesitat en aquests darrers anys, és segur que aquestes
no han disminuït, sinó que han experimentat un augment considerable.

En l’àmbit poblacional es considera55,56 que el nivell òptim de salut s’obté quan la mitjana de
l’IMC es troba entre 21 i 23 kg/m2 i, a nivell individual, quan aquest indicador no supera els
25 kg/m2. Individualment s’estableix el pes ideal55,56 com aquell que té un IMC inclòs en l’in-
terval de 18,5 a 25 kg/m2.

En l’àmbit de l’atenció primària, el diagnòstic d’obesitat figura en el 13,1% de les històries
clíniques de la població adulta atesa. El pes i la talla estan recollits en menys del 40% de
les històries57.

Objectius de salut i de disminució de risc 
per a l’any 2010

1. D’aquí a l’any 2010 cal disminuir la mitjana poblacional de l’IMC per sota de 25 kg/m2.

Indicador d’avaluació: Mitjana d’IMC a la població.

2. D’aquí a l’any 2010 cal aconseguir que la prevalença d’obesitat (IMC ≥ 30 kg/m2) en la
població adulta de 18 a 74 anys no augmenti en relació amb la de l’any 2002.

Indicador d’avaluació: Prevalença d’obesitat a la població de 18 a 74 anys.
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3. D’aquí a l’any 2010 caldrà que la prevalença d’obesitat en la població infantil i juvenil no
augmenti i sigui < 10%.

Indicador d’avaluació: Prevalença d’obesitat a la població infantil i juvenil.

Objectius operacionals del Pla de salut 
2002-2005
1. D’aquí a l’any 2005 caldrà que el 60% de la població atesa en els centres d’atenció primà-

ria tingui registrat el seu IMC i es diagnostiqui correctament a les persones amb sobrepès
i obesitat.

Indicador d’avaluació: Proporció de població atesa a l’atenció primària que té registrat
el seu IMC i amb diagnòstic correcte d’obesitat o sobrepès.

2. D’aquí a l’any 2005 s’actualitzaran i distribuiran els protocols dietètics per a l’atenció
primària de salut.

Indicador d’avaluació: Existència dels protocols i distribució.

3. D’aquí a l’any 2005 es duran a terme programes de prevenció de l’obesitat en els cen-
tres educatius públics i concertats.

Indicador d’avaluació: Aplicació dels programes.

4. D’aquí a l’any 2005 es duran a terme programes de prevenció de l’obesitat amb una
orientació multifactorial.

Indicador d’avaluació: Realització dels programes.

Activitats
• Sessions informatives a centres d’atenció primària de salut, col·legis professionals, centres

educatius i universitats, i empreses de restauració col·lectiva, sobre la magnitud del pro-
blema de l’obesitat a Catalunya.

• Programes educatius a l’escola.

• Programes educatius i assistencials a l’atenció primària de salut.

• Programes comunitaris amb un enfocament multifactorial i multidisciplinari.

• Programa de detecció i tractament de l’obesitat mòrbida en centres especialitzats del Ser-
vei Català de la Salut.

• Programes d’atenció individualitzada a les persones amb sobrepès i obesitat, detectades
a l’atenció primària de salut.

Avaluació
L’avaluació del compliment dels objectius s’ha de centrar en la realització d’enquestes trans-
versals periòdiques que permetin controlar els indicadors antropomètrics de la població ca-
talana i de diferents grups poblacionals.

L’Enquesta Nutricional de Catalunya (ENCAT), conjuntament amb l’Examen de Salut (ESCAT)
i altres sistemes d’informació facilitaran el seguiment del compliment dels objectius nutricio-
nals mitjançant els indicadors següents:

• Mitjana de l’IMC.

• Prevalença d’obesitat (IMC ≥ 30 kg/m2) en adults i en edat pediàtrica.
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• Prevalença de sobrepès (IMC = 25 o < 30 kg/m2).

• Percentatge de població que coneix el seu pes i el seu rang de pes o IMC ideal.

La següent Enquesta de Nutrició de Catalunya i el pròxim Examen de Salut que permetran
l’avaluació dels objectius de l’actual Pla de salut s’hauran de realitzar durant l’any 2010.
Aquests estudis inclouran objectius per a la recerca en relació amb l’obesitat propis per a
Catalunya que s’hauran de prioritzar d’acord amb les necessitats d’informació i les disponi-
bilitats pressupostàries58.

Intervencions prioritàries del Pla de salut
2002-2005

• Edició d’un manual sobre consell dietètic i nutricional des de l’atenció primària. Any
2004.

• Reedició dels protocols dietètics per a l’atenció primària. Any 2004.

• Edició d’un manual sobre consell dietètic i nutricional des de l’oficina de farmàcia. Any
2005.

• Difusió dels resultats de l’epidemiologia de l’obesitat a Catalunya (tendència 1992-
2002) als centres sanitaris i escolars i a entitats i institucions relacionades (2004-2005).
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Consum excessiu d’alcohol

Introducció
El consum de begudes alcohòliques, bàsicament vi, està fortament arrelat en la nostra cul-
tura i tradicions alhora que constitueix una part rellevant de l’economia catalana. Catalunya,
igual que la resta de països de cultura vitivinícola, en els darrers decennis ha experimentat
una progressiva disminució en el consum d’alcohol anual per càpita. En els darrers anys, el
consum d’alcohol a Espanya s’ha estabilitzat entorn els 9-10 litres d’alcohol pur per habitant
i any1. Tot i així, el consum excessiu de begudes alcohòliques és responsable d’una eleva-
da morbimortalitat en la nostra població.

En el curs dels últims anys, en el conjunt europeu s’ha observat un fenomen d’homogeneït-
zació en els patrons de consum d’alcohol, amb indubtables repercussions sociosanitàries. En
el cas de Catalunya, aquesta homogeneïtzació comporta la progressiva incorporació de la
dona al consum de begudes alcohòliques, una tendència a concentrar els consums en els
temps dedicats a l’oci i un augment del consum de la cervesa en detriment del vi2.

En l’actualitat existeix un ampli consens en considerar els problemes derivats del consum
abusiu de begudes alcohòliques com un problema de salut pública. En línies generals es pro-
mouen dos tipus d’estratègies preventives, unes de caire poblacional (encaminades a la dis-
minució general dels consums per càpita) i d’altres més específiques, dirigides a intervenir
precoçment en col·lectius de risc.

S’estima que el consum excessiu d’alcohol és un dels determinants de salut pública més im-
portants, el Departament de Sanitat l’ha anat incloent com a capítol independent dins de tots
els plans de salut redactats fins ara i es considera una àrea d’intervenció prioritària.

Magnitud del problema
Tot i que la mortalitat atribuïble a l’alcohol és difícil de quantificar per la manca de consens
en les fraccions atribuïbles en determinades malalties, un estudi recent fet a Catalunya esta-
bleix que durant el període 1988-1997 un total de 28.788 morts, el que representa el 5,5%
del total, van ser atribuïbles directa o indirectament al consum d’alcohol3. Altres estudis li atri-
bueixen fins un 6,6% de la mortalitat anual4. L’alcohol és l’únic factor responsable de la mor-
talitat per alguns tipus de malalties5 (taula 1), mentre que en altres trastorns la fracció atribuï-
ble a l’alcohol pot oscil·lar notablement (taula 2). L’últim informe de l’OMS estableix que l’alcohol
és el cinquè factor de risc per la salut al món i el tercer en els països desenvolupats6.

El consum de begudes alcohòliques és un hàbit molt prevalent a la població catalana. El
61,1% de la població d’entre 15 i 64 anys refereix haver consumit begudes alcohòliques en
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Psicosi alcohòlica Cirrosi alcohòlica

Síndrome de dependència Dany hepàtic alcohòlic no especificat

Abús d’alcohol Efecte tòxic de l’alcohol

Cardiomiopatia alcohòlica Intoxicació alcohòlica aguda

Gastritis alcohòlica Polineuropatia alcohòlica

Fetge gras Dany fetal per alcohol

Hepatitis alcohòlica aguda Síndrome alcohòlica-fetal

Font: Fox K et al, 19955.

Taula 1. Malalties
totalment atribuïbles 
a l’alcohol (fracció
atribuïble: 100%)

05.2.08_295_303  23/9/03  10:57  Página 295



PLA DE
SALUT DE
CATALUNYA

296 CONSUM EXCESSIU D’ALCOHOL

Malalties Fracció atribuïble

Malalties infeccioses

Tuberculosi 25

Pneumònies, grip 5

Malalties cardiovasculars

Hipertensió arterial 11

Accidents vasculars cerebrals 7

Malalties digestives

Esòfag, estómac, duodè 10

Cirrosi, altres hepatopaties 74

Pancreatitis aguda 47

Pancreatitis crònica 72

Neoplàsies malignes

Llavi, boca i faringe 50

Esòfag 80

Estómac 20

Fetge i vies biliars 29

Laringe 50

Altres

Demència 11

Epilèpsia 30

Convulsions 41

Traumatismes (inclou accidents de trànsit) 40

Cremats 25

Font: Fox K et al, 19955.

Taula 2. Morbiditat
atribuïble a l’alcohol 

en diverses malalties

el curs dels darrers 30 dies (70,4% els homes i 51,8% les dones). Determinar la prevalença
de consum de risc en la població no és senzill i depèn molt dels criteris que s’utilitzin. Les
darreres dades de que disposem tot i ésser molt conservadores estableixen que entre un
4,5% (6,6% els homes i 2,5% les dones)7 i un 6,4% (8,7% els homes i 4% les dones)8 dels
catalans d’entre 15 i 65 anys són bevedors de risc, és a dir, consumeixen més de 280 g
d’alcohol setmanals en el cas dels homes i més de 168 g en el cas de les dones.

En el cas dels joves d’entre 14 i 18 anys és especialment rellevant ressenyar que la preva-
lença de consums alcohòlics en el curs dels darrers 30 dies en les noies (58,3%) és lleuge-
rament superior a la dels nois (57,8%); això constata la progressiva incorporació de la dona
al consum habitual de begudes alcohòliques9.

Un dels altres indicadors que ajuden a quantificar la magnitud del problema de l’alcohol a
Catalunya és l’accidentabilitat. L’alcohol està implicat directament no només en els accidents
de trànsit, sinó que se li atribueix també un terç dels accidents laborals. En el cas concret
de l’accidentalitat viària, estudis realitzats recentment a l’Estat espanyol situen en un 32,6%
el percentatge d’alcoholèmies superiors a 0,5 g/l en els conductors morts per accident10.

Lògicament, els costos que es deriven del consum abusiu de begudes alcohòliques són molt
elevats. L’any 1998 es van quantificar, pel conjunt de l’Estat espanyol, en 3.833 milions
d’Euros, usant criteris molt conservadors. Aquestes dades extrapolades a Catalunya repre-
senten un cost aproximat de uns 570 milions d’Euros. Com es pot observar en la taula 3,
dos terços dels costos són indirectes i un terç, directes.
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Conceptes Cost total (milions d’Euros) %

Directes 1.373 35,8

Visites ambulatòries 208 5,4

Centres especials 108 2,8

Ingressos hospitalaris 581 14,7

Urgències hospitalàries 63 1,6

Accidents laborals 122 3,2

Pèrdues materials 10 0,3

Recursos adicionals 294 7,7

Subvencions, ajuts 4 0,1

Indirectes 2.460 64,2

Absentisme laboral 729 19,0

Reducció de l’eficiència 1.731 45,2

Font: Portella et al, 19984.

Taula 3. Costos de
l’alcoholisme a l’Estat
espanyol

Encara no podem disposar de dades directes sobre la prevalença del trastorn per abús i de-
pendència de l’alcohol a Catalunya, però els indicadors indirectes recollits sistemàticament
mostren un manteniment de la seva incidència en els darrers anys.

L’alcohol és la substància que motiva més inicis de tractament en la Xarxa d’Atenció a les
Drogodependències de Catalunya (XAD), amb el 42% de tots els inicis registrats durant l’any
2001. Un total de 5.189 catalans varen iniciar tractament per alcoholisme a la XAD l’any
2001, amb un clar predomini del gènere masculí (80%)11.

Justificació de les intervencions
En els darrers anys, en el marc de les estratègies de promoció de la salut, hem assistit a
un augment de l’interès per part de tots en relació amb el consum d’alcohol i, paral·lelament,
a una notable diversificació de les intervencions sanitàries en matèria d’alcohol. Això ha permès
el desenvolupament d’estratègies preventives orientades a la disminució del consum en els
bevedors de risc que venen a complementar les ja tradicionals estratègies terapèutiques orien-
tades cap a l’abstinència per als pacients dependents de l’alcohol.

Estratègies preventives orientades a la disminució 
del consum en els bevedors de risc

En el marc de diferents estudis, com l’estudi internacional de l’OMS, Alcohol i Atenció Primà-
ria, en els darrers anys s’ha aprofundit en el desenvolupament de les anomenades tècniques
d’intervenció breu, que conjuntament amb instruments de cribratge estandarditzat del con-
sum excessiu han demostrat ésser efectives per assolir una disminució o moderació en el
consum d’alcohol en els bevedors de risc12.

Les tècniques de cribratge i intervenció breu constitueixen protocols d’intervenció força ela-
borats però alhora flexibles, de tal manera que permeten intervenir en diferents nivells de con-
sum del pacient i adaptar-se als objectius terapèutics que el professional sanitari s’hagi mar-
cat. En general podem dir que són un compendi d’elements que inclouen, entre d’altres,
l’exploració física, l’assessorament sobre els límits de consum i el seguiment dels consums
alcohòlics, per poder ésser administrats pels professionals de l’atenció primària de salut (APS)
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creant un clima de relació metge-pacient que afavoreixi la confiança per tal de que el pa-
cient pugui implementar i consolidar un canvi en el seu comportament.

Fruit de la col·laboració durant 8 anys entre el Departament de Sanitat i l’Oficina Regional
Europea de l’OMS, a Catalunya disposem ja d’una eina d’intervenció precoç, el programa
«Beveu menys», que en aquest moment s’està difonent a tots els professionals de l’atenció
primària de la mà de tots els professionals de la XAD de Catalunya.

A Espanya s’han dut a terme estudis que avalen l’efectivitat de les intervencions de cribrat-
ge13-17 i intervenció breu18-20 i, en general, un recent metaanàlisi dut a terme sobre tots els
estudis existents que avaluen l’eficàcia de les intervencions breus assenyala que almenys un
de cada deu individus sobre els que es realitzi intervenció breu reduirà el consum fins a un
grau de consum sense risc21.

Una revisió recent22 assenyala que és efectiu implicar els professionals de l’atenció primària
en la prevenció dels problemes d’alcohol i també que les intervencions específiques i inten-
sives funcionen millor. En aquest sentit, també s’indica que per poder fer les intervencions
més efectives hem d’incidir en la millora de les actituds respecte al consum d’alcohol dels
mateixos professionals de l’atenció primària23.

Programes terapèutics orientats cap a l’abstinència 
per als pacients dependents de l’alcohol

La cessació del consum en pacients diagnosticats d’alcoholisme contribueix a la millora de
la qualitat de vida d’aquests respecte a aquells que continuen bevent. Existeixen nombroses
revisions que avalen la necessitat d’incidir en els pacients alcohòlics i, en aquest sentit, re-
centment un estudi longitudinal prospectiu de seguiment de 850 pacients diagnosticats de
dependència a l’alcohol i tractats a la XAD ha posat de manifest que més de un 43% es
manté en remissió completa als 10 anys, que un 8% ha reincidit en un consum moderat,
que un 31% continua bevent excessivament23 i que un 18% ha mort24.

Objectius de salut i de disminució del risc 
per a l’any 2010
1. D’aquí a l’any 2010 cal reduir la mortalitat per accidents de trànsit associat a graus ex-

cessius d’alcoholèmia en els conductors en un 50%.

Indicador d’avaluació: Evolució del percentatge dels morts per accidents de trànsit amb
nivells elevats d’alcoholèmia (> 0,5 g/l).

2. D’aquí a l’any 2010 cal reduir la morbiditat atesa als centres hospitalaris per malalties
hepàtiques produïdes per l’alcohol en un 10%.

Indicador d’avaluació: Evolució dels ingressos hospitalaris per aquesta causa, segons el
registre del CMBD-AH.

3. D’aquí a l’any 2010 cal reduir la prevalença de consumidors excessius d’alcohol (> 280
g en homes i > 168 g en dones) en un 10% en la població major de 15 anys.

Indicador d’avaluació: Evolució dels percentatges de bevedors excessius, segons les en-
questes poblacionals.

4. D’aquí a l’any 2010 cal reduir la prevalença de consumidors excessius d’alcohol en la
població de 15 a 29 anys en un 10%.

Indicador d’avaluació: Evolució dels percentatges de joves bebedors excessius, segons
les enquestes poblacionals.
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Objectius operacionals del Pla de salut 
2002-2005
1. D’aquí a l’any 2005 cal desplegar el programa «Beveu menys» en el 90% de les Àrees

Bàsiques de Salut (ABS) reformades de tota Catalunya.

Indicador d’avaluació: Evolució del percentatge d‘ABS reformades que tenen desplegat
el programa «Beveu menys».

2. D’aquí a l’any 2005 cal que s’incrementi en un 25% el nombre de professionals de les
ABS de Catalunya que incorporin en la seva pràctica quotidiana les tècniques de cri-
bratge i intervencions breus en l’assistència als bevedors de risc.

Indicador de l’avaluació: Evolució del percentatge d’EAP que han incorporat, en la seva pràc-
tica habitual, aquestes procediments, mesurada mitjançant auditories de la pràctica clínica. 

3. D’aquí a l’any 2005 cal augmentar en un 30% la utilització per part dels professionals
de l’atenció primària d’instruments de cribratge estandaritzats i validats (AUDIT, AUDIT-
3, ISCA i altres).

Indicador de l’avaluació: Evolució del percentatge d’utilització dels instruments de cri-
bratge esmentats, mesurada mitjançant auditories de la pràctica clínica.

4. D’aquí a l’any 2005 cal introduir els mètodes de cribratge estandaritzats i validats (AU-
DIT, AUDIT-3, ISCA i altres) en els serveis d’urgències hospitalàries de Catalunya.

Indicador d’avaluació: Nombre i percentatge de serveis d’urgències hospitalàries que apli-
que aquests mètodes.

5. D’aquí a l’any 2005 cal que el 90% dels centres de la XAD ofereixin programes de re-
ducció de danys per a alcohòlics.

Indicador d’avaluació: Percentatge de centres de la XAD amb programes de reducció
de danys per a alcohòlics.

6. D’aquí a l’any 2005 cal introduir programes específics de prevenció d’accidents laborals
relacionats amb l’alcohol, en àmbits on el risc dels mateixos sigui elevat (empreses de
contrucció, etc.).

Indicador d’avaluació: Existència i difusió dels esmentats programes de prevenció en els
sectors de l’activitat laboral d’alt risc.

7. D’aquí a l’any 2005 cal formar als pediatres amb programes específics de prevenció i
detecció del consum d’alcohol. 

Indicador d’avaluació: Existència i difusió dels programes de formació per a pediatres.

8. D’aquí a l’any 2005 cal difondre els programes d’intervenció breu en els serveis d’urgèn-
cies hospitalàries per tal que puguin emprar tècniques de cribratge i intervenció breu en-
tre els accidentats.

Indicador d’avaluació: Nombre i percentatge de serveis d’urgències hospitalàries que apli-
quen els programes d’intervenció breu.

9. D’aquí a l’any 2005 cal difondre els programes de prevenció i detecció del consum d’al-
cohol entre aquells col·lectius professionals que pel lloc que ocupen poden incidir en la
disminució dels danys associats al consum d’alcohol (cambrers, mossos d’esquadra, etc.).

Indicador d’avaluació: Existència i difusió dels programes de prevenció i detecció entre
els col·lectius esmentats.

10. D’aquí a l’any 2005 cal que es redueixin en un 10% les alcoholèmies positives en els
controls sistemàtics del mossos d’esquadra.

Indicador d’avaluació: Evolució del percentatge d’alcohòlemies positives respecte al to-
tal de proves d’alcoholèmia efectuades pels mossos d’esquadra.
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Activitats
• Avaluació continuada de l’efectivitat i difusió del programa «Beveu Menys» a les ABS de

tota Catalunya.

• Creació de nous espais (web, hotline, etc.) de suport i coordinació, en el marc del pro-
grama «Beveu Menys», entre els professionals de la XAD, els professionals de l’atenció
primària i la Direcció General de Drogodependències del Departament de Sanitat.

• Formació de tots els professionals de la XAD i de l’APS en tècniques motivacionals.

• Edició de nous materials de suport i actualització de les intervencions breus pels profes-
sionals de l’APS (CD, etc.).

• Incloure els instruments de cribratge estandarditzats (AUDIT, AUDIT-3, ISCA) dins de les
enquestes que es dissenyin amb l’objectiu d’explorar la prevalença del consum de risc (po-
blació general, àmbit laboral, etc.).

• Avaluar l’efectivitat del tractament de la dependència de l’alcohol en els centres de la XAD
de Catalunya.

• Edició de nous materials específics per tal de promoure l’ús d’estratègies de cribratge, pre-
venció i intervenció breu en col·lectius sanitaris específics: pediatres, ginecòlegs, llevadores, etc.

• Activitats de sensibilització de la població general sobre els límits de consum de risc i l’u-
nitat de beguda estàndard.

• Seguiment del grau de compliment de la normativa vigent respecte a les restriccions del
consum d’alcohol dirigides als menors de 18 anys.

Suport normatiu
• Decret 200/2002. Decret pel qual es regula la senyalització de les limitacions en la venda

de begudes alcohòliques.

• Llei 1/2002. Llei de tercera modificació de la Llei 20/1985.

• Llei 8/1998. Llei de segona modificació de la Llei 20/1985.

• Llei 10/1991. Llei de modificació de la Llei 20/1985.

• Llei 20/1985. Prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar de-
pendència.

Avaluació
• Anàlisi de les estadístiques del Servei Català de Trànsit i de l’Instituto Nacional de Toxi-

cología.

• Anàlisi de les dades generades pel Registre d’altes hospitalàries (CMBD-AH).

• Estudi de l’evolució del consum de begudes alcohòliques, a partir de l’Enquesta de Salut
de Catalunya i altres enquestes poblacionals.

• Estadístiques d’activitat del Programa “Beveu menys” del Departament de Sanitat i Segu-
retat Social.

• Estudi, mitjançant audits d’històriques clíniques, de la utilització d’instruments de cribratge
estandarditzats.

• Anàlisi de les activitats de divulgació i formació en prevenció del consum excessiu d’al-
cohol.

• Anàlisi de l’impacte (procés i resultats) de les accions d’informació, sensibilització i educa-
ció per a la prevenció del consum excessiu d’alcohol.
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Intervencions prioritàries del Pla de salut
2002-2005
Les intervencions i accions prioritàries d’aquest Pla de salut per al període 2002-2005 en
matèria d’alcohol per tal d’incidir en la disminució dels danys i costos sanitaris ocasionats
pel seu consum s’adreçaran a:

• Continuar controlant les prevalences i els patrons de consum d’alcohol en la pobla-
ció general i en els joves en particular.

• Millorar la fiabilitat dels indicadors introduint en les enquestes els instruments validats
dels que ja disposem en el nostre context.

• Difondre a tota l’atenció primària de Catalunya les eines de detecció precoç i inter-
venció breu en els bevedors de risc i dissenyar eines de suport als professionals de
l’APS perquè puguin mantenir i millorar les seves intervencions.

• Sensibilitzar la població general sobre els límits de consum de risc i sobre les unitats
de mesura del consum de begudes alcohòliques.

• Formar i sensibilitzar altres professionals de l’àmbit sanitari, educatiu, jurídic, policial,
sector del lleure i restauració sobre els conceptes de consum de risc.

• Introduir les estratègies preventives en relació amb l’alcohol en l’àmbit laboral.

• Estudiar la relació entre el consum d’alcohol i la violència domèstica i introduir-hi es-
tratègies preventives.

PLA DE
SALUT DE

CATALUNYA

301CONSUM EXCESSIU D’ALCOHOL

05.2.08_295_303  23/9/03  10:57  Página 301



Referències bibliogràfiques

1. World Drink Trends 2000. NTC Publications. Oxfordshire, 2000.

2. Gual A, Colom J. Why has alcohol consumption declined in countries of southern Euro-
pe? Addiction 1997; 92 (Suppl 1): S21-31.

3. Revuelta E, Godoy P, Farreny M. Evolución de la mortalidad atribuible al consumo de al-
cohol en Cataluña, 1988-1997. Aten Primaria 2002; 30 (2): 112-8.

4. Portella E, Ridao M, Carrillo E, Ribas E, Ribó C, Salvat M. El alcohol y su abuso: impac-
to socioeconómico. Madrid: Ed. Médica Panamericana, 1998.

5. Fox K, et al. Estimating the cost of substances abuse to the medicaid Hospital Care Pro-
gram. Am J Public Health 1995; 85: 1.

6. The World Health Report 2002. Reducing risks, promoting healthy life. Geneva: World 
Health Organization, 2002.

7. Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. La Salut i els Serveis
Sanitaris a Catalunya. La visió dels ciutadans l’any 2002. Barcelona: Direcció General de Sa-
lut Pública, 2003.

8. Encuesta Domiciliaria sobre consumo de Drogas, 1999. Plan Nacional sobre Drogas. Ma-
drid, 2000.

9. Encuesta sobre drogas en la población escolar, 2000. Observatorio Español sobre Dro-
gas. Informe n.o 5, Julio 2002.

10. Instituto Nacional de Toxicología. Observatorio Nacional sobre las Drogas. Madrid, 2002.

11. Direcció General de Drogodependències i SIDA. Notificacions individualitzades trameses
pels Centres d’Atenció i Seguiment.

12. Brief interventions and alcohol use. Effective Health Care, num 7. Leeds: Nuffield Institu-
te of Health.

13. Rubio G, Bermejo J, Caballero MC, Santo-Domingo J. Validación de la prueba para la
identificación de trastornos por uso de alcohol (AUDIT) en atención primaria. Rev Clin Esp
1998; 1 (198): 11-4.

14. Contel M, Gual A, Colom J. Test para la identificación de trastornos por uso de alcohol
(AUDIT): traducción y validación del AUDIT al catalán y castellano. Adicciones 1999; 4-11.

15. Gómez A, Martela A, Aguiar JA, Santana JM, Jorrín A, Betancor P. Utilidad diagnóstica
del cuestionario Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) para detectar el consumo
de alcohol de riesgo en atención primaria. Med Clin (Barc) 2001; 116: 121-4.

16. Gual A, Segura L, Contel M, Heather N, Colom J. Audit-3 and audit-4: effectiveness of
two short forms of the alcohol use disorders identification test. Alcohol Alcohol 2002; 37 (6):
591-6.

17. Gual A, Contel M, Segura L, Ribas A, Colom J. El ISCA (Interrogatorio Sistematizado de
Consumos Alcohólicos): un nuevo instrumento para la identificación prematura de bebedores
de riesgo. Med Clin (Barc) 2001; 117: 685-9.

18. Altisent R, Córdoba R, Delgado MT, Pico MV, Menús E, Aranguren F, Alvira U, Barberá
C, Morán J, Reixa S. Estudio multicéntrico sobre la eficacia del consejo para la prevención
del alcoholismo en atención primaria (EMPA). Med Clin (Barc) 1997; 109: 121-4.

PLA DE
SALUT DE
CATALUNYA

302 CONSUM EXCESSIU D’ALCOHOL

05.2.08_295_303  23/9/03  10:57  Página 302



19. Nieto Candenas M, Novoa A, Marcelo MT, Alonso Pérez M, Herreros Taberneros B, Ber-
mejo Caja CJ, Fernández San Martín MI. Efectividad del consejo médico breve para reducir
el consumo de alcohol en bebedores. Aten Primaria 1997; 19: 127-32.

20. Manzano Sarciada A, Marquilles Bonet C, Pizarro Romero G, Durán Bellido E, Romero
Truño C, Bueno Ortiz JM, Aubà Llambrich J, Altaba Barceló A, Boneu Castells M, Cabaco
Reverte C. Estudio multicéntrico sobre el abordaje del consumo de alcohol en atención pri-
maria. Aten Primaria 1997; 19: 80-3.

21. Berglund M. Integrating health promotion interventions for hazardous and harmful alco-
hol consumption into primary health care professionals’ daily work. Ponència presentada a
Barcelona en el Meeting del Projecte PHEPA, 2003.

22. Anderson P. Engaging primary health care in the prevention of alcohol problems. Ponèn-
cia presentada a Barcelona en el Meeting del Projecte PHEPA, 2003.

23. Aubà J, Barranco JR, Córdoba R, Ledesma A, Mosquera J, Picó MV, Ribas A. Reco-
mendaciones semFyC Alcohol. SemFyC. Barcelona, 2000.

24. Gual, Colom et al. Multi-20: Estudi prospectiu de seguiment de pacients alcohòlics. Re-
sultats als 10 anys. (En premsa).

PLA DE
SALUT DE

CATALUNYA

303CONSUM EXCESSIU D’ALCOHOL

05.2.08_295_303  23/9/03  10:57  Página 303



Consum de drogues 
no institucionalitzades

Introducció
Degut a la magnitud dels problemes de salut generats pel consum i la dependència de 
l’heroïna, la cocaïna i les altres substàncies addictives il·legals, l’administració sanitària cata-
lana, seguint les orientacions dels organismes internacionals, ha considerat des dels inicis del
Pla de salut, la prevenció i l’abordatge de les drogodependències com un dels àmbits d’in-
tervenció prioritària1-3. En aquest sentit, cal destacar que a Catalunya l’any 1987 el Departa-
ment de Sanitat i Seguretat Social ja va elaborar i implementar un model estratègic d’abor-
datge de l’abús i la dependència de les drogues no institucionalitzades i dels seus efectes
sobre la salut: el Pla de drogodependències de Catalunya, que amb les posteriors modifica-
cions continua en plena vigència.

Aquest apartat del Pla de salut té com a finalitat principal oferir estratègies d’intervenció per
a la prevenció i l’abordatge dels problemes generats pel consum de substàncies tòxiques,
principalment els opiacis, els derivats del cannabis, la cocaïna, derivats amfetamínics i les
anomenades drogues de síntesi.

L’abús i la dependència d’aquestes substàncies ocasiona complicacions orgàniques i psi-
quiàtriques associades directament a la substància i/o a la via d’administració, i sovint tam-
bé té altres repercusions socials i familiars derivades de les condicions en les que es de-
senvolupa aquest consum. Així, tot i que l’ús de drogues il·legals afecta a una proporció
relativament baixa de la població, les seves conseqüències sanitàries i socials continuen sent
de gran importància.

En aquest sentit, clàsicament s’han establert tres àmbits d’acció respecte a les drogode-
pendències: les polítiques de prevenció comunitària, amb un alt component intersectorial; les
activitats assistencials, desenvolupades pels centres de la Xarxa d’Atenció a les Drogode-
pendències (XAD), i les activitats de rehabilitació psicosocial.

L’aparició de noves substàncies addictives o noves formes de consum, la incorporació de
nous programes d’intervenció preventiva o terapèutica, la millora dels nivells de qualitat, equi-
tat i efectivitat dels recursos assistencials, l’increment quantitatiu i qualitatiu de la formació
dels professionals, l’avenç de la recerca sobre aquest problema de salut en el nostre àmbit
són elements fonamentals per establir estratègies adreçades a reduir l’impacte de les dro-
godependències en la salut i la qualitat de vida de la població catalana.

Magnitud del problema
Diferents indicadors fan possible una aproximació a la dimensió epidemiològica de l’ús de
drogues no institucionalitzades a Catalunya. D’una banda, dues sèries d’enquestes ofereixen
dades sobre l’evolució del consum de drogues a la població general (taula 1) i entre els ado-
lescents i joves de 14 a 18 anys escolaritzats (taula 2), el que confirma una tendència a l’in-
crement de l’ús d’algunes drogues, com els derivats del cannabis i la cocaïna.

D’altra banda, les dades del Sistema d’Informació sobre Drogodependències mostren l’evo-
lució de la demanda de tractament especialitzat per abús o dependència de diferents substàn-
cies (taula 3), el que confirma també el fort creixement dels problemes sanitaris associats a
l’ús de cocaïna i el manteniment d’una elevada demanda d’atenció per part dels consumi-
dors d’opiacis, malgrat la probable estabilització del seu consum.
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1997 1999 2001

Cannabis 4,0 4,3 8,3

Cocaïna 0,9 1,0 1,4

Heroïna 0,0 0,1 0,0

Amfetamines/speed 0,2 0,4 0,6

Èxtasi/drogues de síntesi 0,1 0,1 1,0

Al·lucinògens 0,3 0,3 0,2

Substàncies volàtils 0,0 0,0 0,2

*Dades provisionals.

Fonts: Encuesta Domicialiaria sobre Consumo de Drogas. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas. Ministerio

del Interior.

Direcció General de Drogodependències i Sida. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Generalitat de Catalunya.

1994* 1996 1998 2000

Tranquil·litzants 2,8 2,7 2,6 2,4

Cannabis 17,1 21,5 22,1 22,3

Cocaïna 0,8 1,9 3,5 2,0

Heroïna 0,2 0,3 0,2 0,05

Speed/amfetamines 2,7 3,5 2,1 1,1

Èxtasi/drogues de síntesi 2,6 3,8 2,3 2,5

Al·lucinògens 3,2 3,6 2,0 1,6

Inhalables 1,1 1,9 1,7 2,0

Fonts: Encuesta Escolar sobre Drogas. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas. Ministerio del Interior.

Direcció General de Drogodependències i Sida. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Generalitat de Catalunya.

Heroïna Cocaïna Cannabis Resta Total

Any n % n % n % n % n %

1987 1.513 90,38 41 2,44 47 2,80 73 4,36 3.643 100

1988 3.039 92,11 68 2,06 88 2,66 104 3,15 6.322 100

1989 3.078 92,54 78 2,34 73 2,19 97 2,91 6.067 100

1990 3.731 92,16 124 3,06 81 2 112 2,76 7.084 100

1991 4.091 87,19 209 4,45 93 1,98 299 6,37 7.994 100

1992 5.113 89,73 306 5,37 116 2,03 163 2,86 9.646 100

1993 4.971 88,46 346 6,15 130 2,31 172 3,06 9.924 100

1994 4.880 86,12 400 7,05 167 2,94 219 3,86 10.373 100

1995 4.744 82,26 451 7,82 253 4,38 319 5,53 10.824 100

1996 4.723 77,66 665 10,93 298 4,90 395 6,49 11.170 100

1997 4.253 71,73 954 16,09 337 5,68 385 6,49 11.250 100

1998 4.066 65,18 1.387 22,23 374 5,99 411 6,58 11.678 100

1999 3.649 55,35 2.181 33,08 279 4,23 483 7,32 12.250 100

2000 3.636 57,20 1.818 28,60 311 4,89 591 9,29 12.070 100

2001 3.262 52,82 1.888 30,57 333 5,39 692 11,20 12.310 100

Taula 1. Evolució 
del percentatge 
de consumidors de
diferents drogues
durant els darrers 
30 dies entre la
població general 
de 15-64 anys.
Catalunya, 1997, 1999,
2001* (%)

Taula 2. Evolució 
del percentatge de
consumidors de
diferents drogues
durant els darrers 
30 dies entre 
els escolars de 
14 a 18 anys (%).
Catalunya, 1994, 1996,
1998 i 2000

Taula 3. Nombre
d’inicis de tractament
als centres ambulatoris
de la Xarxa d’Atenció a
les Drogodependències
segons la droga que
els motiva. 
Catalunya, 1987-2001
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No hi ha dubte de que l’abús i la dependència de les drogues ocasiona importants problemes
socials i sanitaris. El consum de drogues, especialment d’algunes substàncies com els opiacis,
que sovint s’administren per via parenteral, s’associa a un increment molt notable de la morta-
litat per sobredosi i de la morbimortalitat per diferents malalties infeccioses, i ocasiona impor-
tants costos que, en el cas de Catalunya, s’han estimat en un mínim de 84 milions d’euros l’any
1997, on 37 milions es corresponen amb costos sanitaris10.

Justificació de les intervencions
Els avenços de la recerca sobre els factors de risc i de protecció associats a l’abús de dro-
gues han fet possible el desenvolupament de programes de prevenció primària de les drogo-
dependències, que sovint s’adrecen a la població infantil i adolescent en el marc de l’escola,
la família o la comunitat. Diferents estudis han demostrat que alguns programes de prevenció
de les drogodependències poden reduir el risc de desenvolupar un ús problemàtic del tabac,
l’alcohol o altres drogues. Els resultats d’un metaanàlisi dels resultats de diferents estudis d’a-
valuació de programes de prevenció de les drogodependències4,5 semblen indicar també una
moderada efectivitat i uns graus d’eficiència satisfactoris derivats d’aquestes intervencions.

Un cop instaurats, l’abús i la dependència de les drogues són malalties difícils de tractar.
Existeixen proves de l’efectivitat de diferents modalitats de tractament (programes lliures de
drogues, programes de manteniment amb metadona, programes de tractament residencial
en comunitats terapèutiques) per aconseguir millores significatives en el consum de drogues
i en diversos indicadors d’adaptació social, com la participació en activitats delictives o l’ac-
tivitat laboral. Els beneficis del tractament poden variar substancialment depenent de la re-
tenció dels usuaris, ja que només acostumen a observar-se millores apreciables en perso-
nes que es mantenen en tractament durant tres mesos o més6. En el tractament de la
dependència dels opiacis en particular, els programes de manteniment amb metadona –en
els quals s’administra prolongadament metadona per via oral– han demostrat de forma con-
sistent la seva capacitat de minimitzar i sovint eliminar el consum d’opiacis i la de reduir la
transmissió de malalties infeccioses (HIV, hepatitis B i C) i l’activitat delictiva7.

En el decurs de les dues últimes dècades s’ha fet evident que l’oferta de programes de trac-
tament efectius és insuficient per frenar l’impacte negatiu d’algunes formes de consum de
drogues, especialment l’ús d’heroïna per via parenteral8. El fet que molts consumidors de
drogues no acceptin seguir un tractament orientat a l’abstinència del consum de drogues,
l’abandonin o no obtinguin resultats positius, fa aconsellable posar en marxa estratègies orien-
tades a reduir alguns dels riscos sanitaris que afecten una part dels usuaris de drogues i a
facilitar el seu acostament als dispositius sanitaris. Tot i que la implantació de programes de
reducció dels riscos ha hagut de fer front a moltes dificultats (com ara la creença d’alguns
ciutadans, professionals, gestors i polítics pel risc que alguns missatges d’educació sanitària
adreçats a usuaris de drogues poguessin tenir efectes contrapreventius en altres grups de
la població), hi ha proves de que estratègies com l’intercanvi de xeringues i agulles estèrils
no només no incrementen l’ús de drogues a la comunitat, sinó que contribueixen a la re-
ducció de la incidència de la infecció per l’HIV i poden facilitar l’acostament dels consumi-
dors de drogues als dispositius assistencials9.

Objectius de salut i de disminució de risc 
per a l’any 2010
1. D’aquí a l’any 2010 cal reduir la mortalitat per reacció adversa a drogues en un 30%.

Indicador d’avaluació: Taxa de mortalitat estandarditzada de la selecció de codis de la
CIM-10 relatius a la reacció adversa per consum de substàncies tòxiques.
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2. D’aquí a l’any 2010 cal reduir la prevalença d’infecció per l’HIV entre els consumidors
d’opiacis detectats als centres de la XAD en un 30%.

Indicador d’avaluació: Taxa de prevalença d’infecció entre els inicis de tractament per
dependència als opiacis en els centres de la XAD.

3. D’aquí a l’any 2010 cal reduir la prevalença d’infecció per l’HIV entre els consumidors
de cocaïna detectats als centres de la XAD en un 15%.

Indicador d’avaluació: Taxa de prevalença d’infecció entre els inicis de tractament per
dependència a la cocaïna en els centres de la XAD.

4. D’aquí a l’any 2010 cal reduir en un 20% la prevalença de consumidors de drogues no
institucionalitzades en la població de 15 a 64 anys.

Indicador d’avaluació: Evolució del percentatge de consumidors de drogues de 15 a 64
anys en els darrers 30 dies, a partir de les enquestes poblacionals.

5. D’aquí a l’any 2010 cal reduir en un 20% la prevalença de consumidors de drogues no
institucionalitzades en la població de 15 a 29 anys.

Indicador d’avaluació: Evolució del percentatge de consumidors de drogues en els da-
rrers 30 dies entre la població de 15 a 29 anys a partir dels resultats de les enquestes
poblacionals.

Objectius operacionals del Pla de salut 
2002-2005
1. D’aquí a l’any 2005, cal disposar de material didàctic de suport als Plans Preventius de

Drogodependències per a tots els nivells de l’ensenyament obligatori.

Indicador d’avaluació: Existència de material didàctic preventiu de drogodependències
per a tots els nivells d’ensenyament obligatori.

2. D’aquí a l’any 2005, més del 90% dels usuaris de drogues per via parenteral (UDVP)
que inicïin tractament en els centres de la XAD han de ser sotmesos a cribratges de les
malalties següents: malalties de transmissió sexual, infecció i malaltia tuberculoses, he-
patitis víriques, i ser inclosos en un programa de vacunació contra l’hepatitis B.

Indicador d’avaluació: Percentatge d’històries clíniques d’UDVP tractats durant tres 
mesos o més a la XAD on consti la sol·licitud de cribratge de les malalties conside-
rades.

Percentatge d’històries clíniques d’UDVP tractats durant tres mesos o més a la XAD on
consti la indicació de la vacuna contra l’hepatitis B.

3. D’aquí a l’any 2005, més del 90% dels UDVP interns en centres penitenciaris han de
ser sotmesos a cribratges de les malalties següents: malalties de transmissió sexual, in-
fecció per l’HIV, infecció i malaltia tuberculoses, hepatitis víriques, i ser inclosos en un
programa de vacunació contra l’hepatitis B.

Indicador d’avaluació: Percentatge d’UDVP interns en centres penitenciaris durant tres
mesos o més als quals s’hagi practicat el cribratge de les malalties considerades.

Percentatge d’UDVP interns en centres penitenciaris durant tres mesos o més inclosos
en un programa de vacunació contra l’hepatitis B.

4. D’aquí a l’any 2005, el Servei Català de la Salut i el Departament de Sanitat i Seguretat So-
cial hauran elaborat i difós les recomanacions per a la detecció, el control i el seguiment dels
consumidors de drogues no institucionalitzades i per a la millora de la qualitat assistencial.

Indicador d’avaluació: Existència de les recomanacions.
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5. D’aquí a l’any 2005, s’haurà de disposar d’informació sobre el consum de drogues no
institucionalitzades (opiacis, cocaïna i altres estimulants, derivats del cannabis, al·lucinò-
gens, inhalants, etc.) d’almenys el 50% de la població de 15 a 40 anys atesa pels equips
d’atenció primària.

Indicador d’avaluació: Percentatge d’històries clíniques de la població de 15 a 40 anys
atesa pels equips d’atenció primària, que tenen enregistrat el consum de drogues no
institucionalitzades.

Activitats
• Elaboració de material informatiu i educatiu per a les accions de promoció de la salut i de

prevenció de riscos, considerant especialment aquells grups de la població i pràctiques
que suposen especials riscos (menors, minories culturals, UDVP, etc.).

• Aplicació de les intervencions preventives establertes en els àmbits comunitari, educatiu,
sanitari i penitenciari.

• Desenvolupar les actuacions de les administracions públiques dirigides a conciliar la vida
familiar, laboral i escolar.

• Iniciar i desenvolupar l’existència de sanitaris escolars de referència, com a punts de con-
tacte amb els adolescents, en els centres d’ensenyament secundaris.

• Desenvolupament i millora del Sistema d’Informació de Drogodependències.

• Actualització de les recomanacions per a la detecció i l’abordatge de les drogoaddiccions
en l’àmbit de l’atenció primària de salut.

• Incorporació de les propostes del Pla de salut en els contractes per a la compra de ser-
veis de les diferents línies assistencials.

• Formació dels professionals sanitaris i socials per millorar els coneixements i habilitats en
l’abordatge d’aquestes malalties.

• Impulsar la coordinació entre els diferents recursos i professionals en relació amb les ma-
lalties associades a les toxicomanies.

• Implementació i millora del treball comunitari per a l’integració psicosocial dels toxicòmans.

Suport normatiu
• Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que po-

den generar dependència.

• Llei 10/1991, de 10 de maig, de modificació de la Llei 20/1985, de prevenció i assistèn-
cia en matèria de substàncies que poden generar dependència.

• Llei 8/1998, de 10 de juliol, de segona modificació de la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de
prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència.

• Llei 1/2002, d’11 de març, de tercera modificació de la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de
prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència.

• Decret 92/2002, de 5 de març, pel qual s’estableixen la tipologia i les condicions funcio-
nals dels centres i serveis sociosanitaris i se’n fixen les normes d’autorització.

Avaluació
• Anàlisi de l’evolució de la mortalitat per reacció adversa a drogues, en base al Registre de

Mortalitat del DSSS.

• Anàlisi de l’evolució de les taxes de prevalença d’infecció per HIV, a partir de les estadís-
tiques dels centres de la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències.
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• Estudis poblacionals de seguiment de l’evolució del consum de drogues.

• Elaboració i difusió, per part dels Departaments de Sanitat i Seguretat Social i d’Ensenya-
ment, de material didàctic preventiu.

• Anàlisi de l’evolució de les taxes de prevalença de malalties transmissibles seleccionades
en la població tractada d’usuaris de drogues per via parenteral.

• Estadístiques de vacunació contra la Hepatitis B en centres de la XAD i centres peniten-
ciaris.

• Elaboració i difusió, per tant dels DSSS i l’SCS, de recomanacions per a la detecció i l’a-
tenció dels consumidors de drogues.

• Anàlisi de les dades registrades, en les històries clíniques d’atenció primària, sobre con-
sum de drogues en la població atesa de 15 a 40 anys.

Intervencions prioritàries del Pla de salut
2002-2005

• Promoció de la informació i l’educació sanitària sobre el consum de drogues adreça-
des a la població general, especialment als joves i adolescents.

• Impuls de les activitats de detecció precoç i consell preventiu per a l’abstinència i la
disminució dels riscos associats al consum de drogues.

• Millora de la cobertura i l’accessibilitat dels programes d’intercanvi de xeringues i al-
tres orientats a la reducció de riscos associats a l’ús de drogues.

• Millora de la qualitat de l’atenció a la drogoaddicció a les malalties associades.

• Desenvolupament i implementació d’estratègies per a l’abordatge preventiu i assis-
tencial de noves formes de consum i dependència.
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Salut bucodental

Introducció
L’any 1982, el Comitè d’Experts per a la Higiene Dental i el Control i la Prevenció de la Cà-
ries va determinar que la càries dental era un dels problemes de salut més prevalents a la
població escolar catalana, perquè afectava un 63,5% dels escolars d’edats compreses en-
tre els 6 i els 14 anys1.

En la dècada dels anys setanta, les investigacions epidemiològiques havien mostrat que les
polítiques assistencials aconseguien uns resultats pobres pel que fa a la salut. En canvi, les
estratègies dirigides a prioritzar les mesures preventives, adoptades per països com el Ca-
nadà, els Estats Units o els països escandinaus, havien aconseguit reduccions in crescendo,
properes al 40%, quant a la prevalença de càries en l’edat escolar2.

Davant d’aquesta evidència científica, l’any 1982 el Departament de Sanitat i Seguretat So-
cial de la Generalitat de Catalunya va iniciar diversos programes de prevenció en relació amb
la càries dental3-5.

Les activitats preventives entre els escolars de Catalunya incloïen campanyes d’educació sa-
nitària, a través del col·lectiu sanitari i docent, al costat del Programa de glopeigs de solucions
fluorades a les escoles, adreçat als alumnes d’edats compreses entre els 6 i els 14 anys.

D’altra banda, la progressiva implantació dels equips d’atenció primària (EAP) en el marc de
la reforma de l’atenció primària de salut iniciada l’any 1985, va comportar un canvi concep-
tual important en l’orientació dels serveis sanitaris primant les activitats preventives. S’inicien
a partir de llavors, d’acord amb el Programa marc de salut bucodental a les àrees bàsiques
de salut, les revisions periòdiques a escolars per part de l’odontòleg d’atenció primària, la
cooperació entre odontòlegs i docents en les activitats de promoció de la salut (educació i
instruccions d’higiene) i una sèrie d’activitats preventives assistencials (fluoracions tòpiques,
segellats de fissures o tartrectomies) en escolars d’alt risc detectats en la revisió escolar.

Ambdues activitats, la comunitària amb un enfocament universal des del sistema educatiu
–Programa de glopeigs i de promoció de la salut– i l’assistencial amb un enfocament més
individualitzat adreçat al col·lectiu d’alt risc des de l’atenció primària –Programa marc– s’han
mostrat exitoses en la millora de la salut bucodental dels escolars catalans.

Magnitud del problema
Les enquestes epidemiològiques de càries dental6-13, d’acord amb la metodologia de l’OMS14,
realitzades abans i després de l’establiment dels objectius de salut per a l’any 20001,9-13, per-
meten fer el seguiment de l’evolució d’aquest problema de salut, l’avaluació de les intervencions
sanitàries i també una aproximació pel que fa al compliment dels objectius fixats (taula 1).

Enquesta Dates del treball Escolars Escolars Escolars Total 
epidemiològica de camp de 6 anys de 12 anys de 14 anys d’escolars

198311 Novembre 1983-febrer 1984/
49 escoles 1.353

199112 Maig 1991-juny 1991/
40 escoles 468 472 470 1.410

199713 Març 1997-maig 1997/
39 escoles 857 909 877 3.494

Taula 1.
Característiques
tècniques de les
enquestes
epidemiològiques sobre
càries dental
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Les dades epidemiològiques indiquen que la càries dental encara és un problema de salut
amb una prevalença elevada entre els escolars de Catalunya. Tanmateix, s’observa una cla-
ra i contínua disminució d’aquesta prevalença en tots els índexs i edats avaluats en els úl-
tims 20 anys. L’any 1991, el Document marc per a l’elaboració del Pla de salut de Cata-
lunya2 identificava la càries dental com un problema de salut prioritari, per l’alta prevalença,
per l’elevat cost del tractament rehabilitador de les seves seqüeles i per l’existència de me-
sures preventives efectives. Els tres objectius de salut sobre càries dental per a l’any 2000
fixats en el Document marc s’han mantingut en tots els plans de salut (1993-1995, 1996-
1998 i 1999-2001)6-8 i es poden considerar assolits15.

El percentatge d’escolars lliures de càries ha mantingut una tendència continuada d’augment
i s’ha assolit l’objectiu que establia que almenys el 50% dels escolars de 12 anys estigues-
sin lliures de càries l’any 2000. L’any 1983 només un 14% d’escolars de 12 anys estava lliu-
re de càries; l’any 1991 aquest percentatge va augmentar fins un 38%, i posteriorment, el
1997, es va situar en un percentatge del 53,4% (gràfic 1). Aquestes dades es relacionen po-
sitivament amb l’avaluació dels programes preventius desenvolupats16-20. Si valorem el per-
centatge d’escolars de 12 anys lliures de càries només en dentició permanent, Catalunya té
el millor percentatge, amb un 61,6%; la segueixen el País Basc (57,8% en dentició decídua
més permanent), la Comunitat Foral de Navarra (57,2%) i la Comunitat Valenciana (54,09%).
Segons l’última enquesta estatal de l’any 200021, el percentatge d’escolars de 12 anys lliu-
res de càries en dentició definitiva és del 56,7%.

Gràfic 1. Evolució del
percentatge d’escolars

de 12 anys lliures de
càries a Catalunya

(1983-1997)
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Font: Casals E. Enquesta epidemiològica de prevalença de càries dental en els escolars de Catalunya (1997).15
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El segon objectiu sobre càries dental (que almenys el 75% dels escolars de 6 anys esti-
guessin lliures de càries l’any 2000) no s’havia assolit encara en l’enquesta de 1997, però
mantenint la mitjana d’augment anual observada en el període 1991-1997 (2% anual) la pre-
visió per a l’any 2000 situa el percentatge d’escolars de 6 anys lliures de càries en un 76%,
assolint l’objectiu fixat. S’ha passat del 39% l’any 1983 al 54% en l’enquesta de 1991 i al
70,2% l’any 1997 (gràfic 2).

El tercer objectiu, que determinava que l’índex CAOD en els escolars de 12 anys fos inferior
a 2 l’any 2000, ja es va assolir en l’enquesta de 1991. Aquest índex ha passat de 2,98 l’any
1983 a 1,66 l’any 1991 i fins a 0,9 en l’enquesta de 1997 (gràfic 3). Aquesta dada (índex
CAOD = 0,9 als 12 anys) situa a Catalunya en nivells molt baixos de càries segons els ín-
dexs de l’OMS. Catalunya mostra l’índex més baix de tot l’Estat conjuntament amb el País
Basc. La Comunitat Foral de Navarra se situa molt a prop, amb un índex CAOD d’1,1615.
L’última enquesta estatal mostra un valor d’1,1221 per al total de població de 12 anys.
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L’any 2003, abans de la possible posada en marxa de programes assistencials generalitzats,
en haver-se completat la implantació de la reforma de l’APS, una nova enquesta epide-
miològica permetrà valorar l’increment dels índexs de restauració i la probable presència d’un
nombre més gran de segellats. Tanmateix, l’augment en l’ús de compostos fluorats provi-
nents de diferents fonts (pasta dentifrícia, glopeigs, aigua, sal, comprimits, llet fluorada) i la
no-existència d’unes pautes d’utilització protocol·litzada d’aquests compostos, fan recoma-
nable el seguiment epidemiològic dels nivells de fluorosi dental amb l’objectiu de valorar l’aug-
ment indesitjable de casos22-23. Aquesta afectació, ja observada i documentada en percen-
tatges importants en altres països, és irrellevant en el nostre entorn actual, però cal fer-ne

Gràfic 2. Evolució del
percentatge d’escolars
de 6 anys lliures de
càries a Catalunya
(1983-1997)
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Gràfic 3. Evolució de
l’índex CAOD en els
escolars de 12 anys a
Catalunya (1983-1997)
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un seguiment, ja que l’última enquesta epidemiològica estatal va detectar, l’any 2000, un
16,4% de casos en els escolars de 12 anys, si bé un 82% d’aquests casos corresponen a
la categoria de lesions discutibles o molt lleugeres21.

També seria interessant avaluar l’efecte que ha tingut entre la població adolescent i adulta
la fluoració d’aigües a Girona durant més de 10 anys. Aquesta avaluació, menys freqüent en
la bibliografia, permetria conèixer el benefici de la fluoració de les aigües a Catalunya en la
població adolescent, completant l’avaluació ja disponible en l’edat escolar.

La restauració de les lesions de càries

L’índex de restauració en dentició permanent en els escolars de 12 anys s’ha incrementat
des d’un 12% l’any 1983 fins un 35% l’any 1991 i ha arribat a assolir un percentatge del
44,6% el 1997. A Catalunya, encara que hi ha una tendència a l’augment de l’índex de res-
tauració, no sembla previsible un augment significatiu en els anys posteriors a l’última en-
questa (1997), ja que no hi ha un sistema públic generalitzat d’atenció conservadora sinó
que l’augment d’aquest índex es basa, gairebé exclusivament, en l’activitat del sector privat
(taula 2).

Enquesta epidemiològica Índex de restauració (12 anys) Índex cod (6 anys)

198311 12% 2,41

199112 35% 1,34

199713 44,6% 0,82

Taula 2. Evolució de
l’índex de restauració i

de l’índex de càries
(cod) en els escolars
catalans (1983-1997)

L’any 1995 van aparèixer recollides en el Real Decret 63/1995, de 20 de gener, sobre Or-
denació de prestacions sanitàries del Sistema Nacional de Salut (annex 1 apartat 2.f.5) les
prestacions bucodentals en atenció primària. Per primer cop es van incorporar, per a la po-
blació infantil, les obturacions. El texte legal vinculava aquesta prestació, de forma poc cla-
ra i subjectiva, al finançament i a programes especials anuals. Això ha comportat que aques-
ta nova prestació no s’hagi aplicat homogèniament en la xarxa de centres d’atenció primària
catalans, augmentant les desigualtats i inequitats ja existents en les prestacions ofertes pels
diversos centres al desenvolupar de forma desigual el nivell d’aplicació del Programa marc
(revisions, cubetes de fluor i segellats), al trobar-se l’atenció primària dins un llarg procés
d’implantació i reforma24. Aquesta realitat catalana no és diferent a la del conjunt de comu-
nitats autònomes (CCAA) de l’Estat. Podem trobar comunitats que han desenvolupat total-
ment el Reial Decret 63/1995 elevant significativament l’índex de restauració al final de la dè-
cada dels anys noranta (País Basc 81,1%; Navarra 73,3%), ja que l’Administració va assumir
els costos de tractament d’aquest grup diana25, mentre que d’altres CCAA no han desen-
volupat un programa de restauració universal i presenten índexs de restauració inferiors ba-
sats en l’activitat restauradora del sector privat i en accions puntuals des del sector públic
(Galícia 47,5%; Comunitat Valenciana 45,4%; Catalunya 44,6%; Comunitat de Madrid 41,3%
i per sota d’aquest nivell en la resta de CCAA).15

Aquesta situació de desigual cobertura en les prestacions comportarà el desenvolupament
del Reial Decret 63/1995, mitjançant un text legal que estableixi les prestacions bàsiques en
atenció primària de salut bucodental finançades amb càrrec a fons públics, entre les quals
hi ha l’activitat restauradora (obturacions i tractaments pulpars) a la població infantil (7-15
anys) la qual s’aprovarà probablement durant l’any 2003 per entrar en vigor l’any 2004. Aquest
augment de prestacions junt a la claredat en la redacció del catàleg de prestacions com-
portarà la no-subjectivitat de les prestacions deguda a lectures parcials del texte legal i, con-
següentment, produirà una major pressió assistencial sobre els professionals de la xarxa d’a-
tenció primària per part dels usuaris informats.
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Algunes CCAA han optat per una provisió de serveis bucodentals a través de la xarxa de
professionals privada (de forma total o parcial –mixt–): País Basc, Navarra, Andalusia o Re-
gió de Múrcia. L’important xarxa d’atenció primària catalana, un cop finalitzada la reforma,
ha de permetre reestructurar la xarxa assistencial d’odontòlegs per tal d’oferir un catàleg de
prestacions uniforme i equitatiu en tot el territori. Cal valorar com es gestionarà la introduc-
ció de les noves prestacions (tractaments pulpars i tractaments rehabilitadors del sector an-
terior en cas de malformació o traumatisme) degut a les seves pròpies particularitats en els
recursos humans i materials així com a la seva baixa incidència. En tot cas, les noves for-
mes de gestió hauran d’evitar l’existència d’incentius perversos, lligats al pagament, que in-
flueixin sobre el tipus de tractament a realitzar26.

La possibilitat de desenvolupar el conjunt de prestacions establert mitjançant una ampliació
dels recursos humans i materials així com la distribució de tasques amb d’altres membres
de l’EAP (infermeria, pediatria) hauria de permetre evitar les desigualtats i inequitats detecta-
des en molts sistemes de provisió de serveis dentals en els païssos desenvolupats, on al-
guns grups de nivell socioeconòmic baix o d’ètnies diferents, relacionades amb la immigra-
ció, mantenen uns nivells de salut molt inferiors a la mitjana de la població27-33 degut a la
infrautilització dels serveis dels quals són teòrics receptors.

En tot cas, la introducció d’activitats restauradores universals no hauria de comportar una
disminució de l’esforç en les activitats preventives, que en molts centres d’atenció primària
no s’han arribat a aplicar mai, ja que això tindria com a conseqüència un augment de la in-
cidència de càries i el consegüent augment de costos en recursos restauradors.

D’aquí a l’any 2010, les activitats preventives (comunitàries i assistencials) s’hauran de re-
forçar, potenciar i adaptar per donar resposta als problemes i necessitats detectats en els
últims anys. Consegüentment, caldrà reestructurar-les, amb l’objectiu d’aplicar criteris d’efi-
ciència adaptats a l’escenari actual, caracteritzat per una baixa incidència de patologia i per
la presència de grups d’alt risc de càries.

El programa de glopeigs

El Programa de glopeigs es va iniciar durant el curs escolar 1982-1983 amb els alumnes de
6 anys3-4 i es va implementar progressivament, per cohorts, fins el curs escolar 1989-1990,
en què es van assolir les vuit cohorts d’edat (6-14 anys) que s’han mantingut fins avui dia.

L’evolució del Programa de glopeigs de solucions fluorades (total d’escolars i cobertura) està
reflectida en les memòries del Departament de Sanitat i Seguretat Social, amb un pic d’uti-
lització en el curs 1989-1990, quan més de 475.000 escolars van participar en el progra-
ma15. Diferents autors16-18 van avaluar l’efectivitat del programa i l’eficiència de l’ús del fluor
en tres programes preventius comunitaris, ressaltant de forma positiva la vehiculització mit-
jançant glopeig20. Aquestes evaluacions, però, es van realitzar en un escenari de mitjana-alta
prevalença de malaltia diferent a l’actual, molt més baixa.

Alguns estudis qüestionen l’eficiència de programes comunitaris destinats a la totalitat de la
població escolar en escenaris amb tan poca prevalença de càries –estratègia poblacional– i
promouen el desenvolupament de programes adreçats als col·lectius d’alt risc de càries. L’e-
ficiència actual d’aquest Programa, en un escenari global de baixa prevalença de càries i
d’amplia utilització d’altres vehiculitzacions de fluor (pasta de dents) indica que els recursos
esmerçats en aquest Programa han de ser reconduïts cap a activitats més d’acord amb l’ac-
tual filosofia front a la càries dental. El missatge de promoció de la raspallada dental amb
pasta dental fluorada (2 cops/dia) durant tota la vida hauria de substituir el programa de glo-
peig escolar amb solucions fluorades. Aquest programa augmentaria l’hàbit d’higiene oral,
com a hàbit de per vida, i disminuiria la prevalença de càries (com el glopeig fluorat) així com
la prevalença de malalties periodontals (prevenció addicional). La substitució de l’exitós pro-
grama de glopeigs hauria d’ocupar el mateix espai destinat a la salut bucodental en els cen-
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tres d’Educació Primària que estan desenvolupant el programa (la darrera xifra de cobertura
es situa per sota del 50%) i l’efecte de novetat hauria de motivar la participació de nous cen-
tres educatius. Especialment important seria l’aplicació d’aquest programa en aquells centres
escolars on es detectin els nivells de patologia més elevada.

El coneixement actual de l’acció del fluor permet instaurar la raspallada dental en l’aula es-
colar, fins i tot a partir dels 3 anys, ja que no es fa necessari esbandir la boca un cop fina-
litzada la raspallada amb gel o pasta fluorada, i el programa es pot desenvolupar en l’aula,
igual que el programa de glopeig.

La detecció dels escolars d’alt risc

En el context d’adaptació de les activitats preventives assistencials a l’escenari actual, ca-
racteritzat per una baixa incidència de malaltia i per la presència de grups d’alt risc de cà-
ries, sembla ineficient destinar gran quantitat de recursos humans d’alt nivell (odontòlegs) a
la detecció de casos d’escolars d’alt risc de forma anual en quatre o cinc cohorts d’edat
com en l’actualitat. La detecció dels escolars amb malaltia la podria realitzar l’equip de pe-
diatria, com un apartat més dels seus cribratges periòdics, i aquest derivaria l’escolar a l’o-
dontòleg del seu propi EAP. A més, en augmentar les prestacions en salut bucodental s’in-
crementarà la demanda de visites programades per voluntat dels usuaris (familiars en el cas
dels escolars), cosa que oferiria la possibilitat de centrar les tasques assistencials de l’o-
dontòleg en l’àmbit del centre de salut (educació, consell i ensinistrament individualitzats, se-
gellats de fissures, aplicació de fluorurs tòpics i activitats restauradores). Les revisions esco-
lars de l’odontòleg a tot el conjunt de la població escolar només serien útils per a la valoració
dels índexs epidemiològics locals i l’autoevaluació del programa, essent recomanable que es
portessin a terme en edats clau determinades (6 i 12 anys) i amb una periodicitat més alta
(trianual). Aquest nou enfocament general no ha de significar la desaparició del sistema ba-
sat en una estreta relació amb els centres escolars (revisions periòdiques anuals, sessions
educatives) en aquelles àrees bàsiques de salut on la seva aplicació hagi demostrat excel·lents
resultats en el passat, ja que les característiques pròpies (urbanes/rurals, número de centres
escolars) pot comportar certes dificultats en l’aplicació d’un únic model de forma estricta.

En tot cas, el sistema públic hauria de millorar l’equitat de l’accés als serveis d’atenció buco-
dental entre els escolars catalans, ja que, segons dades recents, aquest accés està directament
relacionat amb la renda del cap de família i, en menor mesura, amb el seu nivell educatiu. Així,
en el total de la població, els individus de renda més alta tenen fins set vegades més probabi-
litat de visitar el dentista que els de renda més baixa. D’altra banda, mentre que un 41,2% dels
menors d’edat amb un progenitor universitari de grau mitjà havien visitat un dentista l’últim any,
només un 4,4% dels menors d’edat i fills de pares analfabets l’havien visitat en el mateix pe-
ríode24. Aquests resultats són comparables amb els obtinguts als Estats Units, on una quarta
part del conjunt d’escolars de baix nivell socioeconòmic i/o de minories ètniques acumulen el
80% de la patologia en dentició permanent25. L’important corrent immigratori generat en els úl-
tims anys a Catalunya –amb una població immigrada que, en general, té una elevada necessi-
tat de tractament acumulat– incidirà negativament en els indicadors epidemiològics de salut den-
tal, com ja passa en altres països receptors d’immigrants26-34, i pot provocar que els nivells de
salut globals actuals no només no millorin sinó que, fins i tot, empitjorin.

Els segellats de fissures

Segons les dades de l’última enquesta, de l’any 1997, un 54% de les lesions de càries en
els escolars de 12 anys i un 58% en els escolars de 14 anys es localitzen en la superfície
oclusal, superfície candidata a rebre un tractament preventiu mitjançant segellat (gràfic 4). La
futura incorporació de prestacions restauradores no hauria de comportar una disminució de
l’esforç en activitats preventives, ja que això tindria com a conseqüència un augment de la
incidència de càries i el consegüent augment de costos en recursos restauradors. L’àmplia
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xarxa de recursos humans del sector públic dental a Catalunya22 no tan sols hauria de man-
tenir la quantitat de segellat de fissures realitzada, sinó que hauria d’augmentar-la. Un per-
centatge del 13,6% dels escolars de 12 anys i un 24,8% dels de 14 anys tenen un CAOD
superior o igual a 3 (gràfic 5), el que els converteix en teòrics receptors de segellats de fis-
sures, d’acord amb l’actual redacció del Programa marc –protocol dels odontòlegs de l’a-
tenció primària reformada–. En la darrera enquesta epidemiològica catalana (1997), el per-

Gràfic 4. Distribució 
de l’índex CAOD
segons la superfície
afectada en els
escolars de 12 i 14
anys a Catalunya
(1997)
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Gràfic 5. Evolució de la
distribucio de l’índex
CAOD en els escolars
de 12 i 14 anys a
Catalunya (1991-1997)

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
12 anys (1991) 12 anys (1997) 14 anys (1991) 14 anys (1997)

Font: Casals E. Enquesta epidemiològica de prevalença de càries dental en els escolars de Catalunya (1997).15

%

CAOD 3+ CAOD 2 CAOD 1 CAOD 0

05.2.10_311_323  23/9/03  10:49  Página 317



centatge d’escolars catalans que tenien algun segellat era del 3,6% a 12 anys i del 2% a
14 anys. L’última enquesta estatal21, de l’any 2000, mostra uns percentatges superiors, del
15,5% i el 10,6%, per a les mateixes edats en el total de l’Estat.

La raó per la qual el número de segellats a Catalunya es situa per sota de les expectatives és
probablement multifactorial: el retard en la finalització de la reforma de l’atenció primària; la no-
avaluació específica de l’activitat dels proveïdors per part del finançador; la tendència a l’infra-
tractament en un sistema de pagament professional salarial sense incentius, unit a un catàleg
de serveis subjectiu i poc clar; i el desconeixement d’aquesta mesura preventiva en la pobla-
ció deguda a la manca de campanyes d’informació, així com la poca utilització d’aquesta tèc-
nica tant en el sector públic com en el privat poden ser, en major o menor mesura, algunes
de les causes dels baixos resultats aconseguits fins ara i, per tant, susceptibles de canvi.

L’atenció a les gestants

El desenvolupament del Reial Decret 63/1995, que estableix les prestacions bàsiques en aten-
ció primària de salut bucodental, va incorporar la realització d’activitats preventives en la gestant
però d’una forma laxa i subjectiva. D’altra banda, el Programa marc també havia incorporat, 10
anys abans, aquest grup diana com a receptor de mesures preventives. El resultat pràctic ha
comportat la realització de diverses activitats (educació sanitària, utilització de cubetes de fluor,
realització de profilaxis) amb un important component de motivació professional però de forma
no protocolitzada i heterogènia. L’avaluació basada en l’evidència científica de la bibliografia és
minsa i poc clara. Cal avaluar aquesta mesura de salut i valorar la seva incidència real i no teò-
rica sobre la salut bucodental de la mare així com sobre la salut del nounat (recomanacions efec-
tuades per l’odontòleg en matèries com la higiene bucodental del nadó, el paper preventiu del
fluor, el control de dieta i les revisions periòdiques) en especial dins el col·lectiu de mares immi-
grants amb graus de malaltia més elevats i coneixements de promoció de salut gairebé inexis-
tents. Un cop feta l’avaluació del protocol es sospesaria la seva implantació en tots els centres.

Els objectius de salut en matèria de salut bucodental s’han formulat després d’analitzar l’e-
pidemiologia descriptiva de la càries dental a Catalunya en l’actualitat i la disponibilitat de re-
cursos per prevenir aquesta malaltia.

Els objectius operacionals s’han establert en funció de les activitats a realitzar per assolir els
objectius de salut i, en especial, els realitzats en l’àmbit de l’atenció primària un cop finalit-
zada la seva reforma.

Objectius de salut i de disminució de risc 
per a l’any 2010
1. D’aquí a l’any 2010 cal que almenys el 80% dels escolars de 6 anys estiguin lliures de

càries.

Indicador d’avaluació: Prevalença d’escolars de 6 anys lliures de càries.

2. D’aquí a l’any 2010 cal que almenys el 60% dels escolars de 12 anys estiguin lliures de
càries.

Indicador d’avaluació: Prevalença d’escolars de 12 anys lliures de càries.

3. D’aquí a l’any 2010 cal que l’índex CAOD es mantigui per sota d’1 a l’edat de 12 anys.

Indicador d’avaluació: Índex CAOD en escolars de 12 anys.

4. D’aquí a l’any 2010 cal que l’índex de restauració als 12 anys es situi per sobre del 65%.

Indicador d’avaluació: Índex de restauració en escolars de 12 anys.
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Objectius operacionals del Pla de salut 
2002-2005
1. D’aquí a l’any 2005 caldrà que el 100% dels odontòlegs d’atenció primària realitzin apli-

cacions professionals de fluor tòpic en els escolars d’alt risc de càries.

Indicador d’avaluació: Proporció d’odontòlegs que realitzen aplicacions professionals de
fluor tòpic.

2. D’aquí a l’any 2005 caldrà que el 100% dels odontòlegs d’atenció primària realitzin se-
gellats de fissures en els escolars d’alt risc de càries.

Indicador d’avaluació: Proporció d’odontòlegs que realitzen segellats de fissures.

3. D’aquí a l’any 2005 caldrà que el 10% dels escolars catalans de 7 anys siguin porta-
dors de segellat de fissures.

Indicador d’avaluació: Proporció d’escolars de 7 anys amb segellat de fissures.

4. D’aquí a l’any 2005 caldrà conèixer els nivells de salut bucodental del 50% de les àre-
es bàsiques de salut (lliures de càries, CAOD, cod, IR, percentatge d’escolars amb se-
gellat de fissures) mitjançant revisió dels escolars de 1er i 6è de Primària per part dels
equips d’odontologia d’atenció primària.

Indicador d’avaluació: Proporció d’àrees bàsiques de salut amb registre de salut buco-
dental.

5. D’aquí a l’any 2005 caldrà que el 50% dels odontòlegs d’atenció primària realitzin activitats
restauradores (obturacions) en els escolars d’acord als criteris establerts en el protocol.

Indicador d’avaluació: Proporció d’odontòlegs que realitzen activitats restauradores.

6. D’aquí a l’any 2005 cal conèixer el percentatge d’escolars de 6 i 12 anys que es ras-
pallen diàriament les dents.

Indicador d’avaluació: Proporció d’escolars de 6 a 12 anys que es raspallen diàriament
les dents.

7. D’aquí a l’any 2005 cal avaluar l’estat de salut bucodental dels escolars catalans (lliures
de càries, CAOD, cod, IR, percentatge d’escolars amb segellat de fissures, nivells de
fluorosi) i relacionar aquestes dades amb variables socials.

Indicador d’avaluació: Realització de l’estudi adient.

8. D’aquí a l’any 2005 cal avaluar l’efecte de la fluoració de les aigües en la població ado-
lescent.

Indicador d’avaluació: Realització de l’estudi adient.

Activitats
• Elaboració del nou Programa marc de l’odontòleg d’atenció primària (Protocol d’atenció

dental infantil).

• Organització de reunions informatives amb els odontòlegs d’atenció primària sobre els ob-
jectius de salut i el nou protocol d’atenció dental infantil.

• Organització de reunions informatives amb els docents de Primària sobre les mesures pre-
ventives encaminades a la millora de la salut bucodental (raspallat, fluor, segellat de fissu-
res, protocol d’atenció dental infantil).

• Establiment de les pautes de prescripció de compostos fluorats adreçada a odontòlegs,
pediatres i farmacèutics a Catalunya.
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• Realització d’una campanya informativa dirigida als pares d’escolars informant sobre les
mesures preventives encaminades a la millora de la salut bucodental (raspallat, fluor, se-
gellat de fissures).

• Valoració epidemiològica, amb periodicitat triennal, de l’estat de salut bucodental dels es-
colars de l’àrea bàsica de salut (lliures de càries, CAOD, cod, IR, percentatge d’escolars
amb segellat de fissures) mitjançant revisió dels escolars de 1er i 6è de Primària per part
dels equips d’odontologia d’atenció primària.

• Realització de segellat de fissures de les molars dels escolars amb alt risc de càries en
els centres d’atenció primària.

• Aplicació de compostos fluorats professionals als escolars d’alt risc de càries (gel o ver-
nís de fluor) en els centres d’atenció primària.

• Tractament de les lesions irreversibles de caries dels escolars de 6-7 anys en els centres
d’atenció primària.

• Realització de profilaxis periodontal dels escolars de 6-7 anys en els quals l’acumulació de
càlcul sigui incompatible amb el manteniment de la salut gingival.

• Avaluació d’un protocol d’atenció a la gestant.

• Introducció de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’àmbit dels equips d’o-
dontologia d’atenció primària amb l’objectiu de conèixer, en temps real, l’estat bucoden-
tal dels escolars catalans així com les activitats assistencials realitzades.

• Implantació del raspallat diari dels escolars de primària a l’escola.

• Realització d’una enquesta de salut dental arreu de Catalunya per poder controlar les da-
des d’acord amb els criteris emprats en les anteriors enquestes (1983, 1991, 1997).

• Realització d’una enquesta de salut dental a Girona i Figueres per poder avaluar l’efecte
de la fluoració de les aigües en la població adolescent.

Suport normatiu 
Normativa autonòmica

Ordre del 5 de setembre de 1983, d’aprovació del programa de glopeigs periòdics de solu-
cions fluorades.

Normativa estatal

Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, sobre Ordenación de prestaciones sanitarias del Sis-
tema Nacional de Salud (anexo 1 apartado 2.f.5).

Avaluació
Tots els objectius de salut relacionats amb la salut bucodental s’avaluaran mitjançant el se-
guiment de les dades de salut bucodental a través d’enquestes epidemiològiques d’arreu de
Catalunya els anys 2003 i 2010.

Els objectius operacionals relacionats amb valors d’activitat dels serveis assistencials (realit-
zació de segellats, fluor professional, etc.) seran valorats mitjançant una auditoria de l’activi-
tat dels centres d’atenció primària.

L’objectiu operacional sobre el percentatge d’escolars que es raspalla diàriament les dents
s’avaluarà mitjançant l’enquesta epidemiològica d’arreu de Catalunya de l’any 2003.
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L’objectiu operacional sobre l’efecte de la fluoració d’aigües sobre l’estat de salut bucoden-
tal dels adolescents s’avaluarà mitjançant una enquesta epidemiològica, a Girona i Figueres,
d’aquesta franja d’edat.

Intervencions prioritàries del Pla de salut
2002-2005

• Elaborar i distribuir el nou Programa marc de l’odontòleg d’atenció primària (Protocol
d’atenció dental infantil).

• Elaborar i distribuir les pautes de prescripció de compostos fluorats adreçada a
odontòlegs, pediatres i farmacèutics a Catalunya.

• Realitzar una campanya informativa dirigida als pares d’escolars informant sobre les
mesures preventives encaminades a la millora de la salut bucodental (raspallat, fluor,
segellat de fissures) amb activitats específiques per a la població immigrant.

• Incorporar la realització de segellat de fissures i l’aplicació de compostos fluorats pro-
fessionals als escolars d’alt risc de càries (gel o vernís de fluor) en tots els centres
d’atenció primària de Catalunya.

• Incorporar el tractament de les lesions irreversibles de càries i la realització de profi-
laxis periodontal dels escolars de 6-7 anys, en els quals l’acumulació de càlcul sigui
incompatible amb el manteniment de la salut gingival, en tots els centres d’atenció
primària.

• Iniciar l’avaluació un protocol d’atenció bucodental a la gestant.

• Implantar una aplicació informàtica en l’àmbit dels equips d’odontologia d’atenció
primària amb l’objectiu de conèixer, en temps real, l’estat bucodental dels escolars
catalans així com les activitats assistencials realitzades.

• Implantar el raspallat diari dels escolars de Primària a l’escola.

• Realitzar una enquesta de salut dental arreu de Catalunya per poder fer el seguiment 
de les dades d’acord amb els criteris emprats en les anteriors enquestes (1983, 1991,
1997).

• Realitzar una enquesta de salut dental a Girona i Figueres per poder avaluar l’efecte
de la fluoració de les aigües en la població adolescent.

• Obtenir el grau de salut bucodental del 50% de les àrees bàsiques de salut (lliures
de càries, CAOD, cod, IR, percentatge d’escolars amb segellat de fissures) mitjançant
revisió dels escolars de 1er i 6è de Primària per part dels equips d’odontologia d’a-
tenció primària.
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Problemes de salut de l’aparell locomotor

Introducció
Les malalties de l’aparell locomotor no només són les malalties cròniques més freqüentment
referides per la població adulta, sinó també les que major impacte produeixen sobre la qua-
litat de vida física i psíquica i sobre la capacitat funcional relacionada amb la mobilitat o
l’habilitat a les activitats quotidianes, afavorint una actitud encara més sedentària per part de
qui ho pateix.

Els trastorns osteoarticulars o reumàtics inclouen un extens i heterogeni grup de malalties en
les que el dolor és el símptoma principal i molt sovint esdevenen problemes de salut crònic.

Magnitud del problema
Prop del 60% de la població adulta espanyola refereix alguna malaltia crònica coneguda o diag-
nosticada per un professional sanitari, i les malalties de l’aparell locomotor són, globalment, les
considerades més freqüents, seguides de la hipertensió arterial i la hipercolesterolèmia1-4.

Si bé la prevalença d’aquestes malalties en la població general és presumiblement molt ele-
vada, és difícil d’estimar amb precisió per la manca d’homogeneïtat metodològica en les di-
ferents fonts d’informació i estudis disponibles, tot i que un recent estudi epidemiológic2 rea-
litzat a l’Estat espanyol entre els anys 1998 i 1999 ha estimat la prevalença de la lumbàlgia,
tant aguda com crònica, l’artrosi de mans i genoll, l’osteoporosi, la fibromiàlgia, l’artritis reu-
matoide i el lupus sistèmic. D’acord amb els resultats d’aquest estudi, la prevalença de les
malalties estudiades a la població adulta espanyola l’any 1999 ha estat la següent:

Problemes %

Lumbàlgia puntual 14,5

Lumbàlgia als 6 mesos 44,8

Artrosi

De genoll 10,2

De mans 6,2

Osteoporosi 3,4

Fibromiàlgia 2,4

Artritis reumatoide 0,5

Lupus sistèmic 91 per 100.000 habitants

Font: Sociedad Española de Reumatologia. Estudio EPISER, 2001.

El mal d’esquena és la simptomatologia de l’aparell locomotor més freqüentment referida per
la població. S’inicia a qualsevol edat però és més freqüent en l’edat adulta, al voltant dels
50 anys. En un 80% dels casos no s’associa a cap lesió específica, la majoria de les vega-
des és causa de restricció d’activitat habitual i es cronifica en més de la meitat dels casos.
Segons l’estudi EPISER, la prevalença del mal d’esquena puntual s’estima en un 14,8%,
mentre que arriba al 44,8% si es refereix dolor en algun moment dels darrers sis mesos pre-
vis a l’entrevista. A Catalunya, segons l’Enquesta de salut de Catalunya (ESCA) 2002, la pro-
porció de persones que manifesta tenir mal d’esquena lumbar crònic és del 27,0% (22,2%
en homes i 31,6% en dones). Pel que fa al mal d’esquena cervical, la prevalença és del 25%
(17,1% en homes i 33,6% en dones) (taula 1).
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L’artrosi és la malaltia articular més freqüent i la causa més important de discapacitat en gent
gran en el nostre entorn5. La prevalença d’aquesta malaltia és incerta, ja que hi ha dificul-
tats en la definició de cas i les diferents localitzacions anatòmiques de la degeneració arti-
cular. A partir de criteris clínics (criteris ACR)6 i quan es focalitza en dues zones anatòmiques
(mans i genoll), s’estima que la prevalença d’artrosi en la població adulta de l’Estat espanyol
és del 10,2% pel que fa al genoll i del 6,2% pel que fa a les mans. En ambdues localitza-
cions la seva freqüència és superior en dones i augmenta en tots dos sexes amb l’edat, es-
sent màxima entre els 70 i els 79 anys: 33,7% (44,1% en dones) i 23,9% (29,9% en dones),
respectivament. A Catalunya, segons l’ESCA 2002, la proporció de persones que manifesta
tenir artrosi o altres reumatismes és del 22,4% (15,1% en homes i 29,3% en dones) essent
l’increment superior a mesura que augmenta l’edat, especialment en dones (taula 2).

Grup d’edat Homes Dones Total

15-44 anys 14,5 19,6 17,0

45-64 anys 32,0 40,9 36,5

65-74 anys 33,2 48,2 41,4

Més de 74 anys 29,4 49,2 42,0

Total edats 22,2 31,6 27,0

Grup d’edat Homes Dones Total

15-44 anys 2,8 4,8 3,8

45-64 anys 22,8 42,8 32,9

65-74 anys 44,7 69,9 58,5

Més de 74 anys 43,2 72,5 61,8

Total edats 15,1 29,3 22,4

Taula 1. Proporció 
de persones que
manifesten tenir «mal
d’esquena lumbar», per
grup d’edat i sexe.
Enquesta de salut de
Catalunya 2002

Taula 2. Proporció 
de persones 
que manifesten 
tenir «artrosi 
o reumatismes», per
grup d’edat i sexe.
Enquesta de salut de
Catalunya 2002

La fibromiàlgia, síndrome d’etilogia desconeguda caracteritzada per dolor musculoesquelètic
difús, crònic i benigne d’origen articular i que predomina en dones (20:1), s’estima que afec-
ta el 2,37% de la població adulta espanyola, si bé hi ha diferents estimacions que situen la
prevalença d’aquesta síndrome entre el 0,66% i el 20% segons la població estudiada7. L’im-
pacte sobre la capacitat funcional i la qualitat de vida dels pacients amb fibromiàlgia és més
important que en altres malalties de l’aparell locomotor molt més prevalents, com l’artrosi o
l’artritis reumatoide. La greu afectació funcional i psíquica d’aquesta síndrome, a més de la
forta associació amb altres trastorns crònics (hipertensió arterial, hipercolesterolèmia, de-
pressió, etc.), fa que el 78,8% de la població amb aquesta malaltia tingui una percepció re-
gular o dolenta de seva pròpia salut.

S’ha determinat que prop de la meitat de les dones postmenopàusiques patiran fractures
d’os relacionades amb l’osteoporosi, un 25% de les quals desenvoluparan deformitats ver-
tebrals i un 15%, fractures de maluc8.

Seguint els criteris de l’OMS, es diagnostica osteoporosi en l’entorn epidemiològic quan la
densitat mineral de l’os, mesurada mitjançant densitometria (DEXA) és < 2,5 desviacions
estàndard de la mitjana de les dones adultes amb bona salut.

Segons l’estudi EPISER, un 3,4% de la població adulta espanyola major de 19 anys supe-
raria els valors de normalitat establerts per l’OMS. A Catalunya, segons l’ESCA 2002, la pro-
porció de persones majors de 15 anys que manifesten tenir osteoporosi és del 3,7%.
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L’edat és un important factor que cal considerar a l’hora de relacionar la densitat de l’os i
el risc de fractures. S’ha calculat que més del 70% de les dones majors de 80 anys tenen
osteoporosi densitomètrica9. Les fractures de maluc estan associades amb alts graus d’in-
capacitat i mortalitat, mentre que les fractures vertebrals ho estan amb el dolor i la restric-
ció d’activitat.

Malgrat les greus conseqüències que les fractures tenen sobre la gent gran (alta mortalitat,
restricció d’activitat, independència, etc.), encara es discuteix l’ús generalitzat del cribratge
de l’osteoporosi en dones postmenopàusiques asimptomàtiques. L’US Preventive Services
Task Force (USPSTF) troba evidències suficients de que la mesura de la densitat òssia pot
predir el risc de fractures i, per tant, recomana el cribratge rutinari per la detecció d’osteo-
porosi en les dones de 65 i més anys.

Al marge de la seva alta prevalença, les malalties de l’aparell locomotor tenen un gran im-
pacte en la qualitat de vida, la capacitat física i psíquica dels pacients i en la independència
funcional de les persones afectades. És conegut també el gran consum de recursos sanita-
ris i socials que requereix aquest col·lectiu, cada vegada més nombrós per l’envelliment de
la població.

Segons estadístiques oficials del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a l’Estat espanyol,
aquestes malalties generen més de dos milions de consultes anuals en l’àmbit de l’atenció
primària, és la primera causa de morbiditat en persones menors de 50 anys i una de les pri-
meres causes de restricció d’activitat habitual de més de 10 dies en la població major de
15 anys (ENS-97). Es calcula que, durant un any, un 33% de la població adulta requereix
els serveis d’un professional sanitari, principalment un metge d’assistència primària o metge
especialista, per problemes de l’aparell locomotor. El mal d’esquena i la fibromiàlgia són més
freqüentment ateses als serveis d’urgència.

Justificació de les intervencions
Segons l’estudi EPISER, en un 27,9% dels casos va ser suficient la història clínica detallada
i l’exploració física per al diagnòstic del mal d’esquena, mentre que en un 33% es va realit-
zar un estudi radiogràfic simple, en un 5,7%, un estudi radiogràfic complex (TAC) i en un
9,4%, diverses anàlisis de sang. En un 7% dels casos no es refereix cap activitat diagnòs-
tica. Només en un 22% dels casos de lumbàlgia es van concloure amb aquest diagnòstic,
mentre que en un 2,5% no es va fer cap diagnòstic.

Si tenim en compte l’elevada freqüència d’algunes d’aquestes malalties, l’alt nivell de con-
sum de recursos farmacèutics utilitzats i l’alta freqüència d’aquest malalt en l’àmbit de l’as-
sistència primària, tot sembla indicar que el tractament d’aquest tipus de malalts no és el
més adequat.

A Catalunya, l’any 2000 és van enregistrar 57.117 (7%) altes per malalties de l’aparell loco-
motor i teixit connectiu segons la novena revisió de la Classificació Internacional de Malalties
(CIM-9) amb 5,1 dies d’estada mitjana i una edat de 52,5 anys de promig.

Entre els epígrafs de la Classificació Clínica per a la Recerca en Polítiques Sanitàries (CCHPR)
més freqüents es troba l’osteoartritis –codi 203– (1,2%) i l’espondilosi, trastorns de disc in-
tervertebral i altres mals d’esquena (0,9%)10.

Segons la darrera Enquesta de salut de Catalunya3 realitzada l’any 2002 en una mostra
representativa de la població catalana, el mal d’esquena, l’artrosi, l’artritis reumatoide i la
malaltia de la columna cervical estan entre les primeres causes de restricció d’activitat (tau-
la 3).
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Principals problemes

• Lumbàlgia

• Artrosi

• Osteoporosi

• Fibromiàlgia

• Artritis reumatoide

Objectiu general de salut (vinculat als
objectius d’accidents) i de disminució de risc
per a l’any 2010
1. D’aquí a l’any 2010 cal reduir en un 20% la incidència de fractures de coll de fèmur en

les persones entre 65 i 84 anys.

Indicador d’avaluació: Evolució anual de la taxa d’ingrès hospitalari per fractura de coll
de fèmur.

Objectius operacionals del Pla de salut 
2002-2005
1. D’aquí a l’any 2005, el Departament de Sanitat i Seguretat Social i el Servei Català de

la Salut definiran recomanacions per a l’atenció dels problemes de salut de l’aparell lo-
comotor més prevalents, amb la participació i el consens dels diferents professionals sa-
nitaris dels serveis assistencials implicats.

Indicador d’avaluació: Existència de recomanacions.

2. D’aquí a l’any 2005, el Departament de Sanitat i Seguretat Social i el Servei Català de
la Salut avaluaran, conjuntament amb les societats científiques, la implantació a Cata-
lunya d’un programa de cribratge i tractament d’osteoporosi en dones de 65 i més anys
d’edat.

Indicador d’avaluació: Existència del document d’avaluació.

Avaluació
Per tal d’assolir els objectius operacionals plantejats al Pla de salut de Catalunya durant el
període de vigència d’aquest pla, el Departament de Sanitat i Seguretat Social i el Servei Ca-
talà de la Salut crearan un grup d’experts amb la participació i el consens dels diferents pro-

Taula 3. Problema 
de salut més important
que ha fet restringir 
i disminuir l’activitat
habitual de la població
que declara algun tipus
de restricció. Enquesta
de salut de Catalunya
2002

Problema de salut segons CIPSAP11 Ordre Darrers 12 mesos Ordre Darrers 15 dies

Mal d’esquena sense irradiació 1r 6,7% 3r 4,2%

Artrosi 2n 6,6% 4rt 2,9%

Artritis reumatoide 5è 3,3% 10è 1,5%

Malaltia de la columna cervical 7è 2,3% 11è 1,5%

Font: Departament de Sanitat i Seguretat Social. Enquesta de salut de Catalunya 2002.
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fessionals sanitaris de tots els nivells assistencials, i en coordinació amb les societats cientí-
fiques nacionals i estatals implicades hauran d’elaborar, modificar o actualitzar, segons con-
vingui, les recomanacions o guies pertinents per al seguiment, control i tractament de les
malalties de l’aparell locomotor més prevalents a Catalunya.

Intervencions prioritàries del Pla de salut
2002-2005
Les intervencions proposades es basen en activitats de detecció i seguiment d’aquest pro-
blema de salut i de coordinació entre professionals sanitaris i nivells assistencials.

La freqüència de les malalties reumàtiques i les seves característiques de cronicitat, dolor i
disminució de la qualitat de vida demana la participació i col·laboració tant multidisciplinar
com entre nivells d’atenció sanitària, de la mateixa manera que es fa amb altres malalties
cròniques.

En aquest sentit, i amb coherència amb anteriors plans de salut de Catalunya, es continua-
ran definint recomanacions per a l’atenció a les malalties de l’aparell locomotor més preva-
lents, amb la participació i el consens de professionals sanitaris i societats científiques.

• Definició de recomanacions amb la participació i el consens entre els professionals
sanitaris per tal de millorar la detecció, el tractament i el control dels problemes de
salut més prevalents de l’aparell locomotor.

• Sensibilització de la població demandant i dels professionals sanitaris sobre el caràc-
ter crònic de gran part dels problemes de salut de l’aparell locomotor, la complexitat
del seu tractament i les possibilitats de millora, per tal d’afavorir la integració dels pa-
cients en el seu entorn habitual i minimitzar les conseqüències que se’n deriven.

• Potenciació del paper del nivell especialitzat com a suport de l’atenció primària, per
tal de millorar la seva capacitat de resolució i afavorir la continuïtat de l’atenció.
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Problemes de salut laboral

Introducció
L’exposició dels treballadors als múltiples riscos i condicions ambientals a les que es troben
sotmesos en el seu àmbit laboral pot arribar a traduir-se en una pèrdua de salut, que es pot
manifestar en forma d’accident de treball, malaltia professional o bé com a malaltia relaciona-
da amb el treball. Aquesta darrera es caracteritza pel seu unànime reconeixement per part dels
professionals implicats en aquest camp, però està mancada de traducció en l’àmbit jurídic1.

La realitat actual del món del treball, des de la perspectiva de la salut laboral, és la d’unes
malalties clàssiques suficientment conegudes i susceptibles de control eficaç, així com la cada
vegada major incidència de malalties emergents originades per la introducció de nous i va-
riats agents químics, la generalització en l’ús d’agents físics, nous agents biològics, alguns
d’ells encara poc coneguts i d’altres força habituals que tornen a agafar empenta com agres-
sors de la salut, i el cada cop més sovintejat tema dels aspectes psicosocials, facilitat per
la seva difusió mediàtica que ja parla de «noves epidèmies» quan es refereixen a les malal-
ties mentals i la seva futura evolució2,3.

Cal estar atents a l’evolució de totes aquestes malalties. És precís conèixer i avaluar el seu
comportament mitjançant sistemes d’informació eficients4, formar els professionals que inte-
gren tots els estaments sanitaris i no exclusivament aquells relacionats amb la salut laboral
perquè identifiquin l’origen de les malalties que atenen habitualment, realitzar una tasca pre-
ventiva basada en la detecció precoç de les malalties i adoptar mesures tècniques –adap-
tant el lloc de treball o prenent mesures organitzatives– o mèdiques –mitjançant recomana-
cions de salut– encara que estiguin en situació de retornar la pèrdua de benestar sofert5.

Com a darrera consideració, no es pot oblidar l’aspecte més fonamental de l’actual visió de la
salut laboral que s’engrana amb les noves tendències de la salut comunitària. Cal formar els
treballadors perquè coneguin les seves condicions de treball, adquireixin consciència de quines
situacions els poden fer emmalaltir, quins productes són nocius per a la seva salut i quines són
les mesures més adients per evitar-ho, però també cal formar-los en l’adquisició d’hàbits de
vida i comportaments saludables, dotant-los d’estratègies per promocionar la seva salut6.

Magnitud del problema

Accidents de treball

L’evolució de la sinistralitat laboral a Catalunya indica una tendència a l’augment progressiu
i sostingut d’aquests processos en els darrers anys (gràfics 1 i 2).

Tot i les campanyes mediàtiques que han incidit en aquesta qüestió, a les que cal agrair l’e-
fecte de conscienciació i debat que han generat a la societat, les dades mostren una certa
estabilitat dels accidents greus i mortals.

S’ha acceptat àmpliament que la prevenció de l’accident de treball es basa en l’adopció de me-
sures tècniques, el respecte a les bones pràctiques de treball, la utilització dels equips precep-
tius i un ampli ventall d’accions que sobrepassen l’àmbit estrictament sanitari de la prevenció.

Malalties professionals

Les malalties professionals han mostrat una tendència ascendent aquests darrers anys, afec-
tant tots els sectors de producció. L’evolució insinua un enlentiment en aquesta progressió
degut a l’estabilitat d’aquests processos en els sectors de la indústria i la construcció. Cal
destacar la continuïtat de la tendència ascendent en el sector serveis, donat el cada vega-
da més rellevant pes específic d’aquest sector com a generador de treball.
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És rellevant el baix nombre de declaracions de malalties sense baixa, situació que pot inter-
pretar-se en el sentit de que no s’efectua la declaració d’aquests processos si aquests no
generen una incapacitat per treballar. Això permet entendre l’increment del nombre de de-
claracions de malalties osteomusculars i la percepció generalitzada d’una subdeclaració de
gran nombre de processos, principalment dèrmics i respiratoris que, en molts casos amb
manifestacions subclíniques, passen desapercebuts als treballadors i els propis professionals
sanitaris, dificultant la seva identificació i declaració.

La subdeclaració de processos fa pensar que molts d’aquests casos són atesos a la xarxa
sanitària general, principalment a l’atenció primària de salut, semblant al que succeeix amb

Mortals LleusGreus Total

Gràfic 1. Evolució de
l’accidentalitat laboral.
Taxa d’accidents de
treball per 100.000
assalariats, segons
gravetat. 
Catalunya 1995-2001
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Font: Estadístiques de sinistralitat del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme (www.gencat.es/stat.treb/sinistra.htm).

IDESCAT (població assalariada).

Mortals LleusGreus Total

Gràfic 2. Evolució de
l’accidentalitat laboral.
Taxa d’accidents de
treball in itinere per
100.000 assalariats,
segons gravetat.
Catalunya 1995-2001
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moltes de les malalties relacionades amb el treball. En aquest sentit, les Unitats de Salut La-
boral (USL), com a unitats especialitzades de suport als diferents nivells assistencials de la
xarxa pública, són un recurs fonamental en la detecció d’aquests processos7.

Al mateix temps que exerceixen les seves tasques de suport a la vigilància epidemiològica,
també són funcions de les USL la formació dels professionals sanitaris, el desenvolupament
de programes de promoció de la salut, la recerca aplicada en salut laboral i la tasca de co-
ordinació entre la xarxa assistencial pública i la resta d’organismes i entitats implicades en
l’àmbit de la salut laboral (gràfics 3 i 4).

Sense baixa Amb baixa Total

Gràfic 3. Evolució de
les taxes (taxes per
100.000 assalariats) 
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Font: Estadístiques de sinistralitat. Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme (www.gencat.es/stat.treb/sinistra.htm). 
EPA (IDESCAT). Població assalariada (http://www.idescat.es/scripts/dce.dll?TC=3&ID=5706).
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Gràfic 4. Evolució 
de les taxes de
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segons sector

d’activitat. Catalunya
1995-2001

300

250

200

150

100

50

0

1995 1996

2.100

1.900

1.700

1.500

1.300

1.100

900

S
ec

to
r 

in
dú

st
ria

Any

1997 1998 1999 2000 2001

Font: Estadístiques de sinistralitat. Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme (www.gencat.es/stat.treb/sinistra.htm). 
EPA (IDESCAT). Població assalariada (http://www.idescat.es/scripts/dce.dll?TC=3&ID=5706).
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Objectius de salut i de disminució de risc 
per a l’any 2010
1. D’aquí a l’any 2010 cal reduir la taxa de morbiditat per accidents de treball amb baixa

en el lloc de treball en un 10%.

Indicador d’avaluació: Anàlisi de les tendències de morbiditat per accidents de treball
amb baixa en el lloc de treball.

2. D’aquí a l’any 2010 cal que la taxa de mortalitat per accidents de treball en el lloc de
treball s’hagi reduït en un 10%.

Indicador d’avaluació: Anàlisi de les tendències de mortalitat per accidents de treball en
el lloc de treball.

Objectius operacionals del Pla de salut 
2002-2005
1. D’aquí a l’any 2005, el Departament de Sanitat i Seguretat Social haurà normativitzat les

activitats sanitàries d’aplicació en els serveis de prevenció de les empreses de Catalunya.

Indicador d’avaluació: Existència de la normativa d’aplicació.

2. D’aquí a l’any 2005, el Departament de Sanitat i Seguretat Social sistematitzarà els pro-
cediments de vigilància de la salut de l’activitat sanitària dels serveis de prevenció.

Indicador d’avaluació: Existència de guies de bona praxi.

3. D’aquí a l’any 2005, el Departament de Sanitat i Seguretat Social tindrà coneixement i
haurà identificat els elements estructurals i de funcionament de l’activitat sanitària dels
serveis de prevenció i les seves modificacions.

Indicador d’avaluació: Existència d’un document que integri la informació obtinguda dels
criteris d’avaluació de l’activitat sanitària dels serveis de prevenció.

4. D’aquí a l’any 2005, el Departament de Sanitat i Seguretat Social dissenyarà el protocol
d’actuacions conjuntes entre els centres de seguretat i condicions de salut en el treball
i les USL.

Indicador d’avaluació: Existència d’un document que estableixi el protocol d’actuació con-
junta establert entre ambdues administracions.

5. D’aquí a l’any 2005, el Departament de Sanitat i Seguretat Social elaborarà un progra-
ma estratègic de promoció de la salut en funció de les activitats preventives i prioritats
del Pla de salut, i el difondrà als serveis de prevenció i altres entitats involucrades en la
salut laboral per tal que el facin arribar a les empreses.

Indicador d’avaluació: Existència del programa i activitats de difusió dutes a terme.

6. D’aquí a l’any 2005, el Departament de Sanitat i Seguretat Social avaluarà l’actual des-
plegament territorial de les USL amb l’objectiu d’adequar els recursos i homogeneïtzar
el seu funcionament.

Indicador d’avaluació: Existència del document d’avaluació de les USL.

7. D’aquí a l’any 2005, el Departament de Sanitat i Seguretat Social definirà el mecanisme
de difusió de les dades obtingudes a partir del sistema d’informació en salut laboral,
amb l’objectiu de garantir-ne el seu funcionament periòdic.

Indicador d’avaluació: Existència d’un model de difusió de les dades de salut laboral a
partir del sistema d’informació en salut laboral.
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8. D’aquí a l’any 2005, el Departament de Sanitat i Seguretat Social determinarà un model
d’acreditació de la formació continuada per als professionals sanitaris de l’àmbit de la
salut laboral.

Indicador d’avaluació: Existència del document dels criteris d’acreditació.

9. D’aquí a l’any 2005, el Departament de Sanitat i Seguretat Social haurà dissenyat i ini-
ciat un estudi epidemiològic per identificar la prevalença de patologies emergents en
els sectors productius estratègics.

Indicador d’avaluació: Iniciació de l’estudi.

10. D’aquí a l’any 2005, els centres d’ensenyament primari i secundari hauran integrat, en
les diferents àrees del projecte curricular, objectius, activitats i continguts d’educació
per a la salut en relació amb la seguretat i la salut en el treball.

Indicador d’avaluació: Existència de la matèria en els cicles formatius esmentats.

11. D’aquí a l’any 2005, el Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme haurà dis-
senyat, validat i posat en pràctica una enquesta sobre les condicions de treball rela-
cionades amb la prevenció de riscos laborals dels catalans.

Indicador d’avaluació: Existència de l’enquesta i activitats dutes a terme.

12. D’aquí a l’any 2005, s’hauran iniciat els estudis reglats de graduat superior en preven-
ció de riscos laborals en la formació professional.

Indicador d’avaluació: Existència de la matèria en el cicle formatiu esmentat.

13. D’aquí a l’any 2005, s’hauran dissenyat les titulacions universitàries de primer i segon
cicle específiques de prevenció de riscos laborals.

Indicador d’avaluació: Existència de la matèria en els cicles formatius esmentats.

14. D’aquí a l’any 2005, el Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme haurà iden-
tificat les activitats, operacions i processos que comporten especial perillositat per a la
seguretat i la salut dels treballadors i treballadores.

Indicador d’avaluació: Existència del document amb la informació sobre les activitats, ope-
racions i processos que comporten especial perillositat per a la seguretat i la salut dels tre-
balladors i treballadores.

15. D’aquí a l’any 2005, el Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme disposarà
de guies informatives sobre riscos i mesures preventives en les activitats, operacions i
processos identificats com d’especial perillositat.

Indicador d’avaluació: Disponibilitat de les guies.

Activitats
Per al període 2002-2005 es proposen les següents accions prioritàries en matèria de salut
laboral:

• Elaboració i difusió de guies de bona praxi als serveis de prevenció, per a la gestió de la
seva activitat principal de vigilància de la salut.

• Control de l’actuació sanitària dels serveis de prevenció i constatació de la idoneïtat de les
seves actuacions.

• Consolidar l’actuació de les USL i articular-les amb l’atenció primària de salut com a eina
fonamental de la salut laboral en el nostre àmbit territorial.

• Difusió d’activitats preventives i de promoció de la salut orientades al col·lectiu de la po-
blació treballadora.
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• Difusió dels resultats del sistema d’informació laboral com a eina d’avaluació i planificació
sanitàries.

• Formació dels professionals de la salut per millorar els seus coneixements i habilitats per
a la prevenció d’accidents laborals.

• Impulsar la normativa d’aplicació de les activitats sanitàries en els serveis de prevenció de
les empreses.

• Elaboració d’un document que integri la informació obtinguda dels criteris d’avaluació de
l’activitat sanitària dels serveis de prevenció.

• Elaboració d’un document que estableixi el protocol d’actuació conjunta establert entre
l’administració sanitària i la laboral.

• Realització d’actuacions contínues de promoció de la prevenció de riscos laborals per sen-
sibilitzar i conscienciar la societat en general i el món del treball en particular.

• Creació i difusió del programa estratègic de promoció de la salut en funció de les activi-
tats preventives i prioritats del Pla de salut.

• Elaboració d’un document d’avaluació de les USL.

• Elaboració d’un document que determini el model d’acreditació de la formació continuada
per als professionals sanitaris de l’àmbit de la salut laboral.

• Iniciació d’un estudi epidemiològic que identifiqui la prevalença de malalties emergents en
els sectors productius estratègics.

• Elaboració de continguts sobre seguretat i salut laboral en el treball en programes curricu-
lars dels centres d’ensenyament primaris i secundaris. Introducció d’estudis reglats de gra-
duat superior en prevenció de riscos laborals en la formació professional, i disseny de les ti-
tulacions universitàries de primer i segon cicle específiques de prevenció de riscos laborals.

• Disseny i posada en marxa d’una enquesta sobre condicions de treball.

• Continuació i increment de les actuacions de vigilància i control en aquelles activitats i pro-
cessos d’especial perillositat.

• Foment de la constitució dels òrgans de representació dels treballadors en matèria de pre-
venció de riscos laborals.

Avaluació
• Anàlisi de l’evolució de la morbiditat per accidents de treball amb baixa en el lloc de tre-

ball, mitjançant estadístiques de sinistralitat del Departament de Treball, Indústria, Comerç
i Turisme.

• Anàlisi de l’evolució de la mortalitat per accidents de treball en el lloc de treball, mitjançant
estadístiques de sinistralitat del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme.

• Anàlisi de l’existència, la distribució i la implantació de normativa, guies informatives i de
bona praxi, criteris d’avaluació de l’activitat sanitària dels serveis de prevenció, protocol
d’actuacions conjuntes entre els centres de seguretat i condicions de salut en el treball i
les USL, programes específics proposats, i desplegament territorial de les USL.

• Estudi epidemiològic per identificar la prevalença de patologies emergents en els sectors
productius estratègics.

• Estudi específic per identificar les activitats, operacions i processos que comporten espe-
cial perillositat per a la seguretat i la salut de les treballadores i treballadors.

• Disseny, valoració i posada en marxa d’una enquesta per conèixer les condicions de tre-
ball relacionades amb la prevenció de riscos laborals dels catalans.
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• Estudis específics per conèixer l’existència de matèria en prevenció de riscos laborals en
els diferents cicles formatius (ensenyament primari i secundari, graduat superior, i titula-
cions universitàries de primer i segon cicle), i l’existència d’un model d’acreditació de for-
mació continuada per als professionals sanitaris en l’àmbit de la salut laboral.

Intervencions prioritàries del Pla de salut 
de Catalunya 2002-2005
Els propers anys cal seguir desenvolupant la política de seguretat i salut laboral, d’acord amb
la Llei de prevenció de riscos laborals i amb les directrius consensuades amb els agents so-
cials en el Pla de prevenció de riscos laborals de Catalunya, consolidant i aprofundint les in-
tervencions en matèria de salut laboral assenyalades en períodes de planificació precedents
del Pla de salut. Les prioritats d’intervenció que es plantegen es duran a terme mitjançant la
col·laboració interdepartamental, fonamentalment entre l’administració sanitària i la laboral que,
pel Pla de salut de Catalunya 2002-2005, són:

• Millora de la cobertura de la declaració de malalties professionals.

• Millora de la detecció i declaració de malaltia professional atesa a l’atenció primària
de la xarxa pública.

• Extensió de la formació en salut laboral als professionals d’atenció primària que tre-
ballen a la xarxa sanitària pública.

• Augment de la notificació de malalties relacionades amb el treball.

• Millora dels continguts sanitaris dels serveis de prevenció.

• Millora de les condicions de treball relacionades amb la seguretat i la salut en el treball.

• Extensió de la cultura preventiva al conjunt dels agents que intervenen en la relació
laboral.

• Establiment de recomanacions per a la prevenció i control d’activitats, operacions i
processos identificats com d’especial perillositat.

• Desplegament d’activitats preventives i de promoció de la salut adreçades als treba-
lladors a les empreses.

• Difusió de les dades del sistema d’informació sobre salut laboral.
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Malalties susceptibles 
de ser previngudes amb vacunacions

Introducció
La immunització activa ocupa un lloc fonamental en la prevenció de les malalties trans-
missibles. Avui dia es disposa de més de 25 vacunes per a ús en humans que han resultat
ser eficaces i segures i constitueixen un instrument fonamental de la medicina preventiva ac-
tual1-2.

Des del punt de vista sanitari, les vacunacions solen classificar-se en dos grans grups, sis-
temàtiques i no sistemàtiques, segons els objectius epidemiològics i sanitaris que es prete-
nen aconseguir amb la seva aplicació a la població3.

Les vacunacions sistemàtiques presenten un interès individual i comunitari, per això estan in-
dicades en tota la població, amb excepció dels casos de contraindicació individual. En ge-
neral s’apliquen en el marc dels serveis d’atenció primària, com a programes de salut públi-
ca, d’acord amb un calendari vacunal elaborat per comitès d’experts en el tema3.

Les vacunes no sistemàtiques, en canvi, no s’administren com a part d’un programa de 
salut pública. La seva aplicació té caràcter individual i es basa en les indicacions formula-
des pel metge a la vista de les circumstàncies personals o ambientals que envolten al pa-
cient3.

Els objectius de salut fixats en el Pla de salut de Catalunya per a l’any 2000 en matèria de
malalties immunoprevenibles (mantenir l’eliminació de la diftèria, del tètanus neonatal i de la
poliomielitis; reduir de forma important el nombre de casos de tètanus, tos ferina, parotiditis
i rubèola; eliminar el xarampió autòcton i la rubèola congènita; reduir un 30% de la morbi-
ditat declarada per hepatitis B i a l’1% la prevalença de l’antecedent d’infecció pel virus de
l’hepatitis B en el grup d’edat de 15 a 24 anys i reduir un 10% en la mortalitat per malal-
ties respiratòries) han estat tots assolits amb l’excepció del darrer (taula 1)4,5.

Situació a Situació a Situació que calia assolir

Indicador Catalunya 1990 Catalunya 2000 l’any 2000 a Catalunya

Diftèria Eliminació Eliminació Manteniment de 
l’eliminació

Tètanus 12 5 Reducció important

(Tètanus Neonatal) (Eliminació) (0) (Manteniment de 
l’eliminació

Tos Ferina 10.463 193 Reducció

Poliomielitis Eliminació Eliminació Manteniment de 
l’eliminació

Xarampió 1.242 5* Eliminació de 
xarampió autòcton

Rubèola 2.464 2 Reducció important

(Rubèola Congènita) (1) (0) (Eliminació)

Parotiditis 4.403 115 Reducció important

*Es tracta de 4 casos importats i 1 cas autòcton.

Taula 1. Malalties
infeccioses
susceptibles de ser
previngudes mitjançant
vacunacions
sistemàtiques.
Catalunya 1990 i 2000
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Per a l’any 2010 caldrà fixar nous objectius de salut per a aquestes malalties i formular-ne
de nous per a les malalties per les que ja es disposa d’una vacuna comercialitzada d’eficà-
cia i efectivitat provada o se’n disposarà en un futur més o menys immediat. Aquestes són,
fonamentalment, la malaltia pneumocòccica invasiva i la varicel·la6.

Per altra banda, a partir de gener de l’any 2004, es procedirà a canviar la vacuna de la pò-
lio oral per la de la pòlio inactivada, el que permetrà eliminar la poliomielitis vacunal del nos-
tre país6. Per últim, la disponibilitat d’una vacuna antipertussis d’aplicació en l’adolescència i
l’edat adulta permetrà prevenir el desplaçament de la tos ferina cap a l’edat adulta, fet que
ja s’observa als països que han assolit elevats nivells de cobertura vacunal amb vacuna an-
tipertussis a l’edat infantil.

Calendari de vacunacions sistemàtiques 
vigent a Catalunya
L’elecció del calendari de vacunacions sistemàtiques que s’ha d’aplicar a una determinada
comunitat o país és un pas previ i fonamental per a l’establiment dels programes de vacu-
nacions7-10.

La taula 2 correspon al calendari de vacunacions sistemàtiques vigent a Catalunya l’any
200211. Aquest calendari ha estat proposat pel Comitè d’Experts de Vacunacions i aprovat
pel Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya en l’exercici de
les competències en matèria de promoció de la salut transferides per l’Estat.

Edat

Vacunes 2 m 4 m 6 m 15 m 18 m 4 anys 6 anys 12 anys 14 anys 16 anys

Poliomielitis VPO VPO VPO VPO VPO

Diftèria-tètanus-
pertussis DTPa DTPa DTPa DTPa DTPa Td**

Haemophilus
influenzae tipus b Hib Hib Hib Hib

Meningitis C MnC MnC MnC

Xarampió, rubèola 
i parotiditis TV TV

Hepatitis B* HB HB HB
Hepatitis A+B A+B 

(3 dosis)
6è Primària

*També es vacuna al néixer els nounats de mares HBsAg+
**S’aconsella procedir a la revacunació cada 10 anys

Taula 2. Calendari de
vacunacions vigent a

Catalunya 2002

En aquest calendari, les vacunes DTPa (diftèria-tètanus-pertussis acel·lular) + Hib i antipolio-
mielítica oral s’administren als 2, 4, 6 i 18 mesos. Als 2, 4 i 6 mesos s’administra també la
vacuna meningocòccica C conjugada i la vacuna antihepatitis B. Als 4-6 anys s’administra la
vacuna DTPa simultàniament amb la vacuna de la poliomielitis oral. Als 14-16 anys i cada
10 anys durant tota la vida adulta es recomana l’administració de la vacuna Td (tètanus-diftè-
ria tipus adult). Als 15 mesos s’administra la primera dosi de la vacuna triple vírica i als 4 anys 
la segona dosi. Finalment, als 12 anys s’efectua la vacunació sistemàtica contra les hepati-
tis A i B en els escolars de 12 anys a les escoles (programa pilot de 5 anys de durada).
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El calendari català presenta diferències amb el vigent en altres països. Així, per exemple, als
Estats Units la vacuna antipoliomielítica oral ha estat substituïda per la inactivada, de la que
s’administren només quatre dosis, als 2, 4, 6-18 mesos i als 4-6 anys12. La vacuna de la
varicel·la es recomana als 12-18 mesos de forma sistemàtica. També es recomana per als
nens i joves fins els 18 anys que no hagin patit la malaltia. La vacuna pneumocòccica con-
jugada heptavalent s’administra de forma sistemàtica a tots els nens en quatre dosis (als 2,
4, 6 i 12-15 mesos). També es recomana per als nens menors de 5 anys que pertanyen a
grups de risc elevat de contreure la malaltia pneumocòccica. En canvi, als Estats Units la va-
cuna meningocòccica C conjugada no està inclosa en el calendari de vacunacions sistemà-
tiques, probablement perquè la incidència de la malaltia no ho justifica.

És de destacar que algunes modificacions del calendari s’han realitzat abans a Europa que
als Estats Units. Així, a mitjans de la dècada dels anys vuitanta, els països escandinaus van
incorporar una segona dosi de vacuna triple vírica al calendari vacunal als 11 anys d’edat,
amb la finalitat d’accelerar l’eliminació del xarampió13. Aquesta estratègia va ser també adop-
tada a Catalunya l’any 198814 i als Estats Units el 199015,16.

L’Asociación Española de Pediatría recomana la substitució de la vacuna de la pòlio oral per
la inactivada i la incorporació de les vacunes de la varicel·la i la pneumocòccica conjugada
al calendari vacunal17.

Perspectives d’incorporació de noves 
vacunes al calendari vacunal de Catalunya
Perquè sigui incorporada al calendari de vacunacions sistemàtiques, cal provar prèviament la
seguretat i l’eficàcia protectora de la vacuna en assaigs clínics controlats. A més, la malaltia
previnguda ha de constituir un problema sanitari d’una certa magnitud, susceptible de ser
reduït amb l’administració sistemàtica de la vacuna a la població18. Finalment, cal que la in-
tervenció sigui eficient i que el cost de la vacuna pugui ser assumit pels pressupostos de
l’administració sanitària18.

Les principals vacunes que s’han incorporat als calendaris vacunals d’alguns països i que no
s’han inclòs encara en el de Catalunya són la vacuna antipoliomielítica inactivada (en substi-
tució total o parcial de la vacuna antipoliomielítica oral), la vacuna de la varicel·la, la vacuna
pneumocòccica conjugada heptavalent i la vacuna triple bacteriana (Tdpa) per a adolescents.

Vacuna antipoliomielítica inactivada d’immunogenicitat
incrementada

En els darrers 12 anys, la necessitat o conveniència de canviar la vacuna antipoliomielítica
oral tipus Sabin per la vacuna intramuscular d’immunogenicitat incrementada ha estat molt
discutida19-21.

La vacuna antipoliomielítica intramuscular ha estat l’única utilitzada a Suècia, Finlàndia, Ho-
landa, Islàndia i en algunes províncies del Canadà. A França i a certes províncies del Canadà
s’ha utilitzat de forma extensa però no exclusiva, se n’ha administrat una o una altra segons
el criteri del metge o dels serveis de salut. Finalment, a Dinamarca, Israel i algunes provín-
cies del Canadà s’ha utilitzat l’estratègia seqüencial22.

Els que proposen el canvi argumenten que, quan els programes de vacunacions amb la va-
cuna oral arriben als seus objectius i la poliomielitis és eliminada d’un país o regió, les com-
plicacions vacunals cada vegada passen a tenir més rellevància22. Als Estats Units l’últim cas
de poliomielitis pel virus salvatge va tenir lloc l’any 1979 i des d’aleshores i durant els anys
que es va seguir administrant la vacuna oral ocorrien anualment entre 8 i 10 casos de po-
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liomielitis vacunal, la majoria ocasionats per la reversió a la neurovirulència del virus vacunal
i, en un petit nombre de casos, per immunodeficiència de l’hoste23,24. La incidència era rela-
tivament elevada (un cas per cada 750.000 primeres dosis administrades)23,24.

Els casos deguts a reversió del virus podrien haver-se previngut administrant la vacuna inac-
tivada en comptes de l’oral o administrant les primeres dosis de la vacuna inactivada, que
proporciona nivells suficients d’anticossos circulants com per prevenir la poliomielitis clínica
en cas de reversió del virus vacunal administrat en les dosis següents.

El canvi de la vacuna oral per la intramuscular ja va ser suggerit l’any 1988 als Estats Units
per un grup d’experts de l’Institute of Medicine, i el 1995 va ser aprovada la pauta seqüen-
cial pel comitè d’experts en vacunes del Centers for Disease Control i el comitè de malalties
infeccioses de l’American Academy of Pediatrics25,26. Posteriorment, el 1999, es va eliminar
definitivament la vacuna de la pòlio oral i es recomanà administrar només la pòlio inactivada27.

Els resultats del canvi han estat espectaculars. La poliomielitis vacunal pràcticament ha de-
saparegut i, en contra d’alguns pronòstics, no s’ha produït el descens de les cobertures va-
cunals i el virus salvatge continua absent en el país28,29.

Actualment el debat sembla resolt30. Els països desenvolupats lliures de la circulació del vi-
rus salvatge des de fa anys haurien de canviar a pòlio inactivada per prevenir els casos de
poliomielitis vacunal i també per evitar que el virus vacunal es mantingui en nens immuno-
deprimits durant anys i es pugui difondre als nens no vacunats, si en el futur s’arriba a su-
primir la vacunació, quan es produeixi l’eradicació global de la poliomielitis31,32. Contràriament,
els països en vies de desenvolupament en què la circulació del virus encara es manté cal
que continuïn amb la vacuna oral33-35. Els recents esdeveniments de bioterrorisme han obert
un interrogant sobre la viabilitat de la interrupció de la vacunació una vegada eradicada la
poliomielitis salvatge del món36. Això reforça la conveniència del canvi a la pòlio inactivada
per tal d’evitar els possibles casos de pòlio vacunal, que presumiblement no serien accep-
tats per la població.

En l’àmbit europeu, l’any 2002, només Espanya, Grècia, Portugal i el Regne Unit continuen
administrant la vacuna antipoliomielítica oral. La resta de països ja fa anys que utilitzaven la
inactivada (França, Holanda, països escandinaus), o bé l’han adoptada recentment (Itàlia)1.

A Catalunya, la vacuna antipoliomielítica oral ha demostrat ser efectiva en l’eliminació de la
poliomielitis, aconseguida l’any 1987. No obstant, cal tenir present que durant els últims 20
anys s’han produït tres casos de pòlio vacunal, incidència superior a l’esperada d’acord amb
la incidència als Estats Units (un cas per cada 750.000 primeres dosis, que correspondria a
uns dos casos en els darrers 20 anys a Catalunya).

A la vista de tot això, sembla que ha arribat el moment d’escometre el canvi en el nostre
país32,37. Així ho han entès els membres de la Comisión de Salud Pública del Consejo Inter-
territorial del Sistema Nacional de Salud, que en la reunió que tingué lloc els dies 8 i 9 d’oc-
tubre de 2002, van aprovar el canvi de la vacuna oral per la inactivada a partir de l’1 de ge-
ner de l’any 2004. Això permetrà formular l’objectiu d’eliminar la poliomielitis vacunal de
Catalunya per a l’any 2005 i mantenir l’eliminació de la poliomielitis salvatge per a l’any 2010.
La disponibilitat de les noves vacunes combinades, que inclouen la vacuna poliomielítica inac-
tivada fan, sens dubte, més fàcil el canvi, que d’altra forma suposaria un increment impor-
tant en el nombre de dosis de vacunes injectades38.

Vacuna de la varicel·la

Des que es va descobrir la vacuna de la varicel·la a mitjans dels anys setanta fins que es va
autoritzar per a ús universal en la població sana dels Estats Units (1995) i del Canadà (1999)
van transcórrer més de 20 anys39-50. Durant aquest període de temps les opinions no van
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ser ni de bon tros unànimes, i es va produir una important controvèrsia entre els experts que
estaven en contra de la vacunació universal51-55 i els que hi estaven a favor56-61.

L’administració sistemàtica de la vacuna de la varicel·la a tota la població infantil va ser re-
butjada, al principi, per què es va considerar que la varicel·la natural era una malaltia benig-
na i també per por dels efectes secundaris a llarg termini de l’administració d’una vacuna
d’un virus que, en la seva forma natural, queda latent en els ganglis dorsals durant tota la
vida i que es reactiva en forma d’herpes zòster quan la immunitat cel·lular es veu compro-
mesa57-60. A més, es desconeixia l’eficàcia protectora i la durada de la protecció conferida
per la vacuna51. Finalment, es temia que la vacunació universal de la població infantil dismi-
nuís la circulació del virus salvatge, i que els nens no vacunats tindrien menys probabilitats
que en l’època prevacunal d’entrar en contacte amb aquest virus durant la infància, el que
comportaria l’increment de la proporció d’adults susceptibles al virus. Això podria tenir con-
seqüències negatives en el futur, atès que en l’edat adulta la malaltia sol ser més greu i les
complicacions més freqüents. En definitiva, es podria patir el risc de convertir una malaltia
benigna dels nens en una malaltia greu dels adults51-55.

Nombroses investigacions efectuades durant els anys vuitanta i noranta van demostrar que
la varicel·la no és una malaltia tan benigna com se suposava62-65. En absència de vacunació,
la presenta pràcticament el 100% de les persones, per això la incidència anual és equivalent
a la grandària d’una cohort (uns quatre milions de casos l’any als Estats Units i uns 60.000
a Catalunya). A l’època prevacunal, els Estats Units comptabilitzaven uns 10.000 ingressos
hospitalaris i unes 100 morts l’any per complicacions de la malaltia62-64. En aquest país, més
del 90% de les hospitalitzacions i gairebé la meitat de les morts per varicel·la es produïen
en nens. Encara que la incidència de la malaltia en els adults era baixa, el risc de compli-
cacions era de 10 a 20 vegades superior que en els nens64.

Estudis recents realitzats a Catalunya indiquen que la morbiditat hospitalària per complicacions de
la varicel·la és d’una certa magnitud (83 ingressos hospitalaris per complicacions de la varicel·la
a Catalunya el 1999)67,68. Aquesta malaltia causa una mitjana de cinc morts a l’any a Espanya68.

El cost sanitari i social de la malaltia és important69. El 1975, Preblud et al van estimar del
cost sanitari de la malaltia als Estats Units en 399 milions de dòlars de l’època. Però enca-
ra és més elevat el cost social en termes de pèrdua de dies d’escolaritat dels nens i de tre-
ball per part de les mares63. Segons Lieu, als Estats Units els nens perden una mitjana de
8,7 dies d’escolarització i les mares, entre 0,5 i 1,8 dies de treball per cada cas de varicel·la,
el que multiplica per més de cinc vegades el cost del diagnòstic i tractament dels malalts69.

L’eficàcia protectora de la vacuna en nens sans va ser demostrada en dos assaigs clínics
controlats, un efectuat als Estats Units per Weibel et al70 a mitjans dels anys vuitanta amb
la soca OKA/Merck i un altre a Finlàndia a principis dels anys noranta per Varis et al71 amb
la soca OKA/SK-Bio. A l’estudi de Weibel, l’eficàcia protectora contra qualsevol forma de ma-
laltia clínica va ser del 100% durant el primer any, i va descendir fins al 97% el segon any i
al 95% el cinquè70. El seguiment dels nens inclosos en aquest estudi experimental i en al-
tres d’observacionals duts a terme als Estats Units abans de la comercialització de la vacu-
na, va permetre comprovar que formes lleus de varicel·la es produeixen en entre l’1 i el 4%
dels vacunats cada any, però es tracta de casos amb menys de 50 lesions, molt poca fe-
bre i de curta durada72. A l’estudi de Varis, l’eficàcia als 30 mesos fou del 88%, i els casos
registrats en els nens vacunats foren molt lleus71.

Els dubtes sobre la durada de la immunitat conferida per la vacuna també van ser aclarits.
Els estudis de seguiment dels nens participants en els assaigs clínics dels Estats Units, abans
de l’obtenció del registre de la vacuna, indiquen que la protecció immunitària continua als 11
anys de la vacunació73. Un estudi recent realitzat en adults d’aquest país ha demostrat que
la immunitat vacunal és duradora i no desapareix amb el transcurs del temps74. L’experièn-
cia japonesa, més llarga que l’americana, suggereix que la protecció immunitària dura al-
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menys 20 anys75-77. De tota manera, el valor d’aquests estudis és relatiu ja que, atès que les
cobertures vacunals no són molt elevades, el virus salvatge circula encara intensament als
Estats Units i el Japó, per això els nens vacunats tenen moltes oportunitats de ser exposats
al VVZ i de presentar infeccions subclíniques amb el consegüent efecte booster (de record)
de la immunitat conferida per la vacuna78. No obstant, l’experiència amb altres vacunes víri-
ques atenuades (xarampió, rubèola i parotiditis) suggereix que la immunitat vacunal en aquest
tipus d’infeccions dura tota la vida, per tant, es pot preveure que succeeixi el mateix amb la
immunitat vacunal enfront del VVZ78.

D’altra banda, en els estudis observacionals efectuats en leucèmics, es va comprovar que
l’herpes zòster és menys freqüent en els vacunats que en els infectats pel virus salvatge de
forma natural79-81. Això permet suposar que el mateix fenomen es produeix en la població
general, si bé la confirmació d’aquesta hipòtesi no serà possible fins que arribin a l’edat adul-
ta avançada les cohorts de nens vacunats de forma sistemàtica a l’edat infantil78.

Un altre fenomen observat en els nens leucèmics vacunats és que aquells que van tenir un
efecte de record per haver rebut més d’una dosi o per haver estat exposats al VVZ a la llar
després de ser vacunats, van presentar una incidència encara menor d’herpes zòster que
els que havien rebut una sola dosi80. Això indica que l’administració de dosis de record de
vacuna de la varicel·la en els individus immunitzats de forma natural pot suposar un impor-
tant paper en la prevenció del zòster81.

També es van minimitzar els hipotètics efectes negatius del possible desplaçament de la mor-
biditat cap a la població adulta no vacunada que en l’edat infantil no hagués entrat en con-
tacte amb el virus82,83. De fet, l’experiència d’altres vacunacions i els resultats de diversos mo-
dels matemàtics feien preveure que l’efecte net en el total de la població seria, amb tota
probabilitat, favorable a la vacunació, amb una disminució clara de les incidència de casos i
complicacions de la malaltia, tant en nens com en adults82,83. Precisament, la vacunació tin-
dria com a efecte a curt termini la disminució de la circulació del virus en els nens i del risc
d’exposició en els adults susceptibles, el que es traduiria en una disminució del nombre de
casos i de complicacions en els adults. Un estudi recent portat a terme per Rothberg et al
mitjançant un model d’anàlisi de decisions ha demostrat que la vacunació sistemàtica de la
població infantil als 12-15 mesos d’edat seria beneficiosa, en comparació amb l’estratègia de
no vacunar, fins i tot en el cas que la immunitat disminuís amb el temps i, per tant, minvés
també l’eficàcia protectora de la vacuna84. De tota manera, els estudis efectuats als Estats
Units, després de la comercialització de la vacuna, indiquen que cobertures vacunals relativa-
ment baixes, de l’ordre del 40-50%, redueixen dràsticament la circulació del virus i l’efectivi-
tat supera àmpliament l’esperada en funció de les cobertures vacunals assolides, la qual cosa
comporta el risc que, a llarg termini, una considerable proporció de nens arribi a l’edat adul-
ta sense haver estat vacunats, ni haver entrat en contacte amb el virus, ni haver tingut la ma-
laltia. En definitiva, com assenyala Plotkin, la clau està en aconseguir cobertures vacunals ele-
vades60. En cas contrari, a la llarga podria augmentar la proporció d’adults susceptibles.

Finalment, diversos estudis d’avaluació econòmica realitzats als Estats Units i a Europa, inclòs
un efectuat a Espanya per Díez Domingo (taula 3), han demostrat que la vacunació contra
la varicel·la és una intervenció eficient85-91. En tots els estudis els beneficis econòmics supe-
ren els costos quan s’inclouen tant els costos directes (cost del diagnòstic i tractament dels
casos de varicel·la i les seves complicacions), com els indirectes (pèrdua de dies d’escola-
rització del nen i de dies de treball de la mare), és a dir, quan s’adopta una visió sociosa-
nitària del problema, i les raons benefici-cost oscil·len entre 1,6 i 6,987-91. En canvi, quan no-
més s’inclouen els costos directes, és a dir, quan s’analitza el problema des del punt de
vista del proveïdor de serveis sanitaris, la vacunació sistemàtica de la població no sembla
que estalviï diners i la raó benefici-cost oscil·la entre 0,3 i 0,9, segons els estudis87-91. En
aquest darrer cas, la intervenció no estalvia diners, però les raons cost-efectivitat trobades
en els estudis efectuats als Estats Units (2.500 dòlars per any de vida salvat) i a Alemanya
(12.000 dòlars per any de vida salvat) són acceptables88,89.
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Tots aquests estudis van convèncer els comitès d’experts en vacunacions i les autoritats sa-
nitàries dels Estats Units de la necessitat d’incorporar la vacunació antivaricel·la al calendari
vacunal aprovat l’any 1995 amb la finalitat d’administrar-la de forma sistemàtica a tota la po-
blació infantil45,46.

Els resultats preliminars de la vacunació universal als Estats Units són prometedors i la va-
cuna està demostrant ser efectiva (taula 4)92-101. La incidència de la malaltia ha disminuït de
forma dramàtica en aquest país malgrat que els nivells de cobertura vacunal no han estat
elevats97. Encara que menor que en els vacunats, s’ha produït una important reducció de la
incidència de la malaltia en els no vacunats, fet indicatiu que la vacunació proporciona bons
nivells d’immunitat de grup o col·lectiva96,101. El perill que els nens no vacunats arribin sus-
ceptibles a l’edat adulta sembla, doncs, real. Però això no significa que calgui deixar de va-
cunar. Com assenyalen Shapiro i La Russa, amb la vacuna de la varicel·la ha arribat l’hora
de deixar de polemitzar99. El que cal fer és aplicar-la (just do it) adoptant estratègies de va-
cunació universal que permetin arribar a un grau elevat de cobertura vacunal, de manera que
es minimitzin els possibles problemes futurs99.

Dosis i edat Raó Raó 
Autor País/any de vacunació benefici/cost cost/efectivitat

Perblud et al 27 USA, 1985 1 dosi als 15 mesos 0,3* –
6,9**

Lieu et al28 USA, 1994 1 dosi als 15 mesos 0,9* 2.500 dòlars/any 
5,4** de vida salvat

Huse et al29 USA, 1994 1 dosi als 15 mesos 0,3* –
2,1**

Beutels et al30 Alemanya, 1996 1 dosi als 12-18 mesos 0,8* 12.000 dòlars/any 
4,6** de vida salvat

Díez Domingo et al 31 Espanya, 1999 1 dosi als 15 mesos 0,5* –
1,6**

*Costos directes
**Costos directes i indirectes

Taula 3. Eficiència de
la vacunació
sistemàtica de la
població infantil amb la
vacuna de la varicel·la.
Raons benefici/cost i
cost/efectivitat dels
estudis publicats

Taula 4. Efectivitat de
la vacuna de la
varicel·la als EUA
després de la
comercialització 
de la vacuna

Efectivitat

En la prevenció En la prevenció
de totes les formes de varicel·la moderada

de varicel·la o greu (> 50 lesions)

Autor/any Disseny de l’estudi % IC 95% % IC 95%

Izurieta HS 
et al, 199792 Cohorts històrics 86 (73-92) 100 (96-100)

Clements DA 
et al, 199996 Cohorts prospectius 83 (69-91) 100 –

Watson B Estudi prospectiu postexposició 
et al, 200093 en una llar d’indigents 95 (82-99) 100 –

Vázquez M 
et al, 200195 Casos i controls 85 (78-90) 97 (93-99)

Galil K
et al, 200294 Cohorts 79 (66-88) 95 (84-98)

Galil K
et al, 2002100 Cohorts 44 (7-63) 86 (39-97)
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A Catalunya, un petit percentatge de nens arriba a l’edat adulta sense haver presentat la ma-
laltia. De fet, al voltant del 5% de la població de 15 a 34 anys és susceptible a la infecció
pel VVZ (taula 5)102. En canvi, a partir dels 35 anys sembla que la prevalença d’immunitat
s’apropa al 100%, això significa que en l’edat adulta jove es produeix un cert nombre d’in-
feccions amb el consegüent perill de complicacions i, en el cas de les dones embarassades,
amb el risc que el fetus tingui la síndrome de varicel·la congènita si la mare contreu la vari-
cel·la durant els 6 primers mesos d’embaràs102.

Edat Prevalença (%) IC 95% n

6-9 85,1 75,6-94,6 261

10-14 91,8 89,6-94,0 622

15-24 94,0 89,7-98,3 117

25-34 93,5 90,3-96,8 216

35-44 99,5 98,6-100 221

45-54 99,1 97,9-100 220

55-64 99,6 98,8-100 224

≥65 100,0 – 265

Total 96,5 95,7-97,3 2.136

Font: Salleras L, Domínguez A, Vidal J, Plans P, Salleras M, Taberner JL. Seroepidemiology of varicella zoster virus infections in

Catalonia (Spain). Rationale for universal vaccination programmes. Vaccine 2001; 19:183-188.

Taula 5. Prevalença
d’anticossos

antivaricel·la, segons
l’edat. Catalunya 1996

El buit d’immunitat (5%) existent en els adults joves de Catalunya i el risc de desplaçament
dels casos, en el futur, cap a la població adulta cal que es tinguin en consideració al deci-
dir les estratègies més convenients d’aplicació de la vacunació universal enfront del VVZ quan
aquesta vacuna es comercialitzi per a ús universal a Espanya.

De fet, l’estratègia vacunal adoptada haurà de protegir els nens abans de l’ingrés a les guar-
deries i escoles, i reduir la borsa de joves i adults joves susceptibles a la infecció (5%), amb
la finalitat de prevenir el desplaçament de la morbiditat cap a la població adulta en què la
malaltia és més greu. Aquest últim aspecte mereix especial consideració. La vacunació dels
adults joves susceptibles és l’estratègia recomanada als Estats Units per prevenir aquest pro-
blema, però requereix la investigació prèvia de la serologia enfront del VVZ, ja que l’interro-
gatori sobre l’antecedent de presentar la malaltia proporciona resultats molt poc fiables so-
bre la immunitat enfront del VVZ103,104.

Ateses les dificultats d’efectuar la vacunació selectiva, Salleras i Aristegui105 han proposat la
vacunació sistemàtica dels preadolescents a les escoles, adoptant una estratègia de doble va-
cunació (als 15 mesos i als 11 anys), similar a la utilitzada fins fa poc amb la vacuna triple ví-
rica per a l’eliminació del xarampió. Si amb aquesta estratègia les cobertures vacunals fossin
elevades, s’aconseguiria immunitzar en 10 anys tota la població menor de 20 anys. La pri-
mera dosi reduiria la incidència de casos de varicel·la en nens, la circulació del virus salvatge
en la població infantil i l’exposició dels adults susceptibles al virus vacunal. La segona immu-
nitzaria els nens que arribessin als 11 anys sense haver estat vacunats i sense haver entrat
en contacte amb el virus, amb la consegüent reducció de la proporció d’adults joves sus-
ceptibles. A més, actuaria reforçant la immunitat dels vacunats als 15 mesos. Des d’una pers-
pectiva a més llarg termini, aquesta estratègia acabaria, en 20 anys, amb la borsa del 5% de
joves i adults joves susceptibles detectats per les enquestes seroepidemiològiques105.

En un recent editorial publicat a la revista New England Journal of Medicine, la doctora Anne
Gershon, reconeguda experta dels Estats Units en la vacuna de la varicel·la, postula també
per l’estratègia de les dues dosis vacunals106.
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Vacuna pneumocòccica conjugada heptavalent

Els polisacàrids capsulars són antígens T-independents, per tant, no són inmunògens en els
nens menors de 2 anys i no confereixen memòria immunològica107,108.

Fins no fa gaire, l’única vacuna pneumocòccica disponible era la de polisacàrids capsulars
23-valent, comercialitzada l’any 1985 en Estats Units per al seu ús a partir dels 2 anys d’e-
dat i a Espanya fa pocs anys109,110.

Aquesta vacuna no proporciona protecció enfront de la malaltia invasora per pneumococs en
els nens menors de 2 anys, grup d’edat en què es produeix el 80% de les infeccions inva-
sives en nens108-110. Tampoc ha demostrat ser efectiva en la prevenció de l’otitis mitjana en
nens, un elevat percentatge de les quals són causades per pneumococs. Per això no es re-
comana la seva administració sistemàtica en la població infantil109-111.

Diverses companyies farmacèutiques han posat a punt la tecnologia de conjugació dels po-
lisacàrids capsulars amb proteïnes per a convertir-los en T-depenents, fet que garanteix bons
nivells d’immunogenicitat i eficàcia protectora en la població infantil.

A Espanya s’ha comercialitzat una vacuna de polisacàrids capsulars conjugats amb la pro-
teïna CRM, una variant no tòxica de la toxina diftèrica112,113. Aquesta vacuna conté els poli-
sacàrids capsulars dels serotips 4, 6B, 9V, 14, 19F i 23F i el oligosacàrid del 18F. Cada dosi
de 0,5 ml conté 2 µg de polisacàrids capsulars dels serotips 4, 9V, 14, 18V, 19F i 23F, 4
µg del serotip 6B i aproximadament 20 µg de proteïna CRM 197.

Segons Hausdorff, els serotips inclosos en la vacuna i els que presenten immunitat creuada
amb ells suposen un elevat percentatge dels serotips causants d’infeccions pneumocòcci-
ques invasores en nens als Estats Units, Oceania i Europa114-116.

A Catalunya, la cobertura de serotips causants de malaltia invasiva, inclosos en la vacuna
heptavalent, és relativament elevada en els nens menors de 2 anys (prop del 84%) però des-
cendeix fins al 76% en el grup d’edat de 24 a 59 mesos117.

Cal destacar que al nostre país el 83% dels pneumococs resistents a la penicil·lina es con-
centren en els serotips 6, 9, 14 i 23117. Com que tots ells estan inclosos en la vacuna hep-
tavalent, és de preveure que quan aquesta vacuna s’apliqui de forma sistemàtica a la po-
blació infantil es redueixi de forma important la proporció de soques resistents als pneumococs
causants de malaltia invasiva en el nostre país117.

La vacuna pneumocòccica conjugada heptavalent ha demostrat ser segura i eficaç en la pre-
venció de la malaltia pneumocòccica invasiva en els nens (taula 6), en assaigs clínics con-
trolats efectuats als Estats Units i a d’altres països (97,4% en la prevenció de la malaltia in-

Taula 6. Eficàcia de la
vacuna pneumocòccica
conjugada heptavalent
(Pnc-CRM7) en la
prevenció de la
malaltia
pneumocòccica
invasiva en els nens.
Kaiser permanente
Study

Grup d’intervenció Grup control Eficàcia protectora

(Pnc-CRM7) (MnC conjugada) % IC 95%

Nbre. de nens en estudi 18.929 18.941

Casos per serotips inclosos a la vacuna
Pauta vacunal completa* 1 39 97,4 82,7-99,9
Pauta completa o incompleta** 3 49 93,9 79,6-98,5

Casos per tots els serotips
Pauta vacunal completa o incompleta 6 55 89,1 73,7-95,8

*Pauta vacunal completa: 4 dosis
**Pauta completa o incompleta: qualsevol nombre de dosis

Font: Black S et al. Pediatr Infect Dis J 2000; 19:187-195.
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vasiva deguda als serotips inclosos en la vacuna118-121), i l’administració sistemàtica de la va-
cuna en la població infantil dels Estats Units està demostrant ser efectiva en la reducció del
problema, i s’ha demostrat que la vacunació protegeix també els nens no vacunats a través
de la immunitat de grup122.

A més, el problema sanitari de la malaltia pneumocòccica en els nens és d’important mag-
nitud a Catalunya, igual que a altres comunitats autònomes d’Espanya, i s’estima que la mor-
biditat és semblant a la dels Estats Units (incidència estimada de malaltia invasiva de 160
per 100.000 en els nens menors de 2 anys)116,123-127. Des d’aquest punt de vista, estaria cla-
rament justificada la inclusió d’aquesta vacuna en el calendari de vacunacions sistemàtiques
del nostre país.

Un estudi poblacional realitzat a Catalunya, que ha recollit tots els casos de malaltia invasi-
va (aïllaments de pneumococs en llocs de l’organisme humà normalment estèrils) diagnosti-
cats als hospitals durant el període 1997-1999, ha trobat una incidència de pneumònia bac-
terièmica i de meningitis pneumocòccica semblant a la dels Estats Units123 (taula 7). A la taula
8, que compara la incidència per edats i formes clíniques entre els Estats Units i Catalunya,
s’observa que en el grup d’edat de major incidència de la malaltia en la població infantil, el
dels menors de 2 anys, la diferència és provocada per les bacterièmies sense focus, ja que
la incidència de meningitis i pneumònia és similar a ambdós països. Aquestes diferències no
responen amb tota probabilitat a diferències reals, sinó a diferències en la pràctica clínica pe-
diàtrica, ja que al nostre medi no es practica l’hemocultiu en els nens amb febre visitats en
els centres d’atenció primària o en els serveis d’urgència dels hospitals, a diferència del que
succeeix als Estats Units, on aquesta prova diagnòstica és d’ús comú en aquests àmbits.
En canvi, no sembla que hi hagi diferències en la pràctica clínica dels pediatres d’ambdós
països en el diagnòstic de les meningitis i de les pneumònies. Per tant, és probable que la
incidència de malaltia invasiva per pneumococ a Espanya sigui similar a la dels Estats Units,
a diferència del que es produïa a l’època prevacunal amb la malaltia invasiva per H. influen-
zae tipus b, la incidència global de la qual era molt més baixa a Catalunya, però també la
de les formes que cursaven amb meningitis (gràfic. 1).

Taxes per 100.000 habitants

< 2 anys 65 anys Totes les edats

Pneumònies bacterièmiques 26,2 18,7 6,7

Meningitis 7,3 1,7 1,0

Bacterièmia sense focus 22,1 3,7 1,8

Altres formes invasives 4,1 2,9 0,9

Totes les formes 59,6 27,9 10,5

Font: Domínguez et al. Vaccine 2002;20:2989-2994.

Bacterièmies Pneumònies Total malaltia
sense focus bacterièmiques Meningitis invasora

EUA Catalunya EUA Catalunya EUA Catalunya EUA Catalunya

< 2 anys 120,3 22,1 24,0 26,2 7,5 7,3 166,9 59,6

2-4 anys 22,8 3,1 9,6 15,0 1,0 1,4 35,2 20,5

5-17 anys 1,6 0,2 1,7 1,6 0,2 0,3 3,9 0,9

*Robinson et al. JAMA 2001; 285:1722-1735.
**Domínguez et al. Vaccine 2002; 20: 2989-94.

Taula 7. Incidència 
de malaltia

pneumocòccica
invasiva a Catalunya,

segons l’edat 1997-
1999

Taula 8. Incidència de
malaltia invasora per S

pneumoniae en la
població infantil segons
l’edat i la forma clínica

als EUA* i a
Catalunya** 1997-1999
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Resta la qüestió de l’eficiència i del cost per a les administracions sanitàries de la inclusió
de la vacuna pneumocòccica conjugada heptavalent en el calendari de vacunacions sis-
temàtiques.

Un estudi efectuat als Estats Units per Lieu et al128 ha demostrat que quan l’anàlisi econò-
mica es realitza des de la perspectiva de la societat (costos directes i indirectes), guanyar un
any de vida amb aquesta vacuna, al preu actual de mercat de 53 dòlars per dosi, costa
80.000 dòlars. Per estalviar diners amb aquesta vacunació, el preu de la vacuna s’hauria de
reduir a 18 dòlars per dosi, si l’anàlisi econòmica es realitza des de la perspectiva del pro-
veïdor de serveis sanitaris, i a 43 dòlars si es fa des de la perspectiva de la societat.

Actualment, a Espanya s’estan realitzant diversos estudis d’avaluació econòmica, que sens
dubte aportaran informació útil per a la presa de decisions sobre la inclusió de la vacuna en
els calendaris de vacunacions sistemàtiques del nostre país. Un estudi efectuat per Navas et
al129 a Catalunya ha trobat raons de cost-efectivitat i cost-benefici bastant apropiades.

L’any 2001 la vacuna pneumocòccica conjugada heptavalent s’ha comercialitzat a Espanya
per a la seva administració a nens menors de 2 anys.

El Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salud130, després d’analitzar la informació
disponible sobre la nova vacuna i sobre l’epidemiologia de la malaltia pneumocòccica al nos-
tre país, va decidir, en un primer moment, no incloure la vacuna en el calendari de vacuna-
cions sistemàtiques, i la va recomanar només als nens pertanyents a grups de risc elevat de
contraure la malaltia pneumocòccica. També va indicar la realització d’estudis epidemiològics
per conèixer la magnitud i les característiques de les infeccions pneumocòcciques i els se-
rotips de pneumococ predominants en el nostre país, així com estudis de cost-efectivitat per
avaluar l’eficiència de la possible inclusió de la vacuna en el calendari vacunal. En una se-
gona etapa, una vegada realitzats aquests estudis, es procedirà, si s’escau, a la inclusió de
la vacuna en el calendari de vacunacions sistemàtiques.

La vacunació dels nens dels grups de risc no solucionarà el problema sanitari ocasionat per
la malaltia pneumocòccica al nostre país. Només la vacunació universal de la població infantil
podria reduir la magnitud d’aquest important problema de salut pública a Espanya131,132. De
totes maneres, donat l’important cost econòmic per a les administracions sanitàries autonò-

Gràfic 1. Malaltia
meningocòccica,
malaltia invasora 
per H. influenzae
tipus b i meningitis
pneumocòccica 
en nens menors 
de 5 anys
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miques de la introducció d’aquesta nova vacuna en el calendari de vacunacions, el proble-
ma no només és de cost-efectivitat i cost-benefici, sinó també de cost-oportunitat i de dis-
ponibilitat pressupostària. És a dir, perquè el cost de la nova vacuna pugui encaixar en els
pressupostos de vacunacions de les comunitats autònomes d’Espanya, el preu per dosi s’-
hauria de reduir de forma substancial.

Vacuna Tdpa per a adolescents i adults

Un fenomen comú a tots els països que han arribat a cobertures vacunals elevades de va-
cunació antipertussis és el desplaçament de la morbiditat des de la infància a l’adolescència
i l’edat adulta133-135. Això és ocasionat pel fet que en disminuir la incidència de la malaltia en
els nens, com a conseqüència de les vacunes administrades durant l’edat infantil (2, 4, 6 i
18 mesos i 4-6 anys), disminueix la circulació del B. pertussis, els reforços naturals de la im-
munitat són infreqüents i es produeix la pèrdua de la immunitat vacunal en els adolescents
i adults (la protecció vacunal és de 6 a 10 anys com a màxim)133-135 (taula 9).

Anticossos enfront PT Enicossos enfront FHA
Grup d’edat (anys) X 100 X 100

5-9 54,2 84,2

10-14 58,7 91,7

15-24 76,1 87,2

25-34 69,8 86,5

35-44 80,5 90,0

45-54 82,3 90,5

55-64 82,1 92,9

≥ 65 73,4 90,1

Total 75,0 89,9

Font: Domínguez A, Vidal J, Plans P, Salleras L. The seroepidemiology of B. pertussis infection in Catalonia, Spain. Epidemiol Infect

2001; 126:205-210.

Taula 9. Prevalença
d’anticossos enfront la
toxina de B. pertussis

(PT) i enfront
l’hemaglutinina

filamentosa (FHA),
segons l’edat.

Catalunya 1996

En els països que han arribat a cobertures vacunals elevades, la incidència de la malaltia en els
adolescents i adults joves és important (taxes entre 176 i 507 per 1.000.000 adults i any als Es-
tats Units), la tendència és clarament creixent i els casos en adults constiuteixen un elevat per-
centatge del total dels casos declarats de la malaltia135-144. Una idea de la magnitud del proble-
ma la dóna el fet que entre el 12 i el 26% dels casos de tos perllongada en adolescents i adults
dels països amb cobertures vacunals elevades són causats pel bacil de la tos ferina135-144.

El problema es veu agreujat pel fet que en els adults la presentació de la malaltia és sovint atí-
pica, en forma de tos perllongada145-153. A més, moltes vegades passa desapercebuda i no es
realitza el diagnòstic de tos ferina ni el tractament específic de la malaltia. Com a conseqüència
d’això, els adolescents i adults malalts són sovint font d’infecció per als nens del seu entorn154.

A Catalunya s’han assolit cobertures vacunals de DTP molt elevades els darrers anys, de l’or-
dre del 95%. Paral·lelament, s’ha produït un important descens en la incidència de la malaltia140.

L’evidència científica disponible indica que a Catalunya s’està produint el fenomen descrit an-
teriorment per als països que arriben a elevats nivells de cobertura vacunal. Els estudis se-
roepidemiològics de la tos ferina en la població adolescent i adulta mostren un increment
progressiu amb l’edat de la immunitat en els adults, per contacte amb el bacil en l’edat adul-
ta155,156. A més, si bé que els metges d’atenció primària encara no estan molt sensibilitzats
amb el tema i és probable que hi hagi una important infradeclaració, el cert és que els es-
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tudis epidemiològics descriptius indiquen que el nombre de casos en joves i adults no és
despreciable. A Catalunya, per exemple, el 17% dels casos de tos ferina declarats durant el
període 1997-1999 ho van ser en adolescents i adults (taula 10). Aproximadament la meitat
d’aquests casos correspon a adolescents i la resta a adults joves.

Edat Casos %

< 1 105 58,99

1-4 17 9,55

5-9 16 9,01

≥10 28 16,96

Total 176 100.000

Font: Servei de Vigilància Epidemiològica. Direcció General de Salut Pública. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Generalitat

de Catalunya

Taula 10. Morbiditat
declarada per tos
ferina, segons l’edat.
Catalunya 1997-1999

De tot l’esmentat es desprèn la necessitat de reforçar la immunitat vacunal contra la tos fe-
rina en els adolescents i adults en els països que han arribat a cobertures vacunals eleva-
des157. Aquest reforç no era possible amb les vacunes clàssiques de cèl·lules senceres, pel
seu grau elevat de reactogenicitat en els adolescents i adults158. La disponibilitat des de mit-
jans dels anys noranta de noves vacunes acel·lulars, menys reactògenes i d’eficàcia protec-
tora similar a les de cèl·lules senceres, ha obert el camí per a la vacunació sistemàtica con-
tra la tos ferina dels adolescents i adults joves159,160.

Recentment s’ha comercialitzat en el nostre país la vacuna triple bacteriana (diftèria, tètanus,
pertusis), en dosificació per a adolescents i adults (Tdpa).

Aquesta vacuna conté els antígens Td clàssics més el nou preparat de vacuna pertussis per
a adults (pa). Diversos estudis controlats efectuats recentment han demostrat que aquesta
vacuna és immunògena i segura en aquest col·lectiu de població160-165. Només s’ha realitzat
un assaig clínic controlat per avaluar l’eficàcia protectora de la vacuna antipertussis acel·lu-
lar en els adults164, però com que els estudis d’immunogenicitat han estat positius, s’ha con-
siderat que la protecció dels adults està assegurada, en correspondència amb l’observat de
forma reiterada en els nens vacunats amb aquesta vacuna.

La vacuna Tdpa ja s’administra de forma sistemàtica als adolescents de França, Canadà i
altres països.

Les dades presentades sobre Catalunya fan aconsellable la substitució de la dosi de Td dels
14-16 anys per la vacuna triple bacteriana, Tdpa, amb la finalitat de reforçar la immunitat en
els adolescents i adults joves, prevenir casos de la malaltia en aquests grups d’edat i evitar
que constitueixin fonts d’infecció per als lactants i els nens.

De moment no es planteja la vacunació sistemàtica dels adults, però es considera conve-
nient la realització d’estudis en l’àmbit de l’atenció primària per avaluar la magnitud i les ca-
racterístiques de la tos ferina en els adults en el nostre país.

Reducció en el nombre d’injeccions 
de vacunes: cap a les vacunes combinades
Actualment, amb el calendari vacunal vigent (2002) els nens catalans reben les següents va-
cunes per via parenteral abans d’arribar als 18 mesos d’edat: DTPa + Haemophillus influen-

05.3.01_339_368  23/9/03  10:59  Página 353



PLA DE
SALUT DE
CATALUNYA

354 MALALTIES SUSCEPTIBLES DE SER PREVINGUDES AMB VACUNACIONS

zae tipus b, meningocòccica C conjugada, hepatitis B i triple vírica. Als 2-4 i 6 mesos d’e-
dat s’administren tres injeccions de vacunes en el mateix acte vacunal, la d’agulla més cur-
ta en un braç i les altres una a cada cuixa: DTPa + Haemophillus influenzae tipus b, me-
ningocòccica C conjugada i hepatitis B. A partir de l’1 de gener de l’any 2004, s’afegirà una
quarta vacuna injectable en el mateix acte vacunal als 2-4 i 6 mesos d’edat, l’antipoliomielí-
tica inactivada d’inmunogenicitat incrementada, que substituirà l’antipoliomielítica oral ate-
nuada.

Són massa injeccions per a un mateix acte vacunal. D’aquí la necessitat de les vacunes com-
binades per disminuir el nombre de punxades i millorar la qualitat de vida dels nens.

En l’actualitat disposem de vacunes comercialitzades combinades de cinc antígens vacunals:
Haemophillus influenzae tipus b + DTPa + poliomielitis inactivada, i de sis components (DTPa
+ Haemophillus influenzae tipus b + poliomielitis inactivada + hepatitis B). Amb la vacuna he-
xavalent, el nombre de punxades vacunals als 2, 4 i 6 mesos d’edat es reduirà a dos: va-
cuna hexavalent + vacuna meningocòccica C conjugada. En l’actualitat, estan en marxa in-
vestigacions amb l’objectiu de comprovar que l’administració d’aquestes dues vacunes en el
mateix acte vacunal no interfereixi en la immunogenicitat dels diferents antígens vacunals ni
augmenti la seva reactogenicitat.

Objectius de salut per a l’any 2010
Els objectius de salut en matèria de malalties prevenibles mitjançant vacunacions s’han for-
mulat després d’analitzar l’epidemiologia descriptiva d’aquestes malalties a Catalunya en l’ac-
tualitat i la disponibilitat (actual i futura) de vacunes eficaces i eficients per a la seva pre-
venció.

1. D’aquí a l’any 2010 cal mantenir l’eliminació de la diftèria, del tètanus neonatal, de la
poliomielitis salvatge i del xarampió autòcton.

Indicador d’avaluació: Nombre de casos declarats.

2. D’aquí a l’any 2005 cal eliminar la rubèola postnatal autòctona i la poliomielitis vacunal
en la població autòctona.

Indicador d’avaluació: Nombre de casos declarats.

3. D’aquí a l’any 2010 cal eliminar els casos de malaltia meningocòccica pel serogrup C
en els menors de 19 anys de la població autòctona.

Indicador d’avaluació: Nombre de casos declarats.

4. D’aquí a l’any 2010 cal reduir de manera important en la població autòctona el nombre
anual de casos de tètanus (< 2), tos ferina (< 50) i parotiditis (< 50).

Indicador d’avaluació: Nombre de casos declarats.

5. D’aquí a l’any 2010 cal eliminar la malaltia invasora per Haemophilus influenzae tipus b
en els menors de 19 anys de la població autòctona.

Indicador d’avaluació: Nombre de casos declarats.

6. D’aquí a l’any 2010 cal reduir la mordibitat declarada per hepatitis B en la població autòc-
tona per sota de 0,5 per 100.000.

Indicador d’avaluació: Taxa d’incidència d’hepatitis B en la població autòctona.

7. D’aquí a l’any 2010 cal reduir la prevalença de HBsAg+ en la població autòctona de 15
i més anys per sota del 0,5%.

Indicador d’avaluació: Prevalença d’HbsAg en la població autòctona de 15 i més anys.
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8. D’aquí a l’any 2010 cal reduir en la població autòctona la prevalença de l’antecedent
d’infecció per virus de la hepatitis B (antiHBc+) en el grup d’edat de 15 a 24 anys, per
sota del 0,5%.

Indicador d’avaluació: Prevalença d’antecedents d’infecció.

9. D’aquí a l’any 2010 cal reduir la incidència d’hepatitis A en la població autòctona per
sota d’1 per 100.000.

Indicador d’avaluació: Taxa d’incidència d’hepatitis A en la població autòctona.

10. D’aquí a l’any 2010 cal reduir la incidència de varicel·la per sota de 100 per 100.000
habitants.

Indicador d’avaluació: Taxa d’incidència de varicel·la.

11. D’aquí a l’any 2010 cal reduir la incidència de pneumònia pneumocòccica bacterièmi-
ca en els nens < 2 anys per sota de 2 per 100.000.

Indicador d’avaluació: Taxa d’incidència de pneumònia pneumocòccica bacterièmica en
menors de 2 anys.

12. D’aquí a l’any 2010 cal reduir la incidència de meningitis pneumocòccica en els nens
< 2 anys per sota d’1 per 100.000.

Indicador d’avaluació: Taxa d’incidència de meningitis pneumocòccica en menors de 
2 anys.

13. D’aquí a l’any 2010 cal reduir la incidència de malaltia pneumocòccica invasora en les
persones de ≥ 65 anys en un 40% per sota de 16,7 per 100.000.

Indicador d’avaluació: Incidència de malaltia pneumocòccica invasora en les persones
≥ 65 anys.

14. D’aquí a l’any 2010 cal reduir la mortalitat per grip, malalties infeccioses agudes de l’a-
parell respiratori i pneumònia, en les persones ≥ 60 anys, per sota de 15 per 100.000
habitants (excepte en el cas que es produeixi una pandèmia gripal).

Indicador d’avaluació: Mortalitat per aquestes causes en majors de 59 anys.

15. D’aquí a l’any 2010 cal mantenir la proporció de casos de tos ferina en els adolescents
i adults (població > 10 anys) per sota del 15% del total dels casos declarats.

Indicador d’avaluació: Proporció de casos de tos ferina en majors de 10 anys.

Objectius operacionals del Pla de salut 
2002-2005
Els objectius operacionals s’han establert en funció de les activitats a realitzar per assolir els
objectius de salut, i, en especial, en funció del grau de cobertura vacunal necessari per as-
solir-los.

1. D’aquí a l’any 2005 caldrà vacunar els nens i nenes als 2, 4 i 6 mesos d’edat amb les
vacunes (DTPa, Haemophilus influenzae tipus b, hepatitis B i poliomielitis intramuscular)
assolint una cobertura vacunal del 98%.

Indicador d’avaluació: Cobertura vacunal.

2. D’aquí a l’any 2005 caldrà vacunar els nens i nenes als 15-18 mesos d’edat amb les
vacunes DTPa, Hib i pòlio intramuscular assolint una cobertura vacunal del 98%.

Indicador d’avaluació: Cobertura vacunal.
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3. D’aquí a l’any 2005 caldrà vacunar els nens i nenes als 4-6 anys d’edat amb les va-
cunes DTPa i pòlio intramuscular assolint una cobertura vacunal del 97%.

Indicador d’avaluació: Cobertura vacunal.

4. D’aquí a l’any 2005 caldrà vacunar els nois i noies als 14-16 anys amb la vacuna Tdpa
(sempre que la seva inclusió en el calendari de vacunacions sistemàtiques hagi estat
aprovada per la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial), assolint una co-
bertura vacunal del 95%.

Indicador d’avaluació: Cobertura vacunal.

5. D’aquí a l’any 2005 caldrà vacunar els nois i noies de 20-24 anys i cada 10 anys du-
rant tota l’edat adulta amb la vacuna Td assolint una cobertura vacunal del 60%.

Indicador d’avaluació: Cobertura vacunal.

6. D’aquí a l’any 2005 caldrà vacunar els nens i nenes als 15 mesos i 4 anys amb la va-
cuna triple vírica assolint una cobertura vacunal del 98%.

Indicador d’avaluació: Cobertura vacunal.

7. D’aquí a l’any 2005 caldrà vacunar els nens i nenes als 15 mesos amb la vacuna de
la varicel·la (sempre que sigui registrada per a ús universal i la seva inclusió al calen-
dari de vacunacions sistemàtiques s’hagi aprovat a la Comisión de Salud Pública del
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud), assolint una cobertura vacunal
del 70%.

Indicador d’avaluació: Cobertura vacunal.

8. D’aquí a l’any 2005 caldrà vacunar els nens i nenes als 2, 4 i 6 mesos amb la vacu-
na antimeningocòccica C conjugada, assolint una cobertura vacunal del 98%.

Indicador d’avaluació: Cobertura vacunal.

9. D’aquí a l’any 2005 caldrà vacunar els nens i nenes als 2, 4 i 6 mesos i 15-18 mesos
amb la vacuna antipneumocòccica heptavalent (sempre que la seva inclusió en el ca-
lendari de vacunacions sistemàtiques hagi estat aprovada per la Comisión de Salud Pú-
blica del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud) assolint una cobertura
vacunal del 97%.

Indicador d’avaluació: Cobertura vacunal.

10. D’aquí a l’any 2005 caldrà vacunar els preadolescents de 12 anys a les escoles amb
la vacuna antihepatitis A + B pediàtrica combinada, assolint una cobertura vacunal del
95%.

Indicador d’avaluació: Cobertura vacunal.

11. D’aquí a l’any 2005 caldrà vacunar anualment amb la vacuna antigripal inactivada el
85% de les persones pertanyents als grups de població de risc (persones de 60 anys
o més i persones amb malalties cròniques).

Indicador d’avaluació: Cobertura vacunal.

12. D’aquí a l’any 2005 caldrà vacunar, amb la vacuna pneumocòccica 23-valent, les per-
sones que arribin als 60 anys d’edat i les de qualsevol edat en què estigui indicada i
no hagin estat vacunats.

Indicador d’avaluació: Cobertura vacunal.
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Activitats
• Elaboració i distribució de la 4a edició del Manual de vacunacions.

• Reunions informatives amb els pediatres, els metges de família i el personal d’infermeria
dels centres d’atenció primària sobre els objectius del Pla de salut.

• Elaboració d’un protocol sobre la utilització de vacunes combinades.

• Elaboració d’un protocol sobre la correcta conservació i administració de les vacunes.

• Reunions informatives amb els equips de salut escolar.

• Vacunació dels nens de 2, 4 i 6 mesos amb vacunacions combinadas.

• Vacunació dels nens i nenes als 18 mesos d’edat amb la vacuna DTP + Hib + pòlio in-
tramuscular.

• Vacunació dels nens i nenes als 4 anys d’edat amb les vacunes DTPa + pòlio intramuscular.

• Vacunació dels nois i noies als 14-16 anys amb la vacuna Tdpa, sempre que la seva in-
clusió en el calendari de vacunacions sistemàtiques hagi estat aprovada per la Comisión
de Salud Pública del Consejo Interterritorial.

• Vacunació dels nois i noies als 20-24 anys i cada 10 anys durant tota l’edat adulta, amb
vacuna Td.

• Vacunació dels nens i nenes als 15 mesos i 4 anys amb la vacuna triple vírica.

• Vacunació dels nens i nenes als 15 mesos amb la vacuna de la varicel·la, sempre que la
seva inclusió al calendari de vacunacions sistemàtiques s’hagi aprovat a la Comisión de
Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

• Vacunació dels nens i nenes als 2, 4 i 6 mesos amb la vacuna antimeningocòccica C con-
jugada.

• Vacunació dels nens i nenes als 2, 4 i 6 mesos i 15-18 mesos amb la vacuna antipneu-
mocòccica heptavalent, sempre que la seva inclusió en el calendari de vacunacions sis-
temàtiques hagi estat aprovada per la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterrito-
rial del Sistema Nacional de Salud.

• Vacunació dels preadolescents de 12 anys a les escoles amb la vacuna antihepatitis A +
B combinada.

• Vacunació anual antigripal de les persones de 60 i més anys i de les pertanyents a grups
de risc elevat.

• Vacunació antipneumocòccia (una sola dosi) de les persones de 60 i més anys i de les
pertanyents a grups de risc elevat.

Suport normatiu

Normativa autonòmica

Decret 157/1981, de 19 de juny, d’aprovació del Pla de vacunacions sistemàtiques.

Ordre de 29 de juny de 1981, d’aprovació de l’establiment de registres perifèrics de vacu-
nacions.

Ordre de 29 de juny de 1981, d’aprovació del Subprograma de la vacunació antirubeòlica.

Ordre de 9 de novembre de 1981, que estableix una llista de malalties de declaració obli-
gatòria.

Ordre de 4 de desembre de 1981, per la qual es faculta el director general de Promoció de
la Salut i el Secretari General Tècnic del Departament de Sanitat i Seguretat Social per pren-
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dre les mesures necessàries per al desplegament i l’execució de l’Ordre de 9 de novembre
de 1981 sobre malalties de declaració obligatòria.

Ordre de 7 de desembre de 1981, on s’estableix el procediment de notificació i comuni-
cació de les malalties de declaració obligatòria al Departament de Sanitat i Seguretat 
Social.

Ordre de 29 de gener de 1982, determinant les malalties que són de declaració obligatòria
en l’àmbit del territori de Catalunya.

Ordre de 17 de juny de 1986, d’aprovació del programa d’immunització passiva/activa dels
nadons fills de mare HBsAg positiu (hepatitis B).

Ordre de 16 de desembre de 1987, per la qual s’amplia la llista de malalties de declaració
obligatòria.

Resolució de 15 d’abril de 1988, per la qual s’aprova el nou calendari de vacunacions del
Departament de Sanitat i Seguretat Social.

Ordre de 9 de desembre de 1988, d’aprovació del Subprograma de vacunació triple vírica
a l’escola, dels nens i nenes d’11 anys.

Ordre de 6 de novembre de 1989, per la qual s’amplia i desglossa la llista de malalties de
declaració obligatòria.

Decret 295/1989, de 20 de novembre, pel qual es deroga el Decret 303/1985, de 31
d’octubre, sobre la prescripció i el control de l’administració de la vacuna contra l’hepa-
titis B.

Ordre de 27 de novembre de 1989, per la qual s’estableixen els mecanismes de control i
seguiment de l’ús de la vacuna contra l’hepatitis B i es determinen els grups de risc elevat
de presentar la malaltia.

Ordre de 17 de desembre de 1990, d’execució del Programa de salut escolar per al curs
acadèmic 1990-91.

Decret 318/2000, de 27 de setembre, pel qual es modifica l’annex del Decret 60/199, de 9
de març, pel qual s’estableix el calendari de vacunacions sistemàtiques.

Decret 135/2002, de 30 d’abril, de segona modificació de l’annex del Decret 60/1999, de 9
de març, pel qual s’estableix el calendari de vacunacions sistemàtiques.

Normativa estatal

Llei Orgànica 1/1979, de 26 de setembre, General Penitenciària.

Reial Decret 1201/1981, de 8 de maig, Reglament Penitenciari.

Avaluació
Els objectius de salut relacionats amb el manteniment de l’eliminació (diftèria, tètanus neo-
natal, poliomielitis, rubèola congènita), la consecució de l’eliminació (rubèola postnatal, polio-
mielitis vacunal), o la reducció de la incidència (tètanus, tos ferina, parotiditis, hepatitis B, he-
patitis A i varicel·la) de les malalties immunoprevenibles s’avaluaran mitjançant el seguiment
de la incidència d’aquestes malalties segons la morbiditat declarada al sistema de malalties
de declaració obligatòria de Catalunya.
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L’objectiu de reducció de la mortalitat per grip, malalties infeccioses agudes de l’aparell res-
piratori i pneumònia, en les persones de ≥ 65 anys, s’avaluarà mitjançant la monitorització
de l’avaluació de la mortalitat per aquesta rúbrica en les estadístiques de mortalitat.

Els objectius de reducció d’incidència de malaltia pneumocòccica invasora s’avaluaran en
base a les dades del sistema de declaració microbiològica.

Els objectius de salut de disminució de la prevalença de l’antecedent d’infecció pel virus de
l’hepatitis B en els grups d’edat de 15 a 64 anys, per sota del 0,5%, i de disminució de la
prevalença d’HBsAg pel virus de l’hepatitis B en la població adulta de Catalunya, per sota
del 0,5%, s’avaluaran mitjançant la realització de dues enquestes seroepidemiològiques en la
població adulta els anys 2005 i 2010.

Els objectius de cobertura vacunal (vacunacions sistemàtiques) en la població infantil i adul-
ta s’avaluaran mitjançant el mesurament de la prevalença d’immunitat antitetànica en dues
enquestes seroepidemiològiques de la població infantil i adulta de Catalunya, efectuades l’any
2005 i el 2010, respectivament.

L’objectiu operacional de cobertura vacunal als 12 anys amb vacuna combinada de l’hepa-
titis A + B en els preadolescents de 12 anys s’avaluarà mitjançant el mesurament de la pre-
valença d’anti HBs + antiHBc en el grup d’edat de 15 a 16 anys.

Intervencions prioritàries del Pla de salut
2002-2005

• Establiment d’un registre nominal informatitzat de vacunacions en algunes regions sa-
nitàries.

• Incorporació al calendari vacunal de la vacuna antipoliomielítica inactivada, substituint
la vacuna antipòlia oral, a partir de l’1 de gener de 2004.

• Incorporació al calendari vacunal de les vacunes antipneumocòccica conjugada hep-
tavalent i antivaricel·la, si així s’aprova a la Comissió de Salut Pública del Consell In-
terterritorial.

• Incorporació de la vacuna Tdpa als 14 i 16 anys, substituint la vacuna Td, si així s’a-
prova a la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial.

• Realització, l’any 2005, d’enquestes seroepidemiològiques de les malalties vacunables
en la població infantil i adulta de Catalunya.

• Publicació, l’any 2005, de la 4a edició del Manual de vacunacions.

• Elaboració i edició de material d’educació sanitària sobre les noves vacunes incorpo-
rades al calendari de vacunacions.
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Infecció per HIV

Introducció
Des de l’inici de l’epidèmia en el nostre entorn l’any 1981, la infecció pel virus de la immu-
nodeficiència humana (HIV) i la sida no han deixat de ser un problema de salut pública. L’any
1987, davant de la necessitat d’abordar aquesta problemàtica a Catalunya, el Departament
de Sanitat i Seguretat Social va crear el Programa per a la prevenció i el control de la sida1.
D’ençà que es va crear, les activitats d’aquest programa han experimentat un procés de crei-
xement important que n’ha fet augmentar el grau de complexitat tècnica i l’heterogeneïtat.
Com a conseqüència d’aquest fet, l’any 1995 es va portar a terme una reestructuració del
programa i el resultat que es va obtenir va ser la creació del Centre d’Estudis Epidemiolò-
gics sobre la sida de Catalunya (CEESCAT) i del Programa per a la prevenció i l’assistència
de la sida (PPAS)2. L’any 2000 es van integrar en la nova Direcció General de Drogode-
pendències i Sida del Departament de Sanitat, per tal de potenciar encara més els disposi-
tius de lluita contra la sida, mitjançant la proposta de polítiques sanitàries globals i fent la co-
ordinació i el seguiment de les activitats dels òrgans executius del Departament de Sanitat i
Seguretat Social i de les organitzacions no governamentals (ONG) en matèria d’HIV/sida a
Catalunya3.

Els grans objectius continuen essent els que va establir, ja l’any 1987, l’Assamblea Munidal
de la Salut, és a dir, prevenir noves infeccions, reduir l’impacte negatiu personal i social de
l’epidèmia i mobilitzar i coordinar els esforços contra la infecció per l’HIV/sida4. Per aconse-
guir aquests objectius, els diferents apartats plantejats des de l’inici del Pla de salut reflec-
teixen la necessitat d’aplicar aquelles intervencions que han demostrat la seva efectivitat,
adreçades a la població general, als grups més vulnerables i als individus.

Així com no hi han canvis en els grans objectius generals de salut i de disminució de risc,
en la pròpia epidèmia sí que en aquests darrers anys s’han produït canvis que han generat
noves necessitats. Gran part d’aquests canvis es deuen a la disponibilitat gratuïta i genera-
litzada de tractaments antiretrovirals eficaços, que han suposat un enorme benefici per als
malalts. No obstant, l’optimisme inicial que es va generar amb els nous tractaments s’ha anat
temperant. La falta de curació definitiva, l’aparició de resistències, els efectes secundaris als
fàrmacs actualment disponibles i els consegüents problemes d’adherència terapèutica han
anat perfilant un quadre més realista de la situació5. S’ha de planificar la resposta a aquests
problemes del tractament, però no són aquestes les úniques novetats. L’augment de la su-
pervivència i de la qualitat de vida dels pacients significa que, amb l’adequat recolzament so-
cial, podran incorporar-se a la vida laboral, el que requerirà una atenta vigilància per prote-
gir els drets laborals dels afectats.

Des del punt de vista de les noves activitats de prevenció que cal desenvolupar, la conse-
qüència més notable dels canvis de l’epidèmia és l’augment en la prevalença de la infecció
per l’HIV i, per tant, la necessitat d’intensificar el diagnòstic precoç, el tractament adequat i
les intervencions adreçades a aconseguir l’adherència a les mesures de prevenció entre les
persones infectades. Encara que s’aconsegueixi la disminució de la incidència d’infeccions,
els nous casos que es segueixen produint i la reducció de la morbimortalitat associada als
nous tractaments generaran, en absència d’una vacuna o d’un tractament curatiu, una quan-
titat cada dia més gran de persones infectades que poden transmetre el virus i que tenen
més necessitat de prevenció6. Com és obvi, aquest major nombre significa al mateix temps
una major probabilitat d’infectar-se, i les intervencions preventives s’han d’adreçar no només
a les persones que tenen la infecció sinó a la població general amb pràctiques de risc i, com
sempre, amb especial intensitat als grups més vulnerables de la població.
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Magnitud del problema
A Catalunya s’estima que la infecció per l’HIV afecta actualment a 30.000 persones7 i con-
tinua sent un problema de salut pública prioritari atès l’impacte demogràfic, sanitari i econò-
mic que ha suposat aquesta malaltia en el nostre entorn.

Igual que en altres països occidentals, coincidint amb la introducció de pautes de tractament
antiretroviral d’alta activitat (TARGA) i el conseqüent augment del període d’incubació de la
síndrome, la incidència de la sida a Catalunya va disminuir consistentment a partir de l’any
1996. D’aquesta manera, l’any 2000 s’havia produït una disminució del 67% respecte als ca-
sos diagnosticats l’any 1995. En el mateix sentit, la mortalitat per sida a Catalunya, que ha-
via augmentat progressivament des de l’inici de l’epidèmia fins l’any 1995, a partir de l’any
1996 va començar un descens de les taxes, i el 1998 va deixar de ser la primera causa de
mort entre els joves de 20 a 39 anys7.

De la mateixa manera que a la resta de països amb un sistema de salut amb cobertura uni-
versal, l’accés als tractaments antiretrovirals d’alta activitat ha disminuït dràsticament el nom-
bre de casos de sida i ha augmentat la supervivència d’aquests malalts. Però les diferents
poblacions afectades per la infecció de l’HIV no s’han beneficiat de la mateixa manera de
les successives teràpies. Així, el nombre de casos de sida entre les persones que van ad-
quirir la infecció per relacions heterosexuals sense protecció ha disminuït en menor propor-
ció que entre els infectats per l’ús de drogues per via parenteral7 (gràfic 1).

Les dades del registre de sida no reflecteixen totalment la magnitud i característiques del
problema, ja que fan referència a persones que manifesten una malaltia indicativa de sida
després de 5 o 10 anys d’haver-se infectat per l’HIV. Les tendències observades a Europa,
i recentment a Catalunya, derivades dels nous diagnòstics d’infecció per l’HIV ens apropen
més a les infeccions recents i la incidència de la infecció per l’HIV. En aquest sentit, els re-
sultats d’aquest nou sistema d’informació, juntament amb els d’altres estudis, ens confirmen
el canvi en el patró de transmissió amb una important subepidèmia heterosexual en el nos-
tre entorn8,9. A més, aquestes dades ens aporten informació de l’alt percentatge (gairebé del
40%) de les persones recentment diagnosticades, amb un estat immunitari molt afectat per
la síndrome (limfòcits CD4 inferior a 200 mm), el que ens indica el retard en el diagnòstic de
la infecció i la necessitat d’incrementar la cobertura de la prova diagnòstica.

Per altra banda, la confirmació de l’increment de persones recentment diagnosticades pro-
cedents d’altres països (24% dels nous diagnòstics d’infecció) orienta la necessitat d’inter-
venció en un nou col·lectiu en situació de risc.

El canvi produït en el curs natural de la infecció a partir de les TARGA ha contribuït també
a l’augment de la prevalença de la infecció per l’HIV i conseqüentment el nombre de per-
sones infectades que poden transmetre el virus ha incrementat, el que fa necessari intensi-
ficar les intervencions preventives.

Quant a la vigilància dirigida als col·lectius amb pràctiques de risc, l’Organització Mundial de
la Salut (OMS), en el document sobre la vigilància epidemiològica de segona generació10, in-
sisteix en la necessitat de controlar tant les poblacions més vulnerables a la infecció com les
conductes relacionades amb l’adquisició de l’HIV. Dins d’aquesta línia, a Catalunya, des de
l’any 1993 es vigilen aquests paràmetres en homes homosexuals i en usuaris de drogues
per via parenteral (UDVP)17. En aquest sentit, les dades suggereixen una tendència a l’aug-
ment de les conductes de risc, igual que està passant en altres comunitats homosexuals
d’Europa i dels Estats Units11,12.

En resum, els canvis més significatius observats en l’epidèmia són:

• L’increment de la prevalença dels casos d’infectats.

• El predomini de la via sexual en la transmissió del virus.
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• La incorporació de noves teràpies de les que es podrien beneficiar més col·lectius afec-
tats.

• L’increment del retard en el diagnòstic.

• L’increment de conductes de risc en homes homosexuals.

• La necessitat d’augmentar la cobertura diagnòstica poblacional que, juntament amb la re-
coneguda fretura de continuar lluitant en la prevenció de la infecció en la població gene-
ral i de manera especial en poblacions amb més possibilitats de contagi, ens orienten a
plantejar els objectius generals sobre l’HIV/sida en el context del Pla de salut 2002-2010.

Gràfic 1. Distribució
anual del percentatge
de casos de sida per
grup de transmissió,
octubre 1981 -
desembre 2001
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Justificació de les intervencions
Si bé és cert que l’impacte de la propagació de la infecció cap a la sida ha estat motivat,
bàsicament, per l’aparició de nous fàrmacs antiretrovirals més eficaços, no és menys cert
que les mesures preventives també han tingut el seu paper.

Tot i que encara resta molt per fer quant a l’avaluació d’intervencions preventives, ja que la
recerca en prevenció és insuficient, hi ha algunes estratègies que han demostrat la seva efec-
tivitat. La reducció dels danys associats al consum de drogues per via parenteral n’és la prin-
cipal. Hi ha estratègies, com l’intercanvi de xeringues i agulles estèrils, que a més de no in-
crementar l’ús de drogues a la comunitat contribueixen a la disminució de la incidència de
la infecció per l’HIV i poden facilitar l’accés dels consumidors de drogues als diferents dis-
positius assistencials13,14.

Una altra de les mesures preventives amb més bons resultats ve donada per l’efectivitat del
tractament antiretroviral administrat a la dona durant l’embaràs per a la reducció del risc de
transmissió de la infecció per l’HIV al fetus, el que està aconseguint una reducció notable
dels casos de nens amb infecció per HIV i sida15-17.

Pel que fa a la via de transmissió sexual, que és la que percentualment s’ha incrementat
més en els darrers anys, la reducció de la propagació de l’HIV passa per la correcta utilit-
zació dels preservatius, que es confirma com una mesura eficaç per prevenir la infecció en
homes i dones. Sense l’accés i la utilització dels preservatius, altres estratègies preventives,
com la comunicació sobre els canvis de comportament, l’educació sobre salut sexual i re-
productiva a les escoles i les campanyes de planificació familiar, perden gran part de la seva
eficàcia potencial18-21.

L’efectivitat d’aquestes mesures preventives en el col·lectiu homosexual ha estat ben con-
trastada, tot i que en els darrers anys s’ha detectat un relaxament de l’aplicació d’aquestes
mesures amb la pràctica de conductes de risc en les noves generacions joves d’homose-
xuals, el que està provocant un augment de la incidència de l’HIV en aquest col·lectiu18,22.

Finalment, entre les estratègies que cal contemplar amb criteris d’efectivitat, cal destacar l’e-
ducació entre iguals, la participació de mediadors en els programes, el treball d’apropament,
l’enfocament específic de gènere i l’ús dels mitjans de comunicació.

Objectius de salut i disminució de risc 
de cara a l’any 2010
1. D’aquí a l’any 2010 cal disminuir els nous casos de sida a Catalunya, en un 30% en els

usuaris de drogues injectades, en un 20% en els homes que tenen relacions sexuals
amb homes i en un 15% en els homes i dones que mantenen relacions heterosexuals.

Indicador d’avaluació: Nombre de nous casos de sida en els grups de població esmentats.

2. D’aquí a l’any 2010 cal mantenir el temps de supervivència dels infectats per l’HIV i aug-
mentar en un 5% la supervivència al 18 mesos en els casos de sida.

Indicador d’avaluació: Temps de supervivència.

3. D’aquí a l’any 2010 cal mantenir els anys potencials de vida perduts per sida per sota
dels nivells del 2001 entre la població de 13 a 65 anys.

Indicador d’avaluació: Anys potencials de vida perduts per sida (APVP).

4. D’aquí a l’any 2010 cal disminuir la freqüència de les pràctiques de risc per a la infec-
ció per l’HIV per via parenteral i sexual.

PLA DE
SALUT DE
CATALUNYA

372 INFECCIÓ PER HIV

05.3.02_369-378  23/9/03  10:50  Página 372



Indicador d’avaluació: Proporció de persones que fan pràctiques de risc en les pobla-
cions de risc.

5. D’aquí a l’any 2010 cal que la transmissió vertical de l’HIV es mantingui per sota del 2,5%.

Indicador d’avaluació: Taxa de transmissió vertical.

6. D’aquí a l’any 2010 cal que, com a resultat de la disminució de la incidència, i l’incre-
ment de la supervivència, la prevalença d’infeccions per HIV a les poblacions sentine-
lla representatives de la població general, es mantingui estable.

Indicador d’avaluació: Prevalença d’infecció per HIV a les poblacions sentinella.

Objectius operacionals del Pla de salut 
2002-2005
1. D’aquí a l’any 2005 cal estimar la incidència d’infecció per HIV a Catalunya.

Indicador d’avaluació: Realització de l’estimació.

2. D’aquí a l’any 2005 cal consolidar i normatitzar el sistema d’informació sobre nous
diagnòstics d’infecció per l’HIV i incrementar la seva exhaustivitat fins al 95%, ampliant-
lo a la resta de centres sanitaris.

Indicador d’avaluació: Percentatge d’exhaustivitat.

3. D’aquí a l’any 2005 cal estimar el percentatge de seroconversors recents (menys de
170 dies) entre els nous diagnòstics d’infecció per HIV.

Indicador d’avaluació: Percentatge de seroconversors recents.

4. D’aquí a l’any 2005 cal que almenys el 90% de les dones embarassades coneguin el
seu seroestat respecte a l’HIV com a mínim en el moment del part.

Indicador d’avaluació: Percentatge de parts en els quals la mare es coneixedora del
seu seroestat.

5. D’aquí a l’any 2005 cal estimar la mortalitat dels casos d’HIV a Catalunya, indepen-
dentment de la seva evolució a sida.

Indicador d’avaluació: Taxa de mortalitat en persones infectades per HIV.

6. D’aquí a l’any 2005 cal avaluar l’efectivitat dels tractaments antiretrovirals.

Indicador d’avaluació: Estadi dels paràmetres biològics marcadors d’efectivitat.

7. D’aquí a l’any 2005 cal avaluar si l’ús del tractament antiretroviral és adecuat, tant amb
finalitat terapèutica com de prevenció secundaria.

Indicador d’avaluació: Percentatge de casos de sida prèviament tractats amb antire-
trovirals.

8. D’aquí a l’any 2005 cal que la cobertura de la prova diagnòstica de la infecció per HIV
a tota la població sigui de 40 proves per 1.000 habitants (com a altres països euro-
peus amb menor incidència d’HIV).

Indicador d’avaluació: Nombre de proves anti-HIV realitzades per 1.000 habitants.

9. D’aquí a l’any 2005 cal consolidar la declaració microbiològica de l’HIV que perme-
trà descriure les taxes i el patró de realització de les proves diagnòstiques d’infecció
per l’HIV.

Indicador d’avaluació: Nombre de proves anti-HIV realitzades per 1.000 habitants.
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10. D’aquí a l’any 2005 cal que el retard diagnòstic d’infecció per HIV a Catalunya dismi-
nueixi en un 10%.

Indicador d’avaluació: Nombre de casos amb diagnòstic d’HIV i estat immunològic en
el moment del diagnòstic (CD4, càrrega viral).

Nombre de casos amb un període de temps entre diagnòstic d’infecció per HIV i el de
sida inferior a 12 mesos.

11. D’aquí a l’any 2005 cal que l’ús consistent del preservatiu entre els homes que tenen
relacions sexuals amb altres homes a Catalunya augmenti fins a un 85% en les rela-
cions sexuals amb parelles ocasionals i fins a un 60% en les relacions sexuals amb pa-
relles estables.

Indicador d’avaluació: Percentatge d’homes que tenen relacions sexuals amb altres ho-
mes que utilitzen sempre el preservatiu en la penetració anal amb la parella estable i
ocasional (últims 12 mesos).

Nombre de malalties de transmissió sexual en els homes que tenen relacions sexuals
amb altres homes.

12. D’aquí a l’any 2005 cal que l’ús consistent del preservatiu entre els UDVP a Catalun-
ya augmenti fins a un 75% en les relacions sexuals amb parelles ocasionals i fins a un
50% en les relacions sexuals amb parelles estables.

Indicador d’avaluació: Percentatge d’usuaris de drogues per via parenteral sense trac-
tament de la seva dependència que utilitzen sempre el preservatiu en les relacions se-
xuals amb la parella estable i ocasional (últims 6 mesos).

13. D’aquí a l’any 2005 cal expandir el seguiment conductual a altres grups que mantenen
relacions sexuals de risc (joves i persones que exerceixen la prostitució) i estimar l’ús
consistent del preservatiu.

Indicador d’avaluació: Percentatge de joves d’entre 15 i 24 anys que utilitzen sempre
el preservatiu en les relacions sexuals (últims 12 mesos).

Percentatge de persones que exerceixen la prostitució que utilitzen sempre el preser-
vatiu en les relacions sexuals mantingudes amb els seus clients.

14. D’aquí a l’any 2005 cal que l’ús compartit de xeringues usades entre els UDVP a Catalu-
nya disminueixi fins a un 15%.

Indicador d’avaluació: Percentatge d’usuaris de drogues per via parenteral sense trac-
tament de la seva dependència que accepten o passen xeringues usades en els últims
6 mesos.

15. D’aquí a l’any 2005 cal que l’ús compartit de material d’injecció de forma indirecta en-
tre els UDVP a Catalunya disminueixi fins a un 65%.

Indicador d’avaluació: Percentatge d’usuaris de drogues per via parenteral sense 
tractament de la seva dependència que practiquen el “front/backloading” (últims 
6 mesos).

Activitats
• Mantenir i millorar el Registre de casos de sida de Catalunya i el Sistema de declaració

microbiològica de l’HIV a la Xarxa de laboratoris de Catalunya, establir el Sistema d’infor-
mació sobre nous diagnòstics d’infecció d’HIV i continuar controlant els sistemes sentine-
lla d’informació. Mantenir i millorar el Registre de resistències als antiretrovirals i el de qui-
mioprofilaxi postexposició.

• Continuar l’estudi de la cohort d’infectats (PISCIS). Realitzar l’estudi AERI de seroconver-
sió recent i l’estudi de parelles mare-nadó amb recollida activa d’informació per conèixer
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les taxes de transmissió vertical i de cobertura de la prova d’anticossos antiHIV durant
l’embaràs. Seguir estudiant el percentatge de parts en que les mares coneixen el seu se-
roestat.

• Realitzar els estudis transversals per al seguiment de les conductes dels homes que 
tenen relacions sexuals amb altres homes, els UDVP sense tractament de la seva 
dependència, els joves d’entre 15 i 24 anys i les persones que exerceixen la prosti-
tució.

Suport normatiu
• Generalitat de Catalunya, Departament de Sanitat i seguretat Social. Decret 395/1996, de

12 de desembre, pel qual s’estableixen els procediments de notificació de les malalties de
declaració obligatòria i brots epidèmics al Departament de Sanitat i Seguretat Social. Dia-
ri Oficial de la Generalitat de Catalunya; núm 2294, 18 de desembre de 1996.

• Servei Català de la Salut. Implantació de la TSI com a document únic d’identificació i acre-
ditació dels usuaris del Servei Català de la Salut, i del CIP com a codi d’identificació: ins-
trució 10/98.

• España Jefatura del Estado. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal. BOE 1999; 298: 43088-43099.

• Orden del 18 de diciembre de 2000 por la que se crea un fichero con datos de carácter
personal relativo al Sistema de Información sobre Nuevas Infecciones por VIH (SINIVIH).
Boletín Oficial del Estado núm. 11, 927; viernes 12 de enero de 2001.

• Ordre SSS/249/2002 d’1 de juliol, per la qual es regulen els fitxers automatitzats que con-
tenen dades de caràcter personal en l’àmbit del Departament de Sanitat i Seguretat So-
cial. DOGC núm. 3678– 16/07/2002. Pàg. 12888.

Avaluació
• Estimar la incidència d’HIV en usuaris de drogues injectades, en homes que tenen rela-

cions sexuals amb altres homes i en homes i dones que mantenen relacions heterosexuals
sense protecció.

• Estudiar el temps de supervivència dels infectats per l’HIV i dels casos de sida.

• Estudiar el nombre d’anys potencials de vida perduts per sida entre els 13 i els 65 anys d’edat.

• Percentatge d’homes que tenen relacions sexuals amb altres homes i que, en els últims
12 mesos, han utilitzat sempre el preservatiu en la penetració anal amb la parella estable
i ocasional.

• Nombre de malalties de transmissió sexual en els homes que mantenen relacions sexuals
amb altres homes.

• Percentatge d’UDVP sense tractament de la seva dependència que, en els últims 6 mesos,
han utilitzat sempre el preservatiu en les relacions sexuals amb la parella estable i ocasional.

• Percentatge de joves d’entre 15 i 24 anys que, en els últims 12 mesos, han utilitzat sem-
pre el preservatiu en les relacions sexuals.

• Percentatge de persones que exerceixen la prostitució que utilitzen sempre el preservatiu
en les relacions sexuals mantingudes amb els seus clients.

• Percentatge d’UDVP sense tractament de la seva dependència que han acceptat o pas-
sat xeringues usades en el últims 6 mesos.

• Percentatge d’UDVP sense tractament de la seva dependència que han practicat el
front/backloading en els últims 6 mesos.

• Estudiar la taxa de transmissió vertical.
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• Nombre de persones recentment diagnosticades d’infecció per HIV.

• Estudi de l’exhaustivitat del sistema d’informació sobre nous diagnòstics d’infecció per HIV.

• Conèixer la prevalença d’infecció per l’HIV en els nadons i les mares, en la població la-
boral, en els homes que tenen relacions sexuals amb altres homes i en els UDVP reclu-
tats al carrer mitjançant una revisió mèdica anual.

• Conèixer el percentatge de seroconversors recents.

• Percentatge de parts en els quals les mares coneixen el seu seroestat.

• Estudiar la taxa de mortalitat per HIV.

• Estudi dels paràmetres biològics per valorar l’efectivitat dels tractaments.

• Percentatge de casos de sida prèviament tractats amb antiretrovirals.

• Nombre de proves antiHIV realitzades per 1.000 habitants.

• Nombre de casos amb diagnòstic d’HIV i estat immunològic en el moment del diagnòstic
(CD4, càrrega viral).

• Nombre de casos amb un període de temps inferior a 12 mesos entre el diagnòstic d’in-
fecció per HIV i el de sida.

Intervencions prioritàries del Pla de salut
2002-2005

• Informació i educació sanitària a la població general, especialment entre els joves i
adolescents i les dones en edat fèrtil, que incloguin les mesures de prevenció adients
per a cadascuna de les vies de transmissió.

• Potenciació de estratègies preventives adaptades a col·lectius d’especial vulnerabili-
tat, com els treballadors del sexe comercial, el col·lectiu homosexual, i els immigrants
i les minories ètniques.

• Sensibilització de la població general per promoure una resposta social constructiva i
evitar actituds de marginació.

• Integració social i laboral de les persones afectades.

• Formació dels professionals sanitaris.

• Millorar el procés assistencial.

• Adequar els recursos sanitaris i socials a les noves necessitats de les persones afec-
tades.

• Coordinació adequada entre nivells i dispositius assistencials.

• Suport emocional als malaltls i familiars.

• Seguiment dels efectes secundaris.

• Seguiment de les resistències als tractaments antiretrovirals.

• Subministrament de llet infantil als nadons nascuts de mares seropostives en el de-
curs del primer any de vida.
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Malalties de transmissió sexual

Introducció

Les malalties de transmissió sexual (MTS) són aquelles malalties de naturalesa infecciosa o
parasitària en les que la transmissió sexual té importància epidemiològica, tot i que en algu-
nes d’elles no és la via principal de transmissió1. Per tant, el concepte d’MTS inclou les ma-
lalties conegudes clàssicament com a malalties venèries (sífilis, gonocòccia, xancre tou, lim-
fogranuloma veneri i granuloma inguinal) i altres malalties causades per agents diversos d’entre
els bacteris, virus, fongs, protozous i artròpodes, la més recent de les quals és la infecció
pel virus de la immunodeficiència humana (HIV).

A partir de la dècada dels anys vuitanta, les MTS han constituït una de les principals preo-
cupacions dels responsables sanitaris de diversos països. L’aparició i l’increment de la in-
fecció per l’HIV han subratllat la importància de les infeccions que es transmeten per via se-
xual. De fet, l’epidèmia de la infecció per l’HIV ha contribuït a conscienciar molts sectors de
la població sobre el risc de transmissió de malalties per via sexual i, més que cap altra raó,
ha influït en l’adopció de mesures preventives2-6. A més, en aquest període l’augment d’al-
gunes MTS ha anat acompanyat per la disponibilitat de nous mètodes diagnòstics i de l’a-
vanç en el coneixement de l’epidemiologia i de les conseqüències clíniques de les MTS.
Aquest seria el cas de les infeccions per Chlamydia trachomatis, dels condilomes acuminats,
de l’herpes genital i de les infeccions pel virus de l’hepatitis B2,7

.

Magnitud del problema
La importància de les MTS rau en la seva elevada incidència i en les conseqüències sanità-
ries i econòmiques que aquesta alta freqüència comporta.

Tot i que la infecció per l’HIV adquirida per via sexual és cada vegada més freqüent i que
es tracta d’una MTS, l’abordatge d’aquest problema de salut es descriu en l’apartat sobre
la infecció per l’HIV. Aquest és també el criteri que se segueix pel que fa a la infecció pels
virus de l’hepatitis A i B.

Les formes asimptomàtiques o poc aparents d’aquestes malalties són freqüents, especial-
ment en les dones. Així, en les dones, només entre un 10 i un 30% de les infeccions per
Neisseria gonorrhoeae i per Chlamydia trachomatis presenten simptomatologia (cervicitis mu-
copurulenta o salpingitis)8. Aquestes infeccions poden ser eficaçment controlades mitjançant
un diagnòstic precoç i un tractament amb antibiòtics. Però quan no es tracten poden oca-
sionar complicacions i seqüeles que són més importants en les dones, com és la malaltia
inflamatòria pelviana que, a més de la gravetat clínica amb que pot cursar, pot ser causa
d’embarassos ectòpics, infertilitat i esterilitat9,10.

Les persones que presenten infeccions de transmissió sexual, independentment de presen-
tar símptomes o no, poden transmetre la infecció a la seva parella sexual. A més, la dona
embarassada les pot transmetre al seu fill, ja sigui via transplacèntària, en el moment del part
o per l’estreta relació que hi ha entre mare i fill durant la primera etapa de vida del nounat.
Aquestes malalties s’han associat amb una major incidència d’embarassos ectòpics, avorta-
ments de repetició, prematuritat, i infeccions congènites i perinatals11.

La sífilis congènita, la conjuntivitis i la pneumònia per clamídies, la oftàlmia neonatorum, l’her-
pes neonatorum i la infecció per l’HIV per transmissió vertical són clars exponents de la trans-
cendència que poden assolir aquestes malalties, sobretot tenint en compte que les dones
joves en edat fèrtil constitueixen un col·lectiu especialment afectat.
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Actualment està ben establerta l’existència d’una ferma relació causal entre la infecció per
papil·lomavirus humà i el càncer de coll d’úter o la seva lesió precursora, així com amb molts
dels càncers de vulva i vagina12.

També cal considerar l’associació entre la presència d’infeccions genitals i la probabilitat d’in-
fecció per l’HIV13-15. La presència de determinades MTS (MTS ulceratives, com la sífilis, l’her-
pes o el xancre tou i MTS supuratives, com la gonocòccia, la infecció genital per clamídia o
la tricomoniosi) incrementa substancialment el risc de transmissió de l’HIV. Així, la prevenció
i el control d’altres MTS tenen un important paper en l’estratègia de prevenció de la infec-
ció per l’HIV3,4.

Les MTS es troben entre les causes més comunes de morbiditat per malalties infeccioses
en el món. L’Organització Mundial de la Salut estima que l’any 1999 la incidència global de
sífilis, gonocòccia, infecció per Chlamydia trachomatis i tricomoniosi va ser de 340 milions de
casos nous en homes i dones amb edats compreses entre els 15 i els 49 anys16.

A Catalunya, les MTS són objecte de vigilància epidemiològica i s’han de declarar de forma
obligatòria els casos d’infecció gonocòccica, oftàlmia neonatorum, sífilis, infecció genital per
clamídies (des de l’any 1992), altres MTS* hepatitis B i sida. Així, les dades d’incidència ob-
tingudes a partir del Sistema de Malalties de Declaració Obligatoria ens permeten observar
les tendències que han experimentat aquestes MTS durant els anys 1989-200017-23.

La taxa d’incidència de la sífilis ha experimentat un fort descens des de l’any 1989 fins al
1995 (de 7,1 a 1,5 per 100.000 habitants). A partir d’aquest any i fins l’any 2000 les dades
corresponents mostren que la sífilis es manté estacionària.

En els últims anys la notificació de l’oftàlmia neonatorum, en canvi, ha experimentat un lleu-
ger augment atès que ha passat d’una taxa d’incidència mitjana de 0,11 per 100.000 habi-
tants (22 casos declarats) en els anys 1993-1995 i 0,15 per 100.000 habitants (21 casos
declarats) en els anys 1996-997 a 0,23 per 100.000 habitants (39 casos declarats) en el pe-
ríode 1998-2000.

La infecció gonocòccica s’ha caracteritzat per un descens ininterrumput en les taxes d’in-
cidència des de l’any 1989 fins al 1999, (de 78,9 a 3,2 per 100.000 habitants). Durant l’any
2000 la infecció gonocòccica ha presentat un comportament estacionari si comparem la in-
cidència de l’any 1999 amb la registrada l’any 2000 (de 3,6 per 100.000 habitants).

Aquesta tendència a la disminució també s’observa en la infecció genital per clamídies, que
ha passat d’una taxa mitjana d’incidència de 8,5 per 100.000 habitants en el període 1992-
1997 a 3,8 per 100.000 habitants en el de 1998-2000.

Pel que fa a la rúbrica d’altres MTS, des de l’any 1992 han devallat de manera considera-
ble, passant d’una taxa mitjana de 166,9 per 100.000 habitants en els anys 1992-1994 a
una taxa de 73,0 en 1998-2000.

Entre els anys 1989 i 1994 es van observar quatre casos de sífilis congènita (taxa d’incidència
inferior a 0,01 per 100.000 habitants) i a partir de l’any 1995 no se n’ha notificat cap cas.

Els gràfics 1-5 mostren l’evolució de les taxes d’incidència de les MTS de declaració obli-
gatòria en el període 1989-2000.

Per altra banda, estudis epidemiològics realitzats en grups de població de Catalunya mos-
tren resultats de l’evolució de la incidència en els últims anys per a certes MTS (especial-

*La rúbrica altres MTS, segons la definició del cas de les malalties de declaració obligatòria, inclou qualsevol ma-
laltia d’origen infecciós que, a criteri del metge que l’ha diagnosticada, hagi estat transmesa per via sexual i que
no sigui: infecció gonocòccica, infecció genital per Chlamydia, hepatitis A, hepatitis B, shigel·losi, amebiasi, oftàl-
mia neonatorum, sífilis o sífilis congènita.
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Gràfic 1. Morbiditat
declarada per sífilis.
Catalunya, 1989-2000
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Font: Departament de Sanitat i Seguretat Social. Generalitat de Catalunya, 2001.
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Gràfic 2. Morbiditat
declarada per
gonocòccia. Catalunya,
1989-200080
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Font: Departament de Sanitat i Seguretat Social. Generalitat de Catalunya, 2001.
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Gràfic 3. Morbiditat
declarada per oftàlmia

neonatorum. Catalunya,
1989-2000 0,50
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Font: Departament de Sanitat i Seguretat Social. Generalitat de Catalunya, 2001.
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Gràfic 4. Morbiditat
declarada per

Chlamydia trachomatis.
Catalunya, 1989-2000 12

10

8

6

4

2

0

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Font: Departament de Sanitat i Seguretat Social. Generalitat de Catalunya, 2001.
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ment per a la sífilis i la gonocòccia) diferents als presentats24,25. Així, en els darrers anys el
nombre de casos de sífilis precoç i de gonocòccia s’ha incrementat apreciablement entre les
persones ateses en els centres de control i prevenció d’MTS de Catalunya. Des de l’any
1998 els diagnòstics de sífilis primària i secundària en els centres de Barcelona i Tarragona
han superat el quàdruple (de quatre casos l’any 1998 a 25 casos el 2001). La majoria dels
pacients afectats en el període gener 2001-abril 2002 han estat homes homosexuals, alguns
d’ells coinfectats per l’HIV, i persones relacionades amb el sexe comercial (dones treballa-
dores o homes usuaris del sexe comercial) d’origen estranger.

Per la importància i per la disponibilitat de mesures eficaces per a la prevenció, detecció i el
control, les MTS es van proposar en el Pla de Salut de Catalunya com un problema de sa-
lut prioritari.

Els objectius de salut relacionats amb les MTS es plantegen necessàriament en relació amb
aquelles malalties de les quals es disposa de dades. De tota manera, moltes de les mesu-
res preventives empreses, d’educació sanitària, de detecció i tractament precoç i de control
dels contactes són efectives per a combatre el conjunt d’MTS26-28.

En el Document marc per a l’elaboració del Pla de salut de Catalunya29 es van fixar com ob-
jectius de salut per a l’any 2000 la reducció de la incidència de la sífilis en un 30%, la re-
ducció de la incidència de la gonocòccia en un 25%, la reducció de la proporció de go-
nocòccia causada per soques de Neisseria gonorrhoeae productores de betalactamasa en
un 50%, l’eliminació de la oftàlmia neonatorum i de la sífilis congènita, i la reducció de la in-
cidència d’altres malalties de transmissió sexual en un 20%.

Per a l’avaluació dels objectius proposats en el Pla de Salut 2000 s’han utilitzat els indi-
cadors de l’evolució de la morbiditat de les MTS següents: taxes d’incidència de la sífilis,
gonocòccia, oftàlmia neonatorum, sífilis congènita i altres MTS, així com la proporció de
gonocòccia causada per soques de Neisseria gonorrhoeae productores de betalactamasa
registrades durant el període 1989-2000. Les taxes d’incidència s’obtenen del Registre de

Gràfic 5. Morbiditat
declarada per «Altres
MTS»*. Catalunya,
1989-2000200
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Font: Departament de Sanitat i Seguretat Social. Generalitat de Catalunya, 2001.
*El terme «Altres MTS» es refereix a totes les MTS incloses en aquest epígraf de la llista de malalties de declaració obligatòria; fins
l’any 1991 inclou la infecció genital per C. trachomatis.
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malalties de declaració obligatòria de Catalunya. El percentatge de gonocòccia causada
per soques de Neisseria gonorrhoeae productores de betalactamasa s’extrau del labora-
tori que fa les anàlisis del Centre de Prevenció i control de les malalties de transmissió se-
xual (actualment, Unitat d’Infeccions de Transmissió Sexual) del CAP Drassanes de Bar-
celona.

L’evolució de les MTS objecte d’avaluació en el període 1989-2000 s’ha caracteritzat per una
important disminució de la taxa d’incidència en tots els casos. Excepte l’objectiu d’elimina-
ció de l’oftàlmia neonatorum entre els anys 1989 i 2000, tots els objectius de salut fixats per
l’any 2000 s’han assolit, i abans de l’any 2000. Així, per a la gonocòccia s’assoleix l’any
1990; per a la sífilis, de manera estable, l’any 1995 i per a la rúbrica d’altres malalties, l’any
1998 (taula 1).

1989 1995 2000 (previsió)

Sífilis* 7,1 1,4 1,5 (≤ 4,9)

Gonocòccia 78,9 14,4 3,6 (≤ 59,2)

Gonocòccia per soques productores 
de betalactamasa** 20,4 17,4 6,1 (≤ 10,2)

Oftàlmia neonatorum* 0,48 0,10 0,25 (0)

Sífilis congènita* 0,01 0 0 (0)

Altres malalties de transmissió sexual* 113,2 142,6 65,5 (≤ 90,4)

*Taxes d’incidència anuals per 100.000 habitants.
**Proporció de soques productores de betalactamasa.

Font: Departament de Sanitat i Seguretat Social. Generalitat de Calunya.

Taula 1. Evolució dels
indicadors de les

malalties de tranmissió
sexual. Catalunya,
1989, 1995, 2000 

i previsió per a l’any
2000

Diferents causes han contribuït a reduir la incidència d’aquestes malalties i a que els indica-
dors es trobin en els nivells actuals. De fet, l’epidèmia de l’infecció per l’HIV ha contribuït a
conscienciar molts sectors de la població sobre el risc de transmissió d’MTS i ha influït, molt
més que altres raons, en l’adopció de mesures preventives. També el reconeixement que les
MTS faciliten la transmissió de l’HIV ha conduït a un major control de les MTS com com-
ponent dels programes de prevenció de l’HIV en els països desenvolupats5,6. Això ha facili-
tat la disminució de certes MTS d’etiologia bacteriana, com la sífilis primària i secundaria i la
gonocòccia30,31.

Justificació de les intervencions
D’altra banda, per assolir aquests objectius del Pla de salut per a l’any 2000, els successius
plans de salut32-34 van establir una sèrie de línies d’actuació per a la prevenció i el control de
les MTS basant-se en la informació i l’educació sanitària, la detecció i el tractament precoç
dels casos, el control dels contactes i la vigilància epidemiològica.

En aquests anys, les activitats d’informació i educació sanitàries han fet èmfasi en els cen-
tres d’ESO, batxillerat i ensenyament superior, i també en l’àmbit sanitari, especialment 
dirigides a joves i grups amb comportaments de risc, a través dels centres de prevenció
i control de les MTS (actualment Unitats d’infeccions de transmissió sexual), dels progra-
mes d’atenció a la dona dels Centres d’assistència primària i de recursos d’informació ju-
venil.

Axí mateix, s’ha conduït un programa específic en els centres penitenciaris per a la detecció
precoç, diagnòstic i tractament de les MTS. Per a les dones embarassades i les persones
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amb comportament de risc, s’ha impulsat el cribratge d’algunes MTS d’acord amb les di-
rectrius establertes a la Guia per a la prevenció i el control de les MTS35-39.

En aquest sentit, un dels principals instruments d’intervenció ha estat l’elaboració i difusió,
per part del Departament de Sanitat i Seguretat Social, d’aquesta guia de prevenció i con-
trol, dirigida als professionals sanitaris.

També s’han redactat i difós els criteris mínims per a l’abordatge d’aquestes malalties, que
han permès una homogeneïtzació de pautes de prevenció i control tant en l’atenció primà-
ria com en l’especialitzada40-42.

Altres accions, com la formació dels professionals de la salut, la millora de la vigilància epi-
demiològica o la implementació de protocols específics a les regions sanitàries, han contri-
buït a la millora de la situació d’aquestes malalties37-39.

Pel que fa a l’increment de la incidència de certes infeccions de transmissió sexual bacte-
rianes detectat en els darrers anys a Catalunya, també s’ha observat en diversos estats mem-
bres de la Unió Europea des de mitjans dels anys noranta, i recentment s’han observat brots
de sífilis43-45. Així en el Regne Unit, els brots de sífilis a Bristol s’han associat amb la trans-
missió heterosexual de la infecció, l’exercici de la prostitució i l’ús de la cocaïna «crac», i d’al-
tra banda els brots a Brighton, Manchester i Londres han estat entre homes homosexuals,
alguns d’ells coinfectats per l’HIV46-48.

Aquests brots, igual que els que han succeït als Estats Units, han tingut lloc en àrees amb
una prevalença prèvia baixa o entre subgrups de població en que la malaltia ha estat en gran
part eliminada. A més, aquests brots s’han caracteritzat per un ràpid increment en els grups
de risc amb una alta proporció de canvis de parella, relacions (viatge o migració) amb àrees
d’alta incidència, i pel predomini creixent de la transmissió homosexual amb una alta pro-
porció de coinfecció per l’HIV entre els casos incidents. Això pot reflectir la concentració de
la infecció en subgrups amb altes taxes de canvi de parella, encara que hi ha altres factors
que poden haver influït en l’increment de la sífilis i la coinfecció amb l’HIV. Així, les teràpies
antiretrovirals efectives han incrementat la prevalença dels individus infectats per l’HIV. Al ma-
teix temps s’han incrementat les pràctiques de sexe no segur entre els homes homosexuals,
particularment amb parelles sexuals que desconeixen si estan infectades per l’HIV. A més,
s’ha incrementat l’oportunitat d’adquirir nous companys sexuals (a través d’Internet, obertu-
ra de noves saunes…)49.

Objectius de salut per a l’any 2010

1. D’aquí a l’any 2010 cal reduir un 10% la incidència de sífilis.

Indicador d’avaluació: Incidència de sífilis.

2. D’aquí a l’any 2010 cal reduir un 10% la incidència de gonocòccia.

Indicador d’avaluació: Incidència de gonocòccia.

3. D’aquí a l’any 2010 cal reduir un 10% la incidència d’infecció genital per Chlamydia tra-
chomatis.

Indicador d’avaluació: Incidència d’infecció genital per Chlamydia trachomatis.

4. D’aquí a l’any 2010 cal eliminar l’oftàlmia neonatorum.

Indicador d’avaluació: Incidència d’oftàlmia neonatorum.
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5. D’aquí a l’any 2010 cal mantenir l’eliminació de la sífilis congènita.

Indicador d’avaluació: Incidència de sífilis congènita.

6. D’aquí a l’any 2010 cal reduir la incidència d’altres malalties de transmissió sexual en un
15%.

Indicador d’avaluació: Incidència d’altres malalties de transmissió sexual.

Objectius operacionals del Pla de salut 
2002-2005
1. D’aquí a l’any 2005 cal que el 90% dels joves de centres d’ESO (cursos 3r i 4t), FP, Bat-

xillerat i Ensenyament universitari coneguin les MTS i les principals mesures per a evitar-les.

Indicador d’avaluació: Proporció de joves en edat escolar i universitària que coneixen les
MTS i les mesures per prevenir-les.

2. D’aquí a l’any 2005 cal que el 80% de centres d’FP i Batxillerat realitzin programes d’e-
ducació sexual durant el curs escolar.

Indicador d’avaluació: Proporció de centres que apliquen el programa.

3. D’aquí a l’any 2005 cal que el 80% de la població entre 15 i 49 anys conegui les MTS
i les principals mesures per a evitar-les.

Indicador d’avaluació: Proporció de persones que coneixen les MTS i les mesures per
prevenir-les.

4. D’aquí a l’any 2005 cal que el 90% del personal d’atenció primària de salut, en espe-
cial el susceptible d’estar més en contacte amb persones amb un risc elevat de con-
treure una MTS, realitzi activitats d’informació i educació sanitària.

Indicador d’avaluació: Proporció de professionals d’atenció primària que realitzen les ac-
tivitats.

5. D’aquí a l’any 2005 cal que almenys el 95% de la població entre 15 i 49 anys amb 
risc elevat d’adquirir MTS utilitzi adequadament els preservatius i/o altres mesures pre-
ventives.

Indicador d’avaluació: Proporció de persones de 15 a 49 anys que utilitzen adequada-
ment els preservatius.

6. D’aquí a l’any 2005 cal que el 90% de metges especialistes en dermatologia, urologia,
ginecologia, com també els metges que treballen en les unitats d’atenció a la salut se-
xual i reproductiva i en establiments penitenciaris, realitzin activitats de diagnòstic i trac-
tament precoç d’MTS.

Indicador d’avaluació: Proporció de professionals que realitzen les activitats.

7. D’aquí a l’any 2005 cal que el 90% de laboratoris perifèrics de suport a l’atenció primà-
ria de salut realitzin les determinacions necessàries per al diagnòstic de les MTS més
freqüents.

Indicador d’avaluació: Proporció de laboratoris perifèrics que realitzen les determinacions
per al diagnòstic de les MTS.

8. D’aquí a l’any 2005 cal que en el 90% de les persones amb MTS diagnosticades se-
gueixin correctament el tractament i el control posterior.

Indicador d’avaluació: Proporció de pacients que segueixen correctament el tractament
i els controls.
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9. D’aquí a l’any 2005 cal controlar el 70% dels contactes sexuals dels malalts diagnos-
ticats.

Indicador d’avaluació: Proporció de contactes controlats en centres d’MTS.

10. D’aquí a l’any 2005 cal que tots els professionals sanitaris, en especial els susceptibles
d’estar més en contacte amb persones amb risc elevat de contreure una MTS, rebin
formació bàsica sobre les MTS.

Indicador d’avaluació: Proporció de professionals sanitaris que han rebut formació.

11. D’aquí a l’any 2005 cal potenciar la notificació dels casos de malalties de transmissió
sexual de declaració obligatòria.

Indicador d’avaluació: Realització de l’activitat.

12. D’aquí a l’any 2005 cal fer una estimació de la incidència i prevalença de la infecció
genital per papil·lomavirus humans, i especialment pels oncogènics.

Indicador d’avaluació: Realització de l’activitat.

13. D’aquí a l’any 2005 cal que el sistema de vigilància epidemiològica permeti estimar la
incidència de les principals MTS a Catalunya i orientar les accions a emprendre per re-
alitzar un control efectiu d’aquestes malalties.

Indicador d’avaluació: Realització de l’activitat.

Activitats
Les estratègies que han de guiar les intervencions van dirigides, fonamentalment, a evitar
l’adquisició d’MTS i a trencar la cadena d’infecció, i es basen preferentment en:

• Informació i educació sanitàries a la població, especialment a joves i adolescents.

• Diagnòstic de tots els malalts afectats d’MTS i detecció oportunista en els grups amb com-
portaments de risc actual o previ de tenir MTS (persones promíscues, persones que exercei-
xen la prostitució, usuaris de la prostitució, consumidors de drogues per via parenteral), es-
pecialment en les dones (en les que es manifesten de forma asimptomàtica).

• Tractament correcte dels infectats i informació i educació sanitàries sobre el risc que com-
porten les MTS tant per l’infectat com per als seus companys sexuals.

• Estudi dels companys sexuals dels infectats i, si cal, tractament.

• Promoció de canvis de comportament sexual, especialment d’aquelles persones amb més
risc i probabilitat de contraure i/o estendre les MTS.

La informació i l’educació sanitàries destinades a evitar o a protegir adequadament les con-
ductes sexuals de risc, la detecció precoç i el tractament dels casos, el control dels con-
tactes i la vigilància epidemiològica han demostrat la seva eficàcia i efectivitat en la preven-
ció i control de les MTS, i permeten actuar contra aquest important problema de salut
pública6,26,50-53.

Moltes de les mesures preventives i sanitàries proposades seran efectives per combatre el
conjunt de les MTS, ja que en general les conductes de risc implicades en l’aparició d’una
o més MTS són les mateixes. Les MTS van unides al comportament humà, i cal una ac-
tuació intersectorial (escoles, mitjans de comunicació, llocs de treball, entre d’altres), junta-
ment amb un paper actiu dels serveis i dels seus professionals per a la prevenció, la de-
tecció i el control d’aquestes malalties29,30,54.

La informació i l’educació sanitària dirigides a la població i als grups amb comportament de
risc han d’anar adreçades a proporcionar coneixements sobre els mecanismes de transmis-
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sió de les MTS, els primers símptomes i els riscs que s’hi associen, i la prevenció especí-
fica. L’educació sanitària ha d’anar destinada a l’adopció de conductes sexuals segures o
bé a canvis de comportament que redueixin el risc d’adquirir o transmetre les MTS, com ara
el retard en l’inici de les relacions sexuals, la reducció del nombre de companys sexuals, la
utilització correcta i sistemàtica del preservatiu en totes les relacions sexuals que no com-
portin monogàmia mútua amb la parella no infectada, o les pràctiques sexuals de menys
risc55-57.

Una altra de les intervencions a realitzar és la detecció precoç de les MTS que poden ser
asimptomàtiques i que, sense tractament, poden evolucionar més desfavorablement, amb
conseqüències per al propi infectat i amb risc de transmissió a altres persones36,39,58. Entre
les MTS que cal detectar de manera oportunista a persones amb comportament de risc s’in-
clouen: sífilis, gonocòccia, infecció genital per Chlamydia trachomatis, hepatitis B i infecció
per l’HIV, i en les dones també infecció per Trichomones vaginalis. En totes les dones em-
barassades cal fer una detecció precoç de la sífilis, l’hepatitis B i la infecció per l’HIV, i a les
dones embarassades amb comportament de risc, un cribratge de la infecció per Neisseria
gonorrhoeae i de la infecció per Chlamydia trachomatis.

En les malalties bacterianes, fúngiques i protozoàries, que són malalties guaribles, una me-
sura de prevenció secundària eficaç és el tractament precoç i adequat dels casos, juntament
amb la detecció i el tractament dels contactes asimptomàtics, mentre que en el cas de les
malalties víriques, el tractament no és cap mesura de control efectiu i el millor abordatge en
aquests casos és la prevenció primària, tal com s’ha demostrat amb les estratègies de pre-
venció i control de la infecció per l’HIV, és a dir, amb les mesures que pretenen evitar l’a-
parició de nous casos de malaltia mitjançant, per exemple, l’educació sanitària de la pobla-
ció36,59.

La immunització activa ocupa un lloc fonamental en la prevenció de les malalties transmissi-
bles. Però avui dia només dues malalties de transmissió sexual són prevenibles per vacuna-
ció: les hepatitis A i B60,61.

Cal que s’utilitzin tots els dispositius assistencials implicats (serveis de ginecologia i obstetrí-
cia, i del Programa sanitari d’atenció a la salut sexual i reproductiva [ASSTR] dels centres
d’atenció primària) en una acció coordinada a fi d’optimitzar els recursos existents i facilitar
els dispositius de diagnòstic i seguiment. Així, l’atenció primària s’ha configurat com el marc
idoni per desenvolupar les activitats de prevenció, detecció i control. La introducció dels con-
sells per a la prevenció de les MTS mitjançant els contactes dels individus amb l’atenció
primària de salut segueix essent un dels objectius prioritaris a desenvolupar conjuntament
amb la millora dels procediments de detecció i control. Un altre àmbit d’interès especial per
a la informació i l’educació sanitària és l’escola. Per aquest motiu es segueix proposant una
intervenció específica per promoure hàbits saludables en relació amb les MTS.

Per altra banda, la capacitat d’intervenció dels diferents professionals s’ha de continuar mi-
llorant mitjançant activitats de formació continuada.

Finalment, la millora de la vigilància epidemiològica i especialment la sensibilització dels pro-
fessionals en relació amb la notificació obligatòria de les MTS, és un altre objectiu que s’ha
plantejat quant a aquest problema de salut.

La vigilància i els estudis epidemiològics són components essencials dels programes de con-
trol per a les MTS. Si bé altres formes d’investigació bàsica biomèdica ens fan comprendre
per què una exposició o comportament causa o preveu la malaltia, només l’epidemiologia
permet quantificar l’exposició a la malaltia62.

En concret les activitats proposades per tal d’assolir els objectius de salut per a l’any 2010
a Catalunya són les següents:
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• Informació i educació sanitàries a la població general, especialment a joves i adolescents
i als grups amb comportament de risc, a través dels contactes amb el dispositiu assis-
tencial implicat.

• En l’àmbit escolar, educació per a la salut i promoció d’hàbits saludables en relació amb
les MTS, i de manera sistemàtica als alumnes d’FP, Batxillerat i de 3r i 4t d’ESO.

• Dispensació de preservatius als presos i als sentenciats a penes de presó i a les perso-
nes d’alt risc que acudeixen a les unitats d’infeccions de transmissió sexual i d’atenció a
la salut sexual i reproductiva.

• Promoció de canvis de comportament sexual i de l’ús del preservatiu, especialment d’a-
quelles persones amb més risc i probabilitat de contraure i/o estendre les MTS.

• Vacunació amb la vacuna antihepatitis A i/o B a les persones amb comportament de
risc d’acord amb la Guia per a la prevenció i control de les malalties de transmissió se-
xual.

• Realització de la profilaxi de l’oftàlmia neonatal en tots els serveis d’obstetrícia.

• Diagnòstic i tractament de les MTS més frequents en els centres d’atenció primària.

• Impuls de fórmules de treball amb participació dels professionals encarregats de dur a ter-
me les activitats del Programa de prevenció i control de les malalties de transmissió se-
xual per a la incorporació i l’operativització en els serveis dels criteris per la prevenció, el
diagnòstic i el tractament de les malalties de transmissió sexual, especialment en certs
grups de població (treballadors del sexe comercial, immigrants estrangers…).

• Cribratge d’MTS a homes i dones amb comportament de risc d’acord amb la Guia per a
la prevenció i el control de les malalties de transmissió sexual.

• Detecció precoç a totes les dones embarassades de la sífilis i l’hepatitis B, i a les dones
embarassades amb comportament de risc, cribratge de la infecció per Neisseria gonorr-
hoeae i Chlamydia trachomatis, d’acord amb la Guia per a la prevenció i control de les
malalties de transmissió sexual i el Protocol de seguiment de l’embaràs a Catalunya, del
Departament de Sanitat i Seguretat Social26,27.

• Tractament i seguiment correcte dels malalts d’MTS.

• Control dels contactes sexuals dels pacients que presenten MTS mitjançant l’entrega de
targetes de visita preferent.

• Formació continuada dels diferents professionals sanitaris implicats en activitats del Pro-
grama de prevenció i control de les MTS.

• Informació i sensibilització dels profesionals sanitaris en relació amb la notificació obligatò-
ria de malalties.

• Millora i adequació dels sistemes d’informació necessaris per a la realització de la vigilàn-
cia epidemiològica i control dels indicadors conductuals, especialment en les unitats d’in-
feccions de transmissió sexual i d’atenció a la salut sexual i reproductiva, en els serveis
de ginecologia i obstetricia de l’atenció pimària i hospitalaris, i en els serveis sanitaris pe-
nitenciaris.

• Adequació dels diversos dispositius assistencials a les necessitats que, en un procés cla-
rament dinàmic, es van detectant en la societat.

• Manteniment de la coordinació entre nivells assistencials i interdepartamentals per al con-
trol i prevenció de les MTS.

Suport normatiu
• Decret 295/1989, pel qual es deroga el Decret 303/1985, de 31 d’octubre, sobre la pres-

cripció i el control de l’administració de la vacuna contra l’hepatitis B.

• Ordre de 27 de novembre de 1989, per la qual s’estableixen els mecanismes de control
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i seguiment de l’ús de la vacuna contra l’hepatitis B i es determinen els grups de risc ele-
vat de presentar la malaltia.

• Decret 283/1990, de 21 de novembre, pel qual es crea el Programa sanitari d’atenció a
la dona i s’estableixen normes per a la vinculació a aquest programa per part dels pro-
fessionals sanitaris implicats.

• Ordre de 4 de juliol de 1991, de creació del Programa de prevenció i control de les ma-
lalties de transmissió sexual.

• Decret 395/1996 de 12 de desembre, pel qual s’estableixen els procediments de notifica-
ció de les malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics al Departament de Sanitat
i Seguretat Social.

• Decret 217/2002 d’1 d’agost, pel qual es regulen els locals de pública concurrència on
s’exerceix la prostitució.

Avaluació
• Els objectius de salut relacionats amb el manteniment de l’eliminació (sífilis congènita), la

consecució de l’eliminació (oftàlmia neonatorum) o la reducció de la incidència (sífilis, go-
nocòccia, infecció genital per Chlamydia trachomatis i altres MTS) de les MTS s’avaluaran
mitjançant el seguiment de la incidència d’aquestes malalties basant-se en la morbiditat
declarada al Sistema de Malalties de Declaració Obligatòria de Catalunya.

• Existència i disponibilitat de la informació sanitària. Activitats de difusió efectuades.

• Evolució del percentatge de joves de centres d’FP, ESO i BUP coneixedors de les MTS i
dels mecanismes per prevenir-les.

• Evolució del percentatge de persones entre 15 i 49 anys coneixedores de les MTS i dels
mecanismes per prevenir-les.

• Evolució del percentatge de població de risc elevat que utilitza mesures preventives.

• Evolució del percentatge anual de població de risc elevat que està vacunat o que es va-
cuna de l’hepatitis A i/o B.

• Evolució del nombre anual de casos detectats amb els cribratges de gonocòccia, infecció
per Chlamydia trachomatis i sífilis.

• Evolució del nombre anual de casos de malaltia inflamatòria pèlvica diagnosticats en els
hospitals en un període de temps determinat.

• Evolució del percentatge de pacients que compleixen els tractaments i els controls poste-
riors.

• Evolució del percentatge de contactes controlats en un període de temps determinat.

• Accions realitzades per a la formació continuada dels diferents professionals sanitaris en-
carregats de dur a terme les activitats del Programa de prevenció i control de les malal-
ties de transmissió sexual.

• Accions efectuades per conèixer la cobertura de declaració de les MTS en els centres sa-
nitaris on es diagnostiquen i l’evolució de la cobertura de la declaració de les MTS.

Intervencions prioritàries del Pla de salut
2002-2005
Pel Pla de Salut de Catalunya 2002-2005 s’han mantingut les intervencions proposades pel
del període 1999-2001, basades en les activitats de prevenció, detecció i control de les MTS,
la millora de la vigilància epidemiològica i la promoció d’hàbits saludables:
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• Informació i educació sanitàries a la població general i als grups amb comportament
de risc.

• Elaboració i edició de material d’educació sanitària sobre les infeccions de transmis-
sió sexual més prevalents.

• Cribratge a homes i dones amb comportament de risc.

• Detecció precoç a totes les dones embarassades de la sífilis, l’hepatitis B i la infec-
ció per l’HIV, i a les dones embarassades amb comportament de risc, cribratge de
les infeccions per Neisseria gonorrhoeae i Chlamydia trachomatis, d’acord amb les di-
rectrius establertes en la Guia per a la prevenció i control de les malalties de trans-
missió sexual i el Protocol de seguiment de l’embaràs a Catalunya, del Departament
de Sanitat i Seguretat Social.

• Durant el període de vigència d’aquest Pla de salut, es difondran i aplicaran els cri-
teris per a la prevenció, el diagnòstic i el tractament, especialment en certs grups de
població (persones treballadores del sexe comercial, immigrants estrangers…).

• Elaboració, edició i promoció de les mesures de prevenció i control de les MTS en
les persones que exerceixen la prostitució.

• Vigilància epidemiològica: per una banda, s’haurà de millorar el registre poblacional
de casos d’MTS, especialment d’oftàlmia neonatorum; i per l’altra, durant el període
de vigència d’aquest Pla de salut, s’haurà d’augmentar almenys un 20% la cobertu-
ra de declaració de les MTS en àmbits assistencials concrets (com les unitats d’a-
tenció a la salut sexual i reproductiva)
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Tuberculosi

Introducció
La tuberculosi continua sent en l’actualitat un important problema de salut pública. Un terç de
la població mundial està infectada per Mycobacterium tuberculosis i és la causa més freqüent
de mortalitat per malaltia infecciosa, causada por un sol microorganisme, en la població ge-
neral i entre les persones infectades pel virus de la immunodeficiència humana (HIV)1,2. Aques-
ta pesada càrrega de morbimortalitat ha motivat que l’Organització Mundial de la Salut (OMS)
hagi declarat la tuberculosi com una malaltia d’emergència global3. L’aparició de la infecció
per l’HIV, amb l’increment de susceptibilitat dels afectats i d’altres factors de risc, a més d’un
mal ús de les combinacions farmacològiques, va incrementar el nombre de casos en els paï-
sos desenvolupats i van aparèixer soques de Mycobacterium tuberculosis multiresistents2,4,5.

A Catalunya, des de l’any 1988 fins al 1992, es va produir un augment important en la in-
cidència de la malaltia tuberculosa, principalment a causa de la sida, però a partir del 1993
ha anat disminuint fins arribar a la taxa actual de 27,4 casos per 100.000 habitants l’any
2001, que no deixa de ser de les més altes de la Unió Europea6,7. La seva davallada, però,
s’ha vist aturada per l’important increment del nombre de malalts diagnosticats entre la po-
blació immigrant procedent de països en vies de desenvolupament.

A Catalunya, la morbiditat sempre ha estat molt relacionada amb determinats grups de perso-
nes amb factors de risc associats, com són la sida, la drogoaddicció, la indigència, l’alcoho-
lisme, la immigració, la pobresa o el fet d’estar reclòs en un centre penitenciari. Aquests ma-
lalts tenen més dificultats a l’hora de seguir un tractament llarg d’una durada de sis mesos o
més. L’anamnesi i les lesions pulmonars que presenten en el diagnòstic suggereixen que han
estat contagiant durant mesos. Només quan estan en un estat molt avançat de la malaltia i es
troben malament s’adrecen als serveis d’urgències hospitalàries, on s’ingressen i es tracten amb
la medicació adequada, i quan es donen d’alta abandonen el tractament. Generalment tornen
a recaure i, per tant, tornen a contagiar i el cercle comença una altra vegada.

Habitualment, a Catalunya, la tuberculosi és notificada pels serveis hospitalaris i centres especia-
litzats. L’any 2000, l’assistència primària va notificar 104 casos, el 6% de la incidència d’aquest
any. Això caldria modificar-ho, ja que el paper de l’assistència primària és fonamental per tal de
reduir el retard diagnòstic dels malalts i, per tant, la seva capacitat de contagi, per controlar que
el tractament es faci correctament, recuperar malalts perduts, controlar els contactes, etc.

L’objectiu general i fonamental d’aquest document és reduir l’endèmia tuberculosa del país,
i per això va adreçat als qui, fins ara, principalment controlen els casos, però s’insisteix que
l’atenció primària, i qualsevol equip sanitari amb suficient experiència, ha de participar acti-
vament en el control de la tuberculosi, i en el cas que sigui necessari, cal que cerqui l’as-
sessorament i suport dels equips amb una experiència més gran.

Magnitud del problema
La mortalitat per tuberculosi a Catalunya l’any 1997 superava la mitjana de l’Estat Espanyol
amb una taxa d’1,6 morts per 100.000 habitants1,8. A la Comunitat Europea, la taxa de mor-
talitat el mateix any era d’1,5 morts per 100.000 habitants. L’evolució de la mortalitat per tu-
berculosi a Catalunya els darrers anys (gràfic 1) mostra un descens de les taxes, arribant a
situar-se l’any 2000 per sota d’un cas per 100.000 habitants.

Des de l’any 1990 fins al 2000, la morbiditat tuberculosa a Catalunya ha davallat considera-
blement, uns 22 punts en la taxa per 100.000 habitants (taula 1). Això no obstant, encara
segueix presentant una de les taxes més altes dels països desenvolupats2,6-12.
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Aquest descens no ha estat homogeni en tot el període, ha afectat gairebé exclusivament el
sexe masculí i a més, la taxa de tuberculosi bacil·lífera s’ha mantingut pràcticament estable
(taula 2) i és molt més alta que la dels països del nostre entorn2,4,6.

La conseqüència immediata d’aquest elevat nombre de fonts de contagi és que el risc d’in-
fecció a la comunitat és alt13-17, tot i que molts dels malalts tuberculosos són individus poc
integrats dins la comunitat, ja que els propis factors de risc associats a la malaltia provo-
quen la seva marginalitat dins la societat. El 42,2% de tots els pacients i el 43,4% dels ma-
lalts amb tuberculosi pulmonar bacil·lífera van presentar l’any 2000 algun dels factors de risc
associats més freqüentment, com la sida, l’ús de drogues per via parenteral, l’alcoholisme,
la indigència i, en els últims anys, la immigració recent per raons econòmiques (gràfic 2).

La tuberculosi associada als seus dos principals factors de risc (sida i immigració) ha evolu-
cionat en el període 1992-2000 de manera diferent. Han davallat considerablement els casos

Gràfic 1. Evolució 
de la mortalitat 
per tuberculosi.
Catalunya, 1989-2000
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Evolució dels casos per 100.000 habitants

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Any

Morts per tuberculosi Objectiu per a l’any 2000

Any Nombre de casos Taxa per 100.000 habitants

1990 2.993 49,8

1991 3.114 51,4

1992 3.144 51,9

1993 3.011 49,7

1994 2.926 48,3

1995 2.942 48,5

1996 2.677 43,9

1997 2.274 37,3

1998 1.979 32,5

1999 1.888 31,0

2000 1.744 27,9

Font: Programa de tuberculosi. Departament de Sanitat i Seguretat Social.

Taula 1. Morbiditat
tuberculosa a
Catalunya, 1990-2000
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de tuberculosi amb sida, mentre que els casos de tuberculosi entre immigrants s’han quadru-
plicat. Els casos associats amb l’alcoholisme i la indigència no presenten canvis significatius.

Justificació de les intervencions
La infecció per l’HIV augmenta la incidència de tuberculosi activa mitjançant l’increment del
risc de reactivació de la tuberculosi latent, de progressió ràpida a malaltia activa en els ca-
sos d’infecció recent i de reinfecció exògena. L’ús de drogues, el consum excessiu d’alco-
hol i el tabaquisme són factors que afavoreixen l’aparició de nous casos de tuberculosi. D’al-
tra banda, les migracions des de països on la prevalença de la tuberculosi és relativament
alta cap a àrees de baixa prevalença, contribueixen a incrementar la incidència d’aquest pro-
blema de salut en els països industrialitzats. En general, les condicions de vida precària afa-

Any Nombre de casos Taxa per 100.000 habitants

1990 860 14,2

1991 930 15,3

1992 1.105 18,2

1993 1.100 18,2

1994 1.100 18,2

1995 1.112 18,3

1996 864 14,2

1997 902 14,8

1998 854 14,0

1999 858 13,9

2000 844 13,7

Font: Programa de tuberculosi. Departament de Sanitat i Seguretat Social.

Taula 2. Evolució de la
tuberculosi bacil·lífera a

Catalunya, 1990-2000

Gràfic 2. Evolució 
de la tuberculosi i dels

seus dos principals
factors de risc 

(sida i immigració). 
Catalunya, 1992-2000
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voreixen la infecció tuberculosa i també el desenvolupament de la malaltia entre els individus
infectats.

El mal compliment del tractament per part dels infectats i malalts és una situació relativament
freqüent i té com a conseqüència una possible aparició de bacils farmacoresistents que agreu-
gen el problema sanitari ja existent18.

Les estratègies per a la prevenció i el control de la infecció i de la malaltia tuberculosa han
d’adreçar-se fonamentalment a trencar la cadena epidemiològica. Aquestes mesures són efi-
caces i eficients per al control de la tuberculosi, han estat especificades per l’OMS i poden
resumir-se en els punts següents7,9,10,19,20:

• Identificar i diagnosticar els infectats i malalts de tuberculosi pulmonar i extrapulmonar.

• Tractar precoçment i correctament els malalts, especialment aquells amb bacil·loscòpia po-
sitiva d’esput.

• Realitzar el tractament de la infecció tuberculosa latent (TITL) en els casos en que es pres-
suposi que hi ha un alt risc d’emmalaltir de tuberculosi.

• Estudiar i tractar, si cal, els contactes dels malalts, especialment dels que presenten ba-
cil·loscòpia positiva d’esput.

• Intervenir activament amb supervisió en aquells casos que es sospita o se sap que no
compleixen la quimioteràpia o el TITL a fi de que la completin correctament, sobretot en
els casos dels malalts bacil·lífers, dels que ja havien estat tractats anteriorment, dels im-
migrants i dels que presenten factors de risc associats.

• Millorar les condicions sociosanitàries dels immigrants quan arriben i afavorir els controls
sanitaris.

• Millorar i incrementar l’educació sanitària, per part del personal sanitari, dirigida a malalts
i infectats per a mentalitzar-los sobre la importància de la correcta administració del trac-
tament i de les conseqüències de fer-lo malament, així com ensenyar mesures preventi-
ves, etc.

• Detectar, reclutar i preparar a persones que puguin ajudar a fer més fàcil l’accés dels pa-
cients al sistema sanitari (per problemes d’idioma, culturals, legals, etc.) i ajudar-los a com-
plir el tractament.

• Proveir de mides preventives als centres on ingressen o es visiten els malalts contagiosos
per protegir el personal sanitari.

• Millorar el coneixement dels sanitaris sobre la malaltia i sobre l’organització del control de
la tuberculosi i els llocs on remetre als malalts o consultar els dubtes.

• Fer antibiogrames a tots els malalts, però sobre tot als immigrants, als que han recaigut i
altres grups de risc de resistències als fàrmacs.

• Establir sistemes de diagnòstic i d’assessoria en el diagnòstic i tractament de les formes
extrapulmonars.

Per poder dur a terme aquestes accions és fonamental la formació continuada dels profes-
sionals sanitaris, mantenir i millorar els seus coneixements i habilitats per al diagnòstic pre-
coç de la infecció i de la malaltia en pacients amb simptomatologia compatible amb la de la
tuberculosi o en els que pertanyen a grups de risc (individual o comunitari), establir el trac-
tament correcte, realitzar l’estudi de contactes i aplicar les mesures de prevenció.

La coordinació adequada entre els diferents nivells i recursos assistencials és un altre as-
pecte a tenir present, no només per millorar el procés d’atenció i contribuir a la recerca ac-
tiva de casos, sinó també per proporcionar el suport correcte als malalts i als seus familiars.
Cal que es desenvolupin mecanismes que permetin recuperar els pacients i reforçar la co-
ordinació entre els centres i els serveis sanitaris a fi de facilitar l’acceptació del tractament i
l’adherència a aquest.
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Per la detecció de la infecció tuberculosa s’ha demostrat l’efectivitat de la prova de la tu-
berculina9,10,20, que malgrat tenir una relativament baixa especificitat i sensibilitat, permet ca-
talogar la població en infectats o no per un bacil del gènere Mycobacterium.

La valoració clínica i epidemiològica i la radiologia de tòrax permeten fer el diagnòstic de sos-
pita de la tuberculosi pulmonar, que caldrà sempre confirmar amb la bacteriologia de les se-
crecions broncopulmonars per tal d’aïllar l’agent causal. El cribratge tuberculínic es recomana
en persones amb signes i símptomes suggerents de malaltia tuberculosa o que presenten fac-
tors de risc: infectats per l’HIV, contacte amb malalts de tuberculosi, immigrants de països amb
elevada prevalença d’infecció, població amb pocs recursos, usuaris de drogues per via paren-
teral, treballadors de presons i institucions tancades, personal de centres d’ensenyament i per-
sonal sanitari que desenvolupa pràctiques de risc. L’actual situació epidemiològica a Catalun-
ya fa necessari cribrar el major nombre possible d’immigrants que arribin als serveis sanitaris i
tractar els casos d’infecció i malaltia tuberculosa amb règims de tractaments observats direc-
tament (TOD) amb quatre fàrmacs de primera línia fins que es tinguin les dades de les proves
de sensibilitat. A més, s’ha de continuar intervenint prioritàriament sobre els altres grups de risc.

El percentatge de soques resistents i multiresistents en malalts ja tractats era molt elevat l’any
1998, del 23,2% i 11,6%, respectivament. Aquests percentatges poden estar augmentats
amb la presència de soques de Mycobacterium tuberculosis procedents de països amb ta-
xes de resistències més elevades que les nostres. Si no es prenen les mesures adequades,
la tuberculosi actual serà substituïda per una tuberculosi resistent molt més difícil de tractar
i econòmicament més costosa.

Objectius de salut i de disminució de risc 
per a l’any 2010
1. D’aquí a l’any 2010 cal mantenir la mortalitat per tuberculosi per sota d’un cas per

100.000 habitants.

Indicador d’avaluació: Taxa de mortalitat estandarditzada per edat per a la tuberculosi.

2. D’aquí a l’any 2010 cal reduir les taxes d’incidència de tuberculosi respiratòria en la pobla-
ció general en un 25%, per tal d’assolir una taxa inferior a 16 casos per 100.000 habitants.

Indicador d’avaluació: Taxes d’incidència de la tuberculosi respiratòria.

3. D’aquí a l’any 2010 cal reduir les taxes d’incidència de tuberculosi pulmonar bacil·lífera a la
població general en un 40% per tal d’assolir una taxa de 8 casos per 100.000 habitants.

Indicador d’avaluació: Taxes d’incidència de la tuberculosi pulmonar bacil·lífera.

4. D’aquí a l’any 2010 cal reduir en un 25% l’aïllament de bacils farmacoresistents.

Indicador d’avaluació: Percentatge d’aïllament de bacils farmacoresistents.

Objectius operacionals del Pla de salut 
2002-2005
1. D’aquí a l’any 2005, el Departament de Sanitat i Seguretat Social difondrà els protocols

i recomanacions sobre el cribratge de la infecció i la malaltia tuberculosa, TOD, antibio-
grama a l’inici de tractament, atenció als contactes, seguiment de la quimioteràpia i TITL
als hospitals de l’Institut Català de la Salut (ICS) i els de la Xarxa Hospitalària d’Utilitza-
ció Pública (XHUP) per a la seva aplicació.

Indicador d’avaluació: Activitats de difusió dels protocols i recomanacions del Departa-
ment de Sanitat i Seguretat Social (DSSS).
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Percentatge d’hospitals de l’ICS i de la XHUP que disposen dels protocols i recomana-
cions de la Direcció General de Salut Pública del DSSS a Catalunya i valoració del grau
d’aplicació.

2. D’aquí a l’any 2005 s’haurà practicat el cribratge de la infecció i la malaltia tuberculosa
a més del 80% de les persones infectades per l’HIV en els centres sanitaris.

Indicador d’avaluació: Percentatge de persones infectades per l’HIV als qui s’ha fet l’es-
tudi tuberculínic.

3. D’aquí a l’any 2005 es sometrà a TOD als malalts bacil·lífers, als immigrants i a aquells
que ja han fet tractament per a la tuberculosi anteriorment, detectats en centres d’a-
tenció sanitària.

Indicador d’avaluació: Cobertura de TOD als malalts bacil·lífers, immigrants i retracta-
ments en l’atenció primària especialitzada i hospitalària.

4. D’aquí a l’any 2005 el Departament de Sanitat i Seguretat Social disposarà d’una base
de dades centralitzada amb informació dels estudis de contactes de malalts bacil·lífers
notificats i dels seus resultats.

Indicador d’avaluació: Existència de la base de dades i proporció de malalts bacil·lífers
notificats que disposen d’estudi de contactes.

5. D’aquí a l’any 2005 el DSSS millorarà la informació de la prevalença d’infecció tubercu-
losa en població immigrant.

Indicador d’avaluació: Cribratge tuberculínic d’una mostra àmplia d’immigrants.

6. D’aquí a l’any 2005 el DSSS ha de conèixer la curació del 80% de tots els casos.

Indicador d’avaluació: Estudi del percentatge de curació mitjançant el Registre de tu-
berculosi.

Activitats
• Difusió dels protocols i recomanacions del DSSS sobre el cribratge de la infecció i la ma-

laltia tuberculosa, TOD, antibiograma a l’inici de tractament, atenció als contactes, seguiment
de la quimioteràpia i TITL als hospitals de l’ICS i els de la XHUP per a la seva aplicació.

• Valoració del percentatge d’hospitals de l’ICS i de la XHUP que disposen dels protocols i
recomanacions del DSSS i els apliquen.

• Realitzar un estudi tuberculínic de la infecció i la malaltia tuberculosa a més del 80% de
les persones infectades per l’HIV en els centres sanitaris.

• Fer TOD als malalts bacil·lífers, als immigrants i als que ja han fet tractament per a la tu-
berculosi anteriorment, detectats en centres d’atenció primària especialitzada i hospitalària.

• Estudi per conèixer la proporció de malalts bacil·lífers notificats que disposen d’estudi de
contactes, segons informació recollida a la base de dades centralitzada del DSSS.

• Fer el cribratge tuberculínic a una mostra àmplia d’immigrants per conèixer la prevalença
d’infecció tuberculosa específicament en aquesta població, tenint en compte la gran pro-
porció de vacunats.

• Realitzar un estudi per conèixer el percentatge de curació de malalts mitjançant el Regis-
tre de tuberculosi.

• Incorporació de les propostes del Pla de salut de Catalunya en els contractes de compra
de serveis de les diferents línies assistencials.

• Formació dels professionals de la salut per millorar els seus coneixements i habilitats en
l’atenció de persones infectades o malalts de tuberculosi.

• Tenir a l’abast un grup d’experts per l’assessoria en el diagnòstic, tractament i prevenció
de la malaltia.
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Avaluació
• Per tal d’assolir els objectius del Pla de Salut i de disminució del risc per a l’any 2010

caldrà realitzar les següents activitats d’avaluació:

• Anàlisi de les tendències de la mortalitat per tuberculosi durant tot aquest període.

• Estudi de la incidència de totes les formes de tuberculosi a Catalunya, especialment de les
respiratòries i de les pulmonars bacil·líferes com a principals fonts de contagi.

• Estudi de l’evolució de les farmacoresistències dels bacils aïllats durant aquest període.

• Recopilació d’informació dels estudis de contactes dels malalts de tuberculosi.

• Seguiment del malalt de tuberculosi fins al tancament o conclusió de l’enquesta epidemiològica.

Intervencions prioritàries del Pla de salut 
de Catalunya 2002-2005
Les prioritats d’intervenció en relació amb la tuberculosi s’orienten a millorar la detecció de
malalts i infectats per administrar el tractament correcte i les mesures preventives a les per-
sones exposades a la infecció.

Per tant, pel que fa a aquests problemes, les intervencions que es proposen pel Pla de sa-
lut de Catalunya 2002-2005 són:

• Cribratge de la malaltia en els grups de risc (individual o comunitari) per tal de realit-
zar el diagnòstic i el tractament precoç dels casos.

• Proporcionar TOD als malalts bacil·lífers, als que presenten factors de risc associats
a l’incompliment del tractament i als sotmesos a retractaments.

• Practicar antibiograma a tots els malalts abans que iniciïn el tractament i no modifi-
car-lo fins a que es disposi del resultat.

• Intensificar la recerca activa dels infectats en els grups d’alt risc (individual o comunitari)
per a la tuberculosi, especialment en els contactes de malalts, interns i ex-interns en pre-
sons, alcohòlics, indigents, usuaris de drogues per via parenteral, bosses de pobresa a
les grans ciutats i immigrants amb menys de cinc anys d’estada en un país occidental,
per tal d’administrar el TITL i evitar nous casos de malaltia. Quan es sospiti d’incompli-
ment, sempre que sigui possible, s’utilitzaran pautes curtes de TITL en règim de TOD.

• Establir unitats de referència per a l’assistència primària que, a més d’assessorar i
tractar els malalts, assumeixin l’estudi centralitzat de tots els contactes dels casos
que es detectin en el territori.

• Millorar l’educació sanitària dels malalts i els seus contactes amb la finalitat de que
la quimioteràpia i el TITL es compleixin correctament i s’adquireixin actituds adequa-
des per a prevenir la selecció de bacils farmacoresistents.

• Impulsar la formació continuada dels professionals sanitaris per tal de mantenir i millorar
els seus coneixements i habilitats per a la prevenció, el diagnòstic precoç de la infecció
i de la malaltia, prescripció del tractament correcte i realització de l’estudi de contactes.

• Establir un registre d’empremtes genòmiques dels bacils multiresistens i analitzar la
transmissió d’aquestes soques.

• Incorporar les propostes del Pla de Salut en els contractes per a la compra de ser-
veis de les diferents línies assistencials.

• Millorar la informació i intensificar la recerca de casos no notificats.
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Infeccions nosocomials

Introducció
Les infeccions nosocomials són aquells processos infecciosos que s’adquireixen durant l’es-
tada en un centre hospitalari i que no eren presents ni es trobaven en període d’incubació
en el moment de l’admissió del malalt en el centre. Eventualment també es poden presen-
tar amb posterioritat a l’alta.

Aquestes infeccions produeixen notables patiments, problemes personals i familiars, i repre-
senten una complicació important per als hospitals degut a l’elevat cost econòmic que com-
porten, ja que incrementen el període d’estança dels malalts afectats a l’hospital i el nombre
de procediments diagnòstics i terapèutics que se’ls hi ha de practicar1-5.

Són un risc inherent a l’activitat assistencial. En una elevada proporció són difícilment evi-
tables, ja que solen presentar-se en pacients greus, ancians fràgils, politraumatitzats, trans-
plantats i en general en aquells que són sotmesos a instrumentacions o teràpies mèdi-
ques i quirúrgiques complexes, intenses o duradores. Representen un aspecte negatiu
associat als efectes beneficiosos que representa l’atenció hospitalària per a la salut. Tot
això en cap cas implica una tolerància o acceptació de les infeccions com un fet irre-
ductible, sinó tot el contrari, una gran sensibilització vers aquest problema que hom tra-
dueix en el desplegament d’un programa de vigilància, prevenció i control d’aquestes in-
feccions, com a objectiu científic i organitzatiu prioritari del sistema sanitari per tal de
minimitzar-ne el risc. Per aquest motiu, el problema de les infeccions nosocomials s’in-
corporà al Pla de Salut de Catalunya en el període 1990-2000 i es manté en l’actual, el
Pla de salut per al 2010.

Magnitud del problema
A Catalunya des de fa anys s’han publicat resultats de diferents estudis de vigilància de
les infeccions nosocomials. L’any 1988 el grup de treball EPINCAT va realitzar un estudi
de prevalença de les infeccions a Catalunya en el que van participar 33 centres (suposa-
va el 76,6% de la xarxa hospitalària pública de Catalunya)6,7, el que va demostrar l’interès
dels hospitals cap a l’organització d’un sistema de vigilància de les infeccions basat en en-
questes de prevalença que, a partir del 1990, s’han anat realitzant puntualment cada any.
A Catalunya també s’han posat a punt altres mètodes de seguiment i hi ha institucions
que han definit un conjunt d’indicadors basats en un ventall de mètodes de vigilància. Mal-
grat que les enquestes puntuals de prevalença són el procediment de control que ha tin-
gut inicialment i fins ara més acceptació i regularitat, en aquest moment és indispensable
avançar en l’ús d’altres mètodes, com els estudis d’incidència, ja que cal disposar d’indi-
cadors d’infecció més delimitats, contrastables i de més capacitat inferencial, i alhora tam-
bé cal fer el seguiment de les resistències antibiòtiques i de l’aplicació de les mesures de
control.

Al gràfic 1 es mostra l’evolució de la prevalença de les infeccions nosocomials a Ca-
talunya. La prevalença global mitjana de pacients amb infecció nosocomial en els hos-
pitals de Catalunya en els tres últims anys (1998-2000) ha estat del 6,94%, molt simi-
lar a l’observada en el conjunt d’hospitals d’Espanya en el mateix període (6,83%)8. Amb-
dues xifres de prevalença, molt properes al 7%, es troben dins del que podem consi-
derar l’àmbit endèmic d’infeccions nosocomials a Europa, segons les publicacions re-
cents9-11.

El declivi de la prevalença d’infeccions va ser major en els primers anys d’execució del
pla i des de l’any 1996 es troba pràcticament estacionada. Si com a punt de referèn-
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cia per determinar els objectius s’haguessin adoptat els resultats de l’estudi inicial de 
prevalença realitzat a Catalunya el 19886,7, el declivi hagués estat més pronunciat i tots
els objectius del pla s’haguessin obtingut de forma més àmplia que en adoptar com a
base els resultats de 1990, ja que l’any 1988 les prevalences van ser molt més elevades
que al 1990. És un fet constatat que en introduir per primer cop en una zona o país pro-
grames de vigilància i control de les infeccions nosocomials, aquestes solen mostrar un
declivi marcat i més endavant es situen en un nivell estacionari que és difícil de modi-
ficar.

Justificació de les intervencions
En l’actualitat en els països occidentals no hi ha expectatives d’aconseguir les reduccions
en la incidència d’infeccions superiors al 30% obtingudes a finals dels anys setanta als Es-
tats Units en aplicar un primer programa ben estructurat de vigilància i control anomenat
SENIC12. I en aquesta línia, en els propers anys serà costós aconseguir reduir la prevalença
global mitjana per sota dels valors actuals, tot i que es pot assolir, ja que hi ha bastants
centres que es troben clarament pel damunt. Segons es desprèn de les dades dels estu-
dis EPINCAT-EPINE, existeixen molts factors que dificulten aquesta disminució. Els més des-
tacats són els següents: a) augment continuat de l’edat mitjana de la població hospitalitza-
da; b) augment continuat de la proporció de pacients de més de 64 anys i disminució de
la dels grups de menors de 16 anys i de 16 a 64 anys, i c) descens lleu però continu del
nombre de malalts sense cap factor de risc intrínsec o extrínsec en el moment de l’en-
questa i augment de la proporció dels que en presenten un o més, el que significa que els
pacients mostren una prevalença més elevada de malaltia crònica i de procediments assis-
tencials. Aquests canvis es troben estretament relacionats amb la creixent longevitat de la
població, el que implica que els hospitals hagin d’oferir assistència a una major proporció
de pacients d’edat avançada, i que de forma gradual la població atesa presenti més ma-
lalties cròniques o de base, a la vegada que augmenta la proporció d’instrumentacions que
sel’s aplica.

Gràfic 1. Evolució de la
prevalença d’infeccions

nosocomials a
Catalunya. Sèrie anual

d’estudis de prevalença
EPINCAT. 

Catalunya, 1990-2000
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A continuació es presenten els objectius de salut i operacionals a aconseguir, a partir dels
quals hom podrà formular el nucli bàsic d’indicadors de vigilància de cada centre i el pro-
grama d’accions de prevenció i control.

Objectius de salut i de disminució de risc 
per a l’any 2010
1. D’aquí a l’any 2010 cal que la prevalença global de pacients amb infecció nosocomial

sigui inferior al 7%.

Indicador d’avaluació: Prevalença d’infecció nosocomial.

2. D’aquí a l’any 2010 cal que la incidència d’infecció quirúrgica en pròtesis de maluc i ge-
noll sigui inferior a l’1,5%.

Indicador d’avaluació: Incidència d’infecció quirúrgica en intervencions de pròtesi de ma-
luc i genoll.

3. D’aquí a l’any 2010 cal que la incidència d’infecció quirúrgica en cirurgia programada de
còlon sigui inferior al 15%.

Indicador d’avaluació: Incidència d’infecció quirúrgica en cirurgia programada de 
còlon.

4. D’aquí a l’any 2010 cal que la incidència d’infecció quirúrgica en cesàries sigui inferior
al 3%.

Indicador d’avaluació: Incidència d’infecció quirúrgica en cesària.

5. D’aquí a l’any 2010 cal que la incidència de pneumònies associades a ventilació mecà-
nica en les Unitats de Cures Intensives sigui inferior al 15 per mil dies de ventilació me-
cànica.

Indicador d’avaluació: Incidència de pneumònies associades a ventilació mecànica en les
Unitats de Cures Intensives.

6. D’aquí a l’any 2010 cal que la incidència de bacterièmies primàries i associades a catè-
ter vascular central en les Unitats de Cures Intensives sigui inferior al 5 per mil dies de
catèter vascular central.

Indicador d’avaluació: Incidència de bacterièmies associades a catèter vascular central
en les Unitats de Cures Intensives.

7. D’aquí a l’any 2010 cal que la incidència de pacients amb infecció per Staphylococcus
aureus amb resistència a la meticil·lina entre els pacients ingressats sigui inferior al 4 per
1.000.

Indicador d’avaluació: Incidència de pacients amb infecció per Staphylococcus aureus
amb resistència a la meticilina.

Objectius operacionals del Pla de salut 
2002-2005
1. D’aquí a l’any 2005 cal que la prevalença d’ús d’antimicrobians sigui inferior al 

33%.

Indicador d’avaluació: Prevalença d’ús d’antimicrobians.
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2. D’aquí a l’any 2005 cal que, com a mínim, al 80% dels pacients dels que es sospita in-
fecció nosocomial se’ls practiqui anàlisis microbiològiques.

Indicador d’avaluació: Proporció de pacients amb infecció nosocomial als quals s’ha prac-
ticat anàlisi microbiològica.

3. D’aquí a l’any 2005 cal que el percentatge d’ús de sondatges urinaris de tipus tancat
sigui superior al 98% del total.

Indicador d’avaluació: Proporció de sondatges urinaris de tipus tancat.

4. D’aquí a l’any 2005 cal que el percentatge de compliment de la indicació de profilaxi an-
tibiòtica en cirurgia sigui superior al 95%.

Indicador d’avaluació: Proporció de compliment de la indicació de profilaxi antibiò-
tica.

5. D’aquí a l’any 2005 cal que el percentatge de cobertura vacunal contra l’hepatitis B en
el personal sanitari sigui superior al 80%.

Indicador d’avaluació: Cobertura vacunal contra l’hepatitis B en el personal sanitari.

Activitats
• Posar en marxa en els centres hospitalaris sistemes de indicadors de vigilància de les in-

feccions nosocomials.

• Definir polítiques d’us d’antibiòtic que permetin vigilar l’evolució de les sensibilitats antibiò-
tiques.

• Posar en funcionament sistemes de vigilància dels fongs oportunistes com Aspergillus.

• Posar en funcionament sistemes de vigilància de microorganismes emergents com Le-
gionella.

• Organitzar sistemes per a la detecció, notificació, estudi i control dels brots epidè-
mics.

• Elaboració de guies i protocols per al control de la infecció nosocomial que recullin les re-
comanacions fetes pel Departament de Sanitat i Seguretat Social.

• Desenvolupar guies i protocols per a la profilaxi antibiòtica dels diferents tipus de cirurgia.

• Elaborar programes de formació continuada per al personal encarregat de fer la vigilància,
prevenció i control de les infeccions nosocomials.

• Protocolitzar la neteja o desinfecció de les mans del personal sanitari dintre de les habita-
cions dels pacients.

Avaluació
Per avaluar els objectius plantejats s’utilitzaran els indicadors que proporcionen els estudis
sistemàtics que es fan sobre prevalença i incidència d’infecció nosocomial, així com els ob-
tinguts en estudis específics.
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Intervencions prioritàries del Pla de salut
2002-2005

• Tots els centres hospitalaris de Catalunya disposaran d’un sistema d’indicadors de vi-
gilància de les infeccions nosocomials que permeti fer el seguiment i acomplir els ob-
jectius de salut assenyalats.

• Tots els centres hospitalaris de Catalunya hauran establert una clara política d’ús d’an-
tibiòtics que, entre altres efectes, permeti fer el seguiment de les resistències antibiò-
tiques.

• Tots els centres hospitalaris de Catalunya hauran desenvolupat un mecanisme de vi-
gilància que faciliti conèixer els patrons de resistència antimicrobiana a l’hospital.

• Tots els centres hospitalaris de Catalunya seguiran amb especial atenció la possible
detecció de microorganismes amb resistències singulars, com els estafilococs abans
esmentats i altres, a més a més dels fongs oportunistes com Aspergillus i microor-
ganismes emergents com Legionella.

• Tots els centres hospitalaris de Catalunya hauran establert un sistema per a la de-
tecció i notificació de brots i el seu estudi i control.

• Tots els centres hospitalaris de Catalunya hauran adaptat les guies i protocols de con-
trol de la infecció basades en l’evidència científica que el Departament de Sanitat i
Seguretat Social hagi elaborat per a totes les tècniques o procediments i que per les
seves característiques puguin implicar un risc d’infecció nosocomial.

• Tots els centres hospitalaris de Catalunya hauran desenvolupat guies i protocols so-
bre profilaxi antibiòtica segons els tipus de cirurgia que incloguin els mecanismes per
controlar el seu compliment.

• Tots els centres hospitalaris de Catalunya tindran un programa de formació continua-
da del personal sobre vigilància, prevenció i control de les infeccions nosocomials.

• Caldrà consolidar l’estratègia per a la vigilància de las infeccions nosocomials en els
centres sociosanitaris i protocolizar totes les tècniques o procediments que per les
seves característiques puguin implicar un risc d’infecció nosocomial, d’acord amb el
que s’ha indicat en el punt 6.

• Tots els centres hospitalaris de Catalunya hauran de disposar d’un sistema que per-
meti fer una neteja o una desinfecció de les mans dintre de les habitacions dels
pacients.

PLA DE
SALUT DE

CATALUNYA

409INFECCIONS NOSOCOMIALS

05.3.05_405_410  23/9/03  11:00  Página 409



Referències bibliogràfiques

1. Haley RW, Schaberg DR, Von Allmen SC, Mc Gowan JE Jr. Estimating the extra charges
and prolongation of hospitalization due to nosocomial infections: a comparison of methods.
J Infect Dis 1980; 141: 248-57.

2. CDC. Public Health focus: surveillance, prevention and control of nosocomial infections.
MMWR 1992; 41: 783-7.

3. Peña C, Pujol M, Pallarés R, et al. Estimación del coste atribuible a la infección nosoco-
mial: prolongación de la estancia hospitalaria y cálculo de costes alternativos. Med Clin (Barc)
1996; 106: 441-4.

4. Nettleman MD. Cost-effectiveness and cost-benefit analysis in infection control. A: Pre-
vention and Control of nosocomial infections, 3a ed. Wenzel RP, editor. Maryland: Willians
and Wilkins, 1997; p. 19-32.

5. Wenzel RP, Edmond MB. The impact of hospital-acquired bloodstream infections. Emerg
Infect Dis 2001; 7: 174-7.

6. Grupo de Trabajo EPINCAT. Prevalencia de las infecciones nosocomiales en Cataluña. (I)
Infecciones y factores de riesgo. Med Clin (Barc) 1990; 95: 41-52.

7. Grupo de Trabajo EPINCAT. Prevalencia de las infecciones nosocomiales en Cataluña. (II)
Gérmenes y antimicrobianos. Med Clin (Barc) 1990; 95: 161-8.

8. Grupo de Trabajo EPINE, Vaqué J, Rosselló J. Informe de la evolución de la prevalencia
de infecciones nosocomiales según las encuestas EPINE 1990-1999. Madrid: Sociedad Es-
pañola de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene, 2000.

9. Basetti M, Topal J, Di Biagio A, Salvalaggio P, Basadona GP, Bassetti D. The organiza-
tion of infection control in Italy. J Hosp Infect 2001; 47: 83-5.

10. Jepsen OB. Infection control in Danish healthcare: organization and practice. J Hosp In-
fect 2001; 47: 262-5.

11. Melo-Cristino J, Marques-Lito L, Pina E. The control of hospital infection in Portugal. J
Hosp Infect 2002; 51: 85-8.

12. Haley RW, Morgan WM, Culver DH. Update from the SENIC project. Hospital infection
control: recent progress and opportunities under prospective payment. Am J Infect Control
1985; 13: 97-105.

PLA DE
SALUT DE
CATALUNYA

410 INFECCIONS NOSOCOMIALS

05.3.05_405_410  23/9/03  11:00  Página 410



Objectius i intervencions per a la
millora de la salut maternoinfantil

05.4_411_428  23/9/03  10:49  Página 411



05.4_411_428  23/9/03  10:49  Página 412



PLA DE
SALUT DE

CATALUNYA

413SALUT MATERNOINFANTIL

Objectius i intervencions per a la millora
de la salut maternoinfantil

Introducció
Néixer en bona salut és el primer pas per gaudir d’una vida saludable. Les condicions so-
cioculturals de la mare i la qualitat de l’atenció prenatal i perinatal contribueixen en gran me-
sura al desenvolupament futur de l’infant. En els primers anys de vida, el desenvolupament
físic, intel·lectual i emocional, junt amb l’adquisició d’hàbits i estils de vida saludables cons-
titueixen una inversió amb efectes sanitaris positius a llarg termini, on la família, l’escola i els
serveis sanitaris i socials hi juguen un paper cabdal. La infància i l’adolescència són etapes
especialment vulnerables, els fan especialment sensibles a l’adquisició de hàbits insans, de-
terminats com el tabac, l’alcohol, altres drogues i les conductes relacionades amb la madu-
ració sexual. La informació, l’educació i tenir a l’abast serveis adaptats a les seves necessi-
tats poden afavorir la maduració dels infants i adolescents.

Magnitud del problema
Els indicadors de salut maternoinfantil són considerats exponents rellevants de l’estat de sa-
lut i la qualitat de vida d’una població i del nivell dels serveis sanitaris, alhora que són pre-
dictors de la salut i el benestar de les pròximes generacions.

L’embaràs

El seguiment des de les primeres setmanes de gestació és primordial per detectar els em-
barassos de risc i prevenir les conseqüències pel nadó i la mare. En aquest aspecte Cata-
lunya presenta una situació favorable. A la ciutat de Barcelona l’any 19991, només l’1,8% de
les gestans no va efectuar la primera visita en el primer trimestre de l’embaràs.

Segons un estudi realitzat a Catalunya* de 446 nens de molt baix pes i/o molt pretermes, el
85% de les mares van presentar malaltia, ja sigui prèvia a la gestació o durant la gestació
(taula 1). El 6% de les mares van presentar diabetis, un 3% eren mares fumadores, un 2%
nefròpates i un 1% tenia malalties autoimmunes. Dins de la patologia gestacional va predo-
minar l’amenaça de part prematur amb un 48%, la bossa trencada durant més de 12 hores
en un 26%, la sospita de corioamnionitis en un 22% i la malaltia hipertensiva de l’embaràs
en un 18%. El 50% de les mares van rebre antibiòtics durant el part i el 76% corticosteroi-
des per accelerar la maduració fetal.

Classificació Nombre %

Malaltia prèvia a la gestació 85 19

Malaltia durant la gestació 294 66

Sense malaltia 67 15

Total 446 100

Font: Departament de Sanitat i Seguretat Social. Registre de nadons de Catalunya. Programa de salut maternoinfantil.

Taula 1. Morbiditat
materna en els
embarassos i parts
amb nadons de pes 
en néixer inferior a
1.500 g i menys de 32
setmanes de gestació.
Catalunya, 1999-2000

*Estudi multicèntric prospectiu del transport de nadons amb pes en néixer ≤ 1.500 g i/o edat gestacional ≤ 32 set-
manes de gestació realitzat entre l’1 juny 1999 i el 31 juliol 2000 a diversos hospitals de Catalunya. Comunicació
de la Dra. M.T. Esqué.
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Un altre aspecte rellevant és el transport neonatal. A Catalunya*, de 446 nens de molt baix
pes en néixer i/o molt pretermes, el 7,6% van ser traslladats intraúter, si bé aquest percen-
tatge caldria incrementar-lo amb tots aquells nadons que van requerir transport neonatal im-
mediatament desprès del part i fins als tres dies posteriors. Aleshores els nadons beneficiats
del transport intraúter representarien aproximadament el 20% dels nadons de molt baix pes
i molt pretermes transportats.

L’atenció al part

Tant la gestació com el part de risc han de ser detectats el més precoçment possible i han
de ser controlats i tractats en un centre apropiat2 atès que tant la mortalitat com la morbi-
ditat dels nadons prematurs i de baix pes extrem és menors quan són atesos en un centre
hospitalari del nivell adequat al risc de l’embaràs i del part.

A Catalunya en els darrers anys, el part amb cesària, seguint la tendència dels països indus-
trialitzats, ha experimentat un augment progressiu i ha passat de representar el 22,8% dels
nascuts vius l’any 1993 al 24,5% l’any 2000 (taula 2). S’observa variabilitat entre centres, i la
pràctica d’aquest procediment és significativament més elevada en els centres privats (taula 3).

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

22,8% 22,8% 23,6% 23,1% 22,6% 22,9% 23,5% 24,5%

Font: Departament de Sanitat i Seguretat Social. Registre de nadons. Programa de salut maternoinfantil.

Taula 2. Evolució del
part per cesària per

100 nascuts vius.
Catalunya, 1993-2000

Taula 3. Evolució de la
freqüència del part 

per cesària per 
100 nascuts vius 

i segons tipus de
centre maternal. 

Catalunya, 1995-2000

Any ICS* XHUP** Privats

1995 20,5 21,4 30,5

1996 17,9 20,1 32,2

1997 17,6 20,1 29,9

1998 19,5 20,0 31,5

1999 18,2 21,1 31,2

2000 20,2 21,1 33,3
*Institut Català de la Salut.
**Xarxa d’Hospitals d’Utilització Pública.

Font: Departament de Sanitat i Seguretat Social. Registre de nadons de Catalunya. Programa de salut maternoinfantil.

Prematuritat i baix pes en néixer

El període neonatal es considera l’etapa de la vida més vulnerable en l’ésser humà, ja que hi ha
un major risc de que les malalties que es presentin deixin seqüeles, especialment neurològiques.

A Catalunya, la prevalença de nadons nascuts preterme i pretermes extrems (taula 4) i la
prevalença de baix pes i molt baix pes en néixer (taula 5) estan augmentant de forma sos-
tinguda des de l’any 1993.

L’augment del nombre de nadons prematurs es relaciona, en bona mesura, amb l’augment
de les gestacions múltiples. A l’any 2000, el 53,1% (1.303) dels parts múltiples eren nadons
de baix pes en néixer i el 46,3% (1.078) van ser prematurs. L’increment dels embarassos
múltiples es relaciona en part amb les pràctiques de reproducció assistida, ja que per tal
d’incrementar la probabilitat d’èxit d’embaràs s’origina també un increment de la gestació
múltiple (32% al 1999), el que comporta un augment de naixements a preterme i amb baix
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pes. Algunes malalties que afecten a la mare, com són la diabetis, hipertensió arterial, car-
diopaties, nefropaties i alteracions de l’úter i de la placenta també estan relacionades amb
la prematuritat i el baix pes.

D’altra banda, pel que fa als nadons a preterme en relació amb l’edat materna, s’estableix
una associació d’aquests amb l’edat amb forma de U, amb més prematuritat en les mares
més joves (de menys de 20 anys) i en les més madures (de 45 o més anys) i amb un mí-
nim d’embarassos a preterme entre les mares de 25 a 34 anys.

Alletament

Durant els darrers anys s’ha produït un lleuger increment del nombre de nadons que inicien
l’alimentació amb l’alletament matern (taula 6). La proporció d’alimentació materna és pràc-
ticament igual en els hospitals públics que en els de titularitat privada.

Taula 4 . Evolució dels
naixements preterme
segons setmanes 
de gestació. 
Catalunya, 1993-2001

Taula 5 . Evolució 
dels naixements amb
baix pes en néixer.
Catalunya, 1993-2001

Setmana de gestació 1993 2001

n % n %

Gestació < 33 setmanes 367 0,8 690 1,1

Font: Departament de Sanitat i Seguretat Social. Registre de nadons de Catalunya. Programa de salut maternoinfantil.

1993 2001

Pes n % n %

< 1.500 g 202 0,4 481 0,8

1.500 g - < 2.500g 2.702 5,4 4.265 6,6

Total 2.904 5,8 4.746 7,4

Font: Departament de Sanitat i Seguretat Social. Registre de nadons de Catalunya. Programa de salut maternoinfantil.

Taula 6. Distribució
dels nadons segons 
el tipus d’alimentació
durant els tres primers
dies. Catalunya, 
1993-2000

Tipus d’alimentació 1994 1996 1998 2000

Materna 79,1% 79,4% 81,1% 80,3%

Artificial 20,9% 20,6% 18,9% 19,7%

Font: Departament de Sanitat i Seguretat Social. Registre de nadons de Catalunya. Programa de salut maternoinfantil.

Segons un estudi realitzat l’any 19993, el 81,1% de les mares varen iniciar l’alimentació dels
seus fills únicament amb llet materna, el 55,6% d’elles segueixen als tres mesos i el 21,4%
als sis mesos. El motiu més freqüent d’abandó durant els tres primers mesos és la hipo-
galàctia i la incorporació laboral.

Hipoacúsia

La hipoacúsia, o disminució de la percepció auditiva en ambdós oïdes, provoca una altera-
ció en el desenvolupament del llenguatge i la comunicació, el que pot produir importants
trastorns en l’àrea educacional, social i emotiva de l’infant.

La freqüència de la hipoacúsia es d’1/1.000 nens amb dèficit bilateral greu, de 5/1.000 nens
amb dèficit unilateral greu i de 1/750 nens amb dèficit bilateral moderat; per tant, a Cata-
lunya anualment poden haver-hi uns 60 casos de dèficit bilateral greu i uns 80 d’hipoacúsia
bilateral moderada, és a dir, uns 140 infants amb dèficit auditiu bilateral de moderat a greu.
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Mortalitat infantil

La mortalitat infantil és un indicador de la salut de la població i reflecteix l’estat global de la salut
materna i infantil, de la qualitat i de l’accessibilitat al sistema de salut de les mares i dels nadons.

A Catalunya, la mortalitat infantil continua disminuint, seguint la tendència que s’ha produït
durant tot el segle passat. L’any 20004, la taxa de mortalitat infantil és de 3,4 morts per
1.000 nascuts vius. Aquesta xifra situa Catalunya entre els països que tenen una mortalitat
infantil més baixa, només superada per alguns països nòrdics i el Japó (gràfic 1).

Gràfic 1. Mortalitat
infantil a diferents

països, 1999 Estats Units

Regne Unit

Portugal

Itàlia

Canadà

Espanya

França

Alemanya

Catalunya

Japó

Finlàndia

Suècia

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Nombre de morts per 1.000 naixements

Font: Eurostat yearbook, 2001. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Registre de mortalitat de Catalunya.

En els darrers anys, la principal contribució al descens de la mortalitat infantil ha estat la dis-
minució de la freqüència de les dues primeres causes de mort en el primer any de vida: les
afeccions originades en el període perinatal i les malalties congènites. Les primeres han pas-
sat de 4,3 a 2,3 per 1.000 i les malalties congènites de 2,9 a 1,0 per 1.000 entre 1987 i
1999. La mort sobtada del lactant, amb una freqüència de presentació molt baixa, és la ter-
cera causa de mort.

Mortalitat perinatal

La supervivència dels nadons depèn en gran mesura de la salut intraúter, ja que un fetus
amb greus problemes de creixement pot néixer mort. La mortalitat perinatal és un bon indi-
cador de la salut perinatal i de la qualitat de l’atenció durant la gestació i neonatal. A Cata-
lunya la mortalitat perinatal també ha experimentat un important descens. Ha passat de 8,7
morts per 1.000 nascuts vius i morts l’any 1986 a 4,6 l’any 2000.

Mortalitat materna

En el darrer decenni la mortalitat materna directa es manté en molts pocs casos anuals. 
No obstant, la mortalitat materna tant directa com indirecta obtinguda a l’enquesta hos-
pitalària dels anys 1995 i 1996 va ser, respectivament, de 7,4 i 7,3 per 100.000 nascuts vius.
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Tot i que el nombre de morts maternes és molt baix són morts evitables mitjançant la planifi-
cació de l’embaràs en el cas de malalties greus maternes i del control de l’embaràs i del part.

Mortalitat en la infància

L’any 2000, es van produir 133 morts entre els nens i nenes d’1 a 14 anys (taxa de mor-
talitat de 16,8 per 100.000 nens i nenes d’entre 1 i 14 anys). Les primeres causes de mort
entre els infants d’1 a 4 anys van ser els accidents, les malalties congènites i les malalties
del sistema nerviós central. Dels 5 als 14 anys les principals causes de mort eren els acci-
dents, seguits dels tumors i de les malalties congènites i del sistema nerviós central.

Un altre indicador rellevant de la salut de la primera infància és la probabilitat de morir dels
menors de 5 anys per 1.000 nascuts vius (gràfic 2). L’any 1999 Catalunya es trobava entre
els països europeus amb aquesta probabilitat més baixa.

Gràfic 2. Probabilitat
de morir en els menors
de 5 anys en els
països europeus, 1999*

Portugal

Grècia

Regne Unit

Holanda

Espanya*

Alemània

Àustria

França

Catalunya

Luxemburg

Finlàndia

Suècia

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Probabilitat de morir dels menors de 5 anys per 1.000 nascuts vius

*Espanya, dades de 1998.

Font: http://Hhadb.WHO.dk/HFA/ Departament de Sanitat i Seguretat Social. Registre de mortalitat de Catalunya.

Morbiditat atesa

L’any 2000, el nombre d’altes hospitalàries en menors de 15 anys va ser de 75.879 en re-
sidents a Catalunya5. La taxa d’hospitalització és més alta en els menors d’un any (521,3 al-
tes per 1.000 infants d’aquesta edat) i va disminuint amb l’augment de l’edat. La del grup
de 10 a 14 anys és la taxa d’hospitalització més baixa en relació amb tota la població (34,1
altes per 1.000 infants d’aquesta edat). La taxa d’hospitalització que més ha augmentat en
els menors de 15 anys és la dels menors d’un any (389,4 altes per 1.000 nens l’any 1994).

L’any 2000, els principals motius d’ingrés hospitalari durant el primer any de vida són els
problemes de salut perinatals (37,2 de les altes d’aquest grup d’edat), seguit de les ma-
lalties de l’aparell respiratori (14,4%). En el grup d’un a 14 anys, les malalties de l’aparell
respiratori (23,9%) i de l’aparell digestiu (15,2%) constitueixen les principals causes de 
l’alta.
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Embarassos en adolescents

L’any 2000, la taxa d’embarassos va ser de 7,9 per 1.000 dones menors de 18 anys, el
65,4% dels quals varen acabar amb una interrupció voluntària de l’embaràs. A Catalunya, la
taxa d’embarassos i d’interrupció voluntària de l’embaràs (taula 7) mostra una tendència crei-
xent. Hem passat d’una taxa de 4,0 l’any 1990 a una del 7,9 l’any 2000, és a dir, els embaras-
sos en aquestes edats han augmentat un 97,5%. Si observem l’evolució d’aquests embarassos
veiem que malgrat han anat augmentant el nombre de nascuts vius s’ha mantingut o ha dismi-
nuit a expenses del creixement de les IVE que ha passat d’una taxa d’un 1,3 l’any 1990 a un
5,1 l’any 2000.

Taula 7. Evolució dels
embarassos en menors
de 18 anys a Catalunya

1990-2000

1990 1992 1994 1996 1998 2000

Taxa d’embarassos × 1.000 dones < 18 anys 4,0 4,5 4,3 4,9 6,0 7,9

Nascuts vius en dones < 18 anys 525,0 474,0 370,0 309,0 281,0 354,0

% IVE sobre total embarassos 33,3 45,8 52,5 61,9 66,5 65,4

Taxa d’IVE × 1.000 dones < 18 anys 1,3 2,1 2,3 3,0 4,0 5,1

Font: Departament de Sanitat i Seguretat Social. Registre d’interrupció voluntària de l’embaràs. Registre de nadons de Catalunya.

Tot i l’increment observat, Catalunya juntament amb Bèlgica, Holanda, Alemanya, Suïssa i Ir-
landa són els països que tenen les taxes d’embarassos en les adolescents més baixes, to-
tes inferiors a 10 per 1.000 dones en edat reproductiva, mentre que altres països del nos-
tre entorn socioeconòmic com són el Regne Unit, els Estats Units, Canadà i l’Europa de l’Est,
es situen per sobre d’aquesta xifra.

Percepció de l’estat de salut

La percepció de l’estat de salut en la població menor de 15 anys, segons l’Enquesta de sa-
lut de Catalunya 2002 (ESCA)7, indica que un 3,7% dels infants (resposta obtinguda d’un fa-
miliar o responsable de l’infant) declara percebre l’estat de salut com regular/dolent. El 15,2%
dels nens i el 14,0% de les nenes manifesten haver restringit en els darrers 15 dies les se-
ves activitats habituals per motius de salut i el 34% dels nens i el 31,3% de les nenes diuen
haver consumit algun medicament durant els dos dies anteriors a l’entrevista.

Problemes de salut de l’infant immigrant

Els immigrants com un grup social desafavorit incorpora elements que els fan un grup de
risc: habitatges en pitjors condicions i feines més perilloses, i són objecte de rebuig social i
de manca de comunicació per problemes d’idioma. Tots ells alhora són elements condicio-
nants d’un pitjor estat de salut de l’individu i la seva família. Per altra banda, una educació
sanitària deficient pot provocar que, tant per desconeixement dels pares o per exclusió so-
cial, els nens puguin quedar exclosos dels programes de salut comunitaris8.

Un tret diferencial del nen immigrant és que l’estat de salut dependrà de la zona de pro-
cedència i no només del país d’origen, així dependrà de que la zona sigui rural, urbana i/o
endèmica per certes malalties. Els professionals es troben amb malalties infreqüents en el
nostre entorn, sobretot d’origen carencial, com el raquitisme, i que a més d’estar relaciona-
des amb possibles hàbits socials també ho estan amb el nivell socioeconòmic. Altres malal-
ties estan augmentat la seva freqüència en el nostre medi, com és el cas de les hemoglo-
binopaties en els immigrants de raça negre.

Catalunya presenta, en general, un bons indicadors de salut maternoinfantil, no obstant, es
detecten problemes susceptibles de millora (quadre 1) atès que existeixen intervencions orien-
tades a fer possible un naixement sense complicacions i un desenvolupament òptim9.
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Justificació de les intervencions
L’atenció precoç a l’embarassada

Les dones embarassades que accedeixen tardanament als serveis assistencials per a l’aten-
ció de l’embaràs constitueixen un col·lectiu de risc ja que és essencial l’atenció en el primer
trimestre de gestació per tal de detectar els problemes de salut i situacions de risc tant clí-
niques com socials10. Dintre del col·lectiu de risc es troba la població econòmicament més
desfavorida11,12 i la població immigrada, que és la que es pot beneficiar més d’una millora en
l’atenció prenatal i en la infància de cara a obtenir més guanys en salut13. Tot i que s’han
de respectar les diferències culturals, és molt important insistir i ajudar les dones immigrades
a adaptar-se a l’organització sanitària i social del nostre país.

El diagnòstic prenatal d’anomalies congènites es du a terme mitjançant les ecografies mor-
fològiques, el cribratge bioquímic i les proves invasives depenent de les indicacions adequa-
des per a cada cas. L’any 1995, amb el pas del criteri de selecció per edat (≥ 35 anys) al
criteri de selecció per a risc bioquímic, el diagnòstic prenatal d’anomalies congènites fetals
es va poder oferir a totes les embarassades de qualsevol edat, el que va possibilitar una ma-
jor cobertura i detecció.

Actualment, d’acord amb l’evolució dels marcadors bioquímics i de l’ecografia obstètrica i la
millora de l’efectivitat, es planteja fer el cribratge de primer trimestre. Per una banda, aquest
cribratge permet avançar el diagnòstic, fet important per la mare que no ha d’estar tant temps
esperant els resultats, i per l’altra, millorar l’efectivitat de la prova, el que permet disminuir
els falsos positius i negatius.

El baix pes en néixer i la prematuritat

El baix pes en nèixer i la prematuritat són factors de risc que es relacionen amb la mortali-
tat perinatal i neonatal14. La prematuritat es considera el primer factor de risc per la salut del
nadó, ja que en el moment de néixer pot presentar més freqüentment problemes respirato-
ris, hipoglicèmies, anèmies, hipotèrmies, hemorràgies cerebrals, retinopatia, ductus arteriosus
i enterocolitis necrotitzant. La supervivència a les 25 setmanes de gestació és del 60%, de
manera que una millora del pes en néixer pot contribuir a la reducció de les taxes de mor-
talitat infantil i perinatal. Per altra banda, els supervivents entre els nadons amb baix pes en
néixer presenten un major risc de discapacitats, entre les que es troben la paràlisi cerebral,
retard mental, autisme, danys visuals i auditius i altres discapacitats, i a la vegada fan una
major utilització dels recursos assistencials15,16.

En l’etiologia de la prematuritat i el baix pes en néixer es troben les malalties maternes, els
embarassos múltiples originats amb les tècniques de reproducció humana assistida i els es-
tils de vida (consum de tabac i drogues), així com situacions socials que comportin un en-
torn i atenció prenatal inadequats. Per tant, cal actuar en els diferents àmbits de prevenció
ja que una part dels naixements pretermes són prevenibles si s’actua sobre els factors de
risc. L’actuació sobre aquests és considera la mesura de major impacte per prevenir l’apa-
rició de malalties neonatals i infantils, de discapacitats i mort. També caldria avançar en el

Quadre 1. Principals
problemes de salut
maternoinfantil

Baix pes en néixer Hipoacúsia

Naixement preterme Mortalitat infantil

Morbiditat del nadó de risc Mortalitat perinatal

Cesàries inadequades Mortalitat materna

Alletament Embarassos en adolescents
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coneixement de la freqüència d’aparició de processos mòrbids relacionats amb la prematu-
ritat i el baix pes en els infants.

El baix pes per l’edat gestacional

Tant l’edat gestacional com el pes del nadó en néixer són dos factors que de forma inde-
pendent són predictors de les afeccions que es produeixen durant el període perinatal, en-
tre elles la mortalitat perinatal. La valoració simultània de l’edat gestacional i del pes permet
millorar la valoració de l’estat de salut del nadó. Per realitzar-la de forma fiable cal obtenir
les corbes que relacionen pes i edat del nadó en la nostra població, ja que les derivades
d’altres poblacions poden no adaptar-se bé i, per tant, dificultar la identificació del nadó amb
risc. Les corbes relacionen el pes i l’edat de gestació més freqüent i exclouen els casos ex-
trems com són els dels nadons amb un retard del creixement intraúter i que poden ser pre-
maturs i de baix pes per l’edat gestacional.

El seguiment del nadó de risc

La millora de la qualitat de l’assistència neonatal ha produït un augment de la supervivència
de nadons prematurs i de molt baix pes en néixer, si bé tant el baix pes com la prematuri-
tat extrems estan relacionats amb seqüeles en el neurodesenvolupament17-19 i amb un ma-
jor risc de morbiditat i hospitalitzacions20.

En el nadó de risc, la majoria de les seqüeles greus i les seves causes s’identificaran durant
el primer any de vida: hidrocefàlia posthemorràgica, malformacions cerebrals, paràlisi cere-
bral, retard mental i dèficits sensorials. Durant el segon any, es poden diagnosticar petits re-
tards del desenvolupament psicomotor. Entre els 2 i els 4 anys es detecten els trastorns de
la parla, conductes anormals i alguns trastorns motors. A partir dels 5 anys es poden de-
tectar casos menys greus de trastorns motors, dispraxies i trastorns de l’aprenentatge.

La variabilitat de la pràctica clínica: el part per cesària

Tot i els avantatges del part vaginal (afavoreix la respiració extrauterina i el flux sanguini de
certs òrgans vitals, produeix lipòlisi i neoglucogènesi, desperta el sensori amb dilatació de
pupil·les i sensació d’alerta), la cesària és la intervenció d’elecció quan existeixen conflictes
mecànics en el transcurs del part i en altres situacions que comprometen la salut de la mare
i del nadó. De fet, la utilització d’aquesta tècnica quirúrgica ha contribuït a la reducció de la
mortalitat materna i perinatal.

El constant increment de la pràctica de la cesària en els països industrialitzats ha portat a
que aquesta intervenció quirúrgica sigui objecte d’un ampli debat21. Segons els experts, ha
augmentat el nombre de cesàries en naixements a terme i sense complicacions, per la qual
cosa moltes d’elles estarien injustificades. Algunes de les raons que s’apunten com a afa-
voridores d’aquest procediment són la recerca de la seguretat jurídica, la comoditat de l’e-
quip obstètric i/o el tipus de cobertura sanitària22. Per altra banda, l’augment de parts en
edats més avançades, la gestació d’alt risc i els parts gemelars i prematurs són raons que
també explicarien part del fenomen.

Una anàlisi acurada requeriria la utilització de taxes de cesàries ajustades per risc per tal
d’assegurar que els canvis que es puguin proposar en la pràctica mèdica no posin en risc
la salut de la mare i del nadó. Tanmateix, tenint en compte l’índex de cesàries de Catalu-
nya14, es pot considerar adequat plantejar la reducció de les taxes actualment observades.

Lactància materna

Està àmpliament acceptat que la llet materna és la millor alimentació durant els primers me-
sos de vida del nadó, que a més de satisfer les seves necessitats nutritives i de desenvolu-
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pament físic i emocional, li proporciona els components immunitaris necessaris per fer front
a malalties pròpies d’aquesta etapa de la vida, com són diarrees, infeccions respiratòries i
al·lèrgies, entre d’altres, alhora que redueix les despeses familiars. El fet d’alletar repercuteix
també en la millora de la salut de la mare, ja que disminueix el sagnat postpart, afavoreix la
recuperació del pes anterior a l’embaràs, redueix el risc de càncer de mama i d’ovari i pro-
tegeix contra l’osteoporosi15.

La informació a la població sobre els beneficis de la lactància materna i especialment durant
la gestació per part dels professionals sanitaris, així com l’aplicació d’altres mesures facilita-
dores (socials, econòmiques i laborals) que la promoguin són necessàries per elevar el per-
centatge de nadons amb alletament matern.

Detecció precoç neonatal

La detecció de la fenilcetonúria i l’hipotiroïdisme congènit i la fibrosi quística en el nadó ha
assolit una cobertura pràcticament total dels infants nascuts a Catalunya i el control i segui-
ment de tots els casos diagnosticats. Aquestes actuacions continuen sent prioritàries tot i
que no s’especifiquin objectius en aquest Pla.

Actualment està ampliament acceptada la importància de la detecció precoç de la hipoacú-
sia. La pèrdua d’audició mantinguda en els primers anys de la vida pot interferir tant en l’ad-
quisició del llenguatge com en el desenvolupament psicològic i intel·lectual de l’infant i, d’a-
questa manera, repercutir en la seva evolució integral. Tant els metges com els educadors i
els psicòlegs estan d’acord en que com més aviat s’iniciï el tractament i l’educació apropia-
da de l’infant amb hipoacúsia, millors seran els resultats que es podran obtenir. Les hipoa-
cúsies neurosensorials o de percepció són les més greus i irreversibles, per la qual cosa s’-
han de descartar ja en el lactant.

El Protocol de medicina preventiva a l’edat pediàtrica23 va proposar realitzar la detecció de
la hipoacúsia a partir de l’anamnesi i d’una prova subjectiva de reacció al so (test d’Edwin)
d’acord amb les possibilitats tècniques del moment amb la finalitat que les hipoacúsies fos-
sin diagnosticades i tractades abans dels tres anys d’edat. Amb l’aparició de noves proves
de detecció s’han anat impulsant programes de cribratge en l’etapa neonatal, el que ha per-
més detectar i tractar la major part de hipoacúsies abans dels 6 mesos.

Es contemplen dues estratègies per realitzar aquest cribratge. En una primera etapa es va
realitzar el cribratge als nadons de risc d’acord amb els criteris de la Joint Committee on In-
fant Hearing de l’any 1990. Aquesta estratègia, en el millor dels casos, aconsegueix detec-
tar entorn el 40-50% dels casos. Posteriorment, d’acord amb estudis d’eficàcia i eficiència,
es proposa cribratge de tots els nadons o cribratge universal, que permet detectar la major
part d’hipoacúsies neonatals. Per aconseguir aquesta fita s’haurà d’assolir una cobertura del
cribratge de nadons pròxima al 100%.

L’embaràs en adolescents

L’embaràs en edats molt joves es considera inadequat pel que suposa d’immaduresa física,
intel·lectual i emocional de la mare, i perquè compromet el seu desenvolupament personal
(interrupció de la formació, dificultats per accedir al mercat laboral, formació de matrimonis
inestables) i també el del nadó, ja que sovint finalitza amb la interrupció voluntària de l’em-
baràs. L’increment i l’adequació de l’oferta d’activitats d’educació i informació sexual i re-
productiva dirigides al joves, entre les que destaquen les orientades a reduir els embarassos
en noies menors de 18 anys i evitar els embarassos no desitjats, serien les propostes d’in-
tervenció a desenvolupar.

En síntesi, per tal de millorar la salut maternoinfantil es proposa avançar fonamentalment en la
detecció i atenció precoç dels problemes de salut d’aquestes etapes mitjançant l’aplicació dels
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diferents protocols elaborats amb la participació dels professionals i les societats científiques, i
fomentar l’educació sanitària en les etapes de gestació, infantil, adolescència i joventut.

Cal fomentar la utilització del protocol de control i seguiment de l’embaràs amb l’objectiu de
detectar precoçment i prevenir els efectes indesitjables tant per la mare com per al fetus, es-
pecialment actuant sobre els factors de risc de la mare potencialment modificables, com ara
són els estils de vida.

Pel que fa al risc neonatal i els nadons de risc cal elaborar i aplicar un protocol consensuat
de detecció i atenció al nadó de risc. Cal tenir en compte que sempre resta un nombre de
nadons de risc en els quals no es poden identificar els factors de risc24 i pels quals caldrà
actuar de forma preventiva.

Pel que fa al part, cal aplicar el protocol d’atenció al part on s’especifica l’atenció adequa-
da segons el risc del part, per a la qual cosa es requereix classificar i acreditar els centres
maternals, alhora que ordenar territorialment els hospitals segons nivells. Aquesta activitat no
es pot separar de la necessària capacitació dels professionals dels hospitals de nivell 1 i 2
per atendre el nadó crític. Amb aquesta actuació els parts amb més risc quedarien adjudi-
cats als centres que els poden atendre d’una forma més adequada però també s’assegura-
ria el transport del nadó i de la mare en les millors condicions possibles.

La gestació és una etapa en que les dones són especialment receptives als consells en re-
lació amb la seva salut i la de l’infant que ha de néixer. Per tant, cal impulsar l’educació i la
informació a l’embarassada sobretot pel que fa a la promoció d’hàbits i estils de vida salu-
dables, abans i durant l’embaràs com són la informació i consell sobre alimentació, exercici
físic, vacunes, consum de tabac, alcohol, drogues, fàrmacs i comportaments associats a ma-
lalties de transmissió sexual.

La prevenció de conductes de risc i la promoció d’hàbits saludables entre els infants i els
joves continua essent un dels objectius prioritaris de les polítiques de salut dels països de-
senvolupats i és un dels objectius proposats per l’Oficina Regional Europea de l’OMS per als
inicis del segle XXI25. Durant la infància i l’adolescència s’adquireixen els hàbits i els estils de
vida que seran condicionants de l’aparició de problemes de salut en l’edat adulta. La salut
infantil és una responsabilitat compartida per diferents sectors socials, com ara són els edu-
catius, de comunicació i els sanitaris, que han d’actuar amb l’objectiu de desenvolupar hà-
bits i conductes saludables entre els infants.

La incorporació de l’educació per a la salut a l’escola facilita, en tractar-se d’etapes vitals amb
un alt potencial de sensibilització i aprenentatge, que els individus adquireixin uns estils de
vida que els permetin prevenir problemes de salut i fer possible el seu benestar físic i mental
a l’edat adulta. L’escola sencera ha de ser promotora de salut i l’educador un agent de sa-
lut fonamental. Entre les principals estratègies a desenvolupar en l’àmbit escolar hi ha la inte-
gració de l’educació per a la salut en els projectes curriculars dels centres d’ensenyament, fa-
cilitar materials educatius, impulsar la formació dels professionals docents i donar suport als
projectes d’innovació en matèria d’educació per a la salut en els centres d’ensenyament.

Objectius de salut i de disminució de risc 
per l’any 2010
1. D’aquí a l’any 2010 cal mantenir la mortalitat materna per sota de 7 per cada 100.000

nascuts vius.

Indicador d’avaluació: Taxa de mortalitat materna directe i indirecte.

2. D’aquí a l’any 2010 cal mantenir la mortalitat perinatal per sota de 6 per 1.000 nascuts
vius i morts.
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Indicador d’avaluació: Taxa de mortalitat perinatal.

3. D’aquí a l’any 2010 cal reduir la mortalitat infantil per sota de 4 per 1.000 nascuts 
vius.

Indicador d’avaluació: Taxa de mortalitat infantil.

4. D’aquí a l’any 2010 cal mantenir la prevalença de baix pes en néixer per sota de 7 per
100 nascuts vius.

Indicador d’avaluació: Prevalença de baix pes en nèixer (< 2.500 g).

5. D’aquí a l’any 2010 cal mantenir la prevalença de molt baix pes en néixer per sota d’1
per 100 nascuts vius.

Indicador d’avaluació: Prevalença del molt baix pes en nèixer (< 1.500 g).

6. D’aquí a l’any 2010 cal mantenir la prevalença de nadons preterme per sota de 7 per
100 nascuts vius.

Indicador d’avaluació: Prevalença de prematuritat (< 37 setmanes de gestació) en nas-
cuts vius.

7. D’aquí a l’any 2010 cal reduir la prevalença de nadons de < 33 setmanes de gestació
per sota d’1 per 100 nascuts vius.

Indicador d’avaluació: Prevalença de prematuritat (< 33 setmanes de gestació) en nas-
cuts vius.

8. D’aquí a l’any 2010 cal disminuir l’índex d’embarassos en dones menors de 18 anys per
sota de 7 per 1.000.

Indicador d’avaluació: Taxa d’embarassos en dones menors de 18 anys.

Objectius operacionals del Pla de salut 
2002-2005
1. D’aquí l’any 2005 s’elaborarà el Protocol de diagnòstic prenatal per la detecció d’ano-

malies congènites en el primer trimestre de l’embaràs.

Indicador d’avaluació: Existència del protocol.

2. D’aquí l’any 2005 es classificaran els centres maternal segons els criteris definits en el
Protocol d’atenció al part, puerperi i neonat del Departament de Sanitat i Seguretat 
Social.

Indicador d’avaluació: Percentatge de nadons de risc (preterme i baix pes) atesos en els
centres maternals de nivell adequat.

3. D’aquí l’any 2005 s’incrementarà el percentatge de transport intraúter fins al 20% en els
nadons de pes < 1.500 g i/o pretermes d’edat gestacional < 32 setmanes.

Indicador d’avaluació: Percentatge de nadons de risc (preterme i baix pes) traslladats in-
traúter.

4. D’aquí l’any 2005 s’elaborarà el Protocol d’atenció al nadó de risc.

Indicador d’avaluació: Existència del protocol.

5. D’aquí l’any 2005 es coneixerà la freqüència de presentació de processos mòrbids ne-
onatals en els nadons de risc.

Indicador d’avaluació: Indicadors poblacionals de patologia neonatal en els nadons de
risc.
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6. D’aquí l’any 2005 el percentatge de parts amb cesària serà inferior o igual al 19%.

Indicador d’avaluació: Percentatge de cesàries sobre el total de parts.

7. D’aquí l’any 2005 s’haurà realitzat la detecció precoç de la hipoacúsia en almenys el
50% dels nadons de Catalunya.

Indicador d’avaluació: Percentatge de nadons als quals se’ls ha realitzat les diverses
proves per la detecció precoç de la hipoacúsia.

8. D’aquí a l’any 2005 almenys el 60% dels nadons de tres mesos seran alimentats mit-
jançant lactància materna.

Indicador d’avaluació: Prevalença d’infants de tres mesos alimentats amb lactància ma-
terna.

9. D’aquí a l’any 2005 s’haurà distribuït al professionals de l’atenció primària el Protocol
bàsic d’actuacions en abusos sexuals i altres maltractaments a menors.

Indicador d’avaluació: Existència de la guia.

10. D’aquí a l’any 2005 s’implantarà el Protocol per a la salut a l’adolescència.

Indicador d’avaluació: Existència del protocol.

11. D’aquí a l’any 2005 tots els centres que realitzin interrupcions voluntàries de l’em-
baràs disposaran de material educatiu dirigit a prevenir els embarassos en les ado-
lescents.

Indicador d’avaluació: Existència del material educatiu en els centres.

12. D’aquí a l’any 2005 s’incrementarà l’activitat educativa dels programes sobre salut se-
xual i reproductiva.

Indicador d’avaluació: Existència de material educatiu.

13. D’aquí a l’any 2005 s’haurà elaborat i distribuït la Guia per l’atenció de l’infant im-
migrant.

Indicador d’avaluació: Existència de la guia.

Activitats
• Elaboració, amb la participació dels professionals i les societats científiques dels següents

protocols: diagnòstic prenatal per a la detecció d’anomalies congènites en el primer tri-
mestre de l’embaràs i atenció al nadó de risc.

• Implantació del protocol d’atenció a l’adolescència.

• Implantació del cribratge de la hipoacúsia en els nadons.

• Elaboració d’una guia per a l’atenció a l’infant immigrant.

• Incorporació les propostes del Pla de salut en els contractes per a la compra de serveis
a les diferents línies assistencials.

• Establiment de mesures específiques per facilitar el transport intraúter dels nadons de baix
pes i/o preterme d’edat gestacional.

• Classificació i acreditació dels centres i serveis maternals.

• Realització d’estudis específics per conèixer la patologia neonatal en els nadons de risc.

• Realització d’activitats educatives orientades a la salut sexual i reproductiva, especialment
les dirigides a prevenir els embarassos en adolescents.

• Coordinació amb els diferents departaments amb responsabilitats relacionades amb la sa-
lut a la infància.
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Suport normatiu
• Decret 364/1996 de 12 de novembre, pel qual es crea el programa de salut maternoinfantil.

• Decret 155/1993 d’1 de juny, d’actualització del programa de salut escolar.

Avaluació
• Anàlisi de les tendències de mortalitat maternal, perinatal i infantil a Catalunya.

• Anàlisi de la informació del Registre de nadons de Catalunya per estudiar la prevalença de
baix pes i prematuritat en nèixer, taxa d’embarassos en menors de 18 anys, tipus de part
i nivel assistencial.

• Anàlisi del Registre d’Interrupció Voluntària de l’Embaràs, per estudiar la taxa d’embaras-
sos en menors de 18 anys.

• Anàlisi de la informació del Servei d’Emergències Mèdiques per conèixer els trasllats intra-
úter.

• Anàlisi de la informació, referent a Catalunya, del registre de la Sociedad Española de Neo-
natología.

• Anàlisi de les dades del sistema d’informació del programa de detecció precoç d’hipoa-
cúsia.

• Enquesta sobre lactància materna.

• Comprovació de la realització de les activitats i existència dels documents relatius als ob-
jectius operatius.

Intervencions prioritàries del Pla de salut
2002-2005

• Millora de la detecció i tractament precoç dels problemes de salut en la gestació i
període perinatal mitjançant l’aplicació dels protocols consensuats pels professionals
i societats científiques.

• Acreditació de centres per l’atenció a l’embaràs i part segons la seva complexitat.

• Millora del transport intraúter dels nadons de baix pes i o preterme d’edat gestacional.

• Informació i educació sanitària per a la promoció d’actituds i hàbits de salut saluda-
bles en l’etapa gestacional i infantil.

• Implantació de mesures organitzatives que facilitin l’accessibilitat dels adolescents i jo-
ves als serveis sanitaris per tal que els arribi la informació i la formació necessària so-
bre salut sexual i reproductiva.

• Reforçar el treball intersectorial, especialment amb els Departaments d’Ensenyament,
Benestar i família, Justícia i Presidència per a la promoció de la salut i prevenció de
riscos en la infància i l’adolescència.
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Objectius i intervencions 
per a un envelliment saludable

Introducció
Les previsions demogràfiques indiquen que a finals de la primera dècada del segle XXI a Ca-
talunya, al voltant d’un milió dues-centes mil persones sobrepassaran els 65 anys d’edat. Se-
gons les projeccions demogràfiques1 i en qualsevol dels escenaris considerats (baix, central,
tendencial i alt) l’accentuació de l’envelliment demogràfic és un dels resultats més consis-
tents. En tots ells es preveu un augment del nombre i del pes relatiu de la població de 65
i més anys. Així, en l’horitzó de l’any 2030 l’escenari baix (o vell) preveu que el percentatge
de població de 65 anys i més sigui més del 25% de la població, mentre que, en l’altre ex-
trem, l’escenari alt (o jove) suposa uns valors entorn del 20%. Aquest fenomen és similar al
que s’observa en els països desenvolupats del nostre entorn, així les projeccions demogrà-
fiques2 a Europa preveuen que l’any 2025 el 27% de la població europea tindrà 60 anys o
més.

L’augment del nombre de persones grans no ha d’implicar necessàriament molt més volum
de persones malaltes i dependents ja que alhora que augmenta l’esperança de vida també
es pot produir la millora de l’estat de salut i el retard en l’aparició de la morbiditat i la de-
pendència. La imatge negativa de l’envelliment que l’associa solament a malalties, deteriora-
ment i càrregues socials i econòmiques ha de ser superada per la noció de que és possi-
ble un envelliment més saludable i la valoració de les aportacions que la gent gran pot afegir
en l’àmbit familiar i social, constituint un recurs important de la societat.

L’atenció a la gent gran és una de les prioritats del Departament de Sanitat i Seguretat So-
cial, que ha elaborat, juntament amb el Servei Català de la Salut, el Pla d’actuacions prio-
ritàries de l’Atenció Primària de Salut adreçat a la gent gran, per al període 2003-2005. El
pla s’orienta a adequar la resposta assistencial a les necessitats de salut d’aquest grup de
població, tot prevenint la malaltia i la discapacitat, retardant la dependència i comprimint la
morbiditat per tal d’aconseguir un envelliment saludable. Les propostes d’aquest pla d’ac-
tuacions queden integrades en les intervencions proposades en aquest capítol.

Magnitud del problema
Un dels trets característics de la població catalana és l’envelliment. L’estructura demogràfica
actual és el resultat de l’evolució en les darreres dècades, caracteritzada per una davallada
sostinguda de la natalitat i de la mortalitat i un augment de l’esperança de vida (EV) en néi-
xer que, a Catalunya, se situa entre les més altes del món. L’any 2000, l’EV va ser de 76,5
anys en els homes i de 83,2 en les dones i per a ambdós sexes, de 79,9 anys.

Aquest augment en l’EV ha estat especialment rellevant en la gent gran (taula 1). L’any 2000
l’EV de la població de 65 anys i més es situa en 17,0 anys pels homes i en 20,9 per a les
dones, mentre que el 1986 els anys que hom podia esperar viure a partir d’aquesta edat
era de 15,6 i 18,9 anys pels homes i les dones, respectivament.

La població catalana presenta una longetivitat important, però part del temps que pot espe-
rar viure serà en condicions de discapacitat més o menys greu. L’any 2000 l’esperança de
vida sense incapacitat (EVSI) al nàixer per al conjunt de la població es situava 12 anys per
sota de l’EV. (Veure pàgina 70, taula 2).

L’any 2000 la taxa de mortalitat en els majors de 64 anys va ser de 42,0 per 100.000 ha-
bitants (48,2 defuncions per cada 100.000 homes i 37,7 per 100.000 dones). L’evolució de
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les taxes estandarditzades de mortalitat entre la gent gran mostra una disminució en els da-
rrers anys, amb una reducció relativa de les taxes entre els anys 1983 i 1997 de –16,4% en
els homes i de –25,2% en les dones. No obstant, la mortalitat en números absoluts ha aug-
mentat atès l’increment de població d’aquesta edat.

Entre els 65 i els 74 anys, per causes específiques de mort (Causes D73), el tumor maligne
de tràquea, bronquis i pulmó, les malalties isquèmiques del cor, la bronquitis i l’asma són
les primeres causes en els homes, i les malalties isquèmiques del cor, el càncer de mama i
les malalties cerebrovasculars ho són en les dones. En el grup de població de 75 a 84 anys,
les malalties isquèmiques del cor, les cerebrovasculars, la bronquitis i l’asma són les prime-
res causes de mort en els homes i les cerebrovasculars, les malalties isquèmiques del cor i
la insuficiència cardíaca ho són en les dones. En la població major de 84 anys, les primeres
causes de mort són les malalties cerebrovasculars, broquitis, asma i les malalties isquèmi-
ques del cor en els homes, i les malalties cerebrovasculars, la insuficiència cardíaca i les
demències en les dones.

Entre les causes de mortalitat evitable són especialment rellevants les caigudes accidentals,
que l’any 1999, varen ocasionar 203 morts en la població de més de 64 anys (84 homes i
119 dones), el que representa una taxa de 19,1 morts per 100.000 habitants d’aquest grup
d’edat. També destaquen les morts per accidents per vehicles a motor, amb una taxa de
17,2 morts per 100.000 habitants majors de 64 anys (118 morts en homes i 70 en dones).

A Catalunya l’any 2000 la taxa de mortalitat per trastorns mentals i del comportament va ser
de 42,9 per 100.000 habitants, i el major nombre de les defuncions es concentra en els ma-
jors de 75 anys (taxes per 100.000 habitants de 405,7 en homes i 582,3 en dones) i és la
demència senil, vascular i demència no especificada la causa que explica al voltant del 95%
de les defuncions per trastorns mentals i del comportament.

Entre les malalties del sistema nerviós, la malaltia d’Alzheimer representa el 54,3% del total
de les defuncions d’aquest grup, amb una taxa de 17,2 morts per 100.000 habitants (10,8
en homes i 23,3 en dones) i té la seva major expressió en els majors de 75 anys, amb ta-
xes de 149,8 en homes i 219,6 en dones per 100.000 habitants. Es considera que les cau-
ses de l’increment d’aquesta malaltia són l’envelliment de la població i la major sensibilitat
dels metges especialitzats en detectar-la3.

La població major de 64 anys és la que més utilitza els serveis assistencials. L’any 2000,
279 persones de cada 1.000 d’aquest grup d’edat van ingressar almenys una vegada en un
centre hospitalari d’aguts. Les causes més freqüents d’ingrés de la població de 65 a 79 anys
són, en els homes, les malalties de l’aparell circulatori i a partir d’aquesta edat, les de l’a-
parell respiratori. En les dones, la causa principal són les malalties del sistema nerviós i òr-
gans dels sentits i a partir dels 80 anys, les de l’aparell circulatori4. Per altra banda, el 88,3%
de la gent gran va anar a visitar-se pel metge de medicina general almenys una vegada du-

Grup d’edat Homes Dones Total

65-69 17,0 20,9 19,1

70-74 13,5 16,6 15,2

75-79 10,3 12,6 11,7

80-84 7,6 9,1 8,5

85-89 5,4 6,3 6,0

90-94 3,9 4,2 4,1

> 94 3,3 3,1 3,1

Font: Departament de Sanitat i Seguretat Social. Registre de Mortalitat.

Taula 1. Esperança 
de vida als 65 anys 

i més, per edat i sexe.
Catalunya, 2000
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rant l’any 2000 i al voltant del 30% va anar al centre d’atenció primària a visitar-se sis o més
vegades durant aquest mateix any5.

En els pacients ingressats en serveis sociosanitaris, els processos més freqüents són les ne-
oplàsies (20%), seguides de les malalties de l’aparell circulatori (18%), entre les quals desta-
ca la malaltia cerebrovascular. En tercer lloc se situen els trastorns mentals (13,8%) repre-
sentats gairebé exclusivament per la demència senil i les demències inespecífiques, seguits
de les lesions i emmetzinaments, entre les quals la més freqüent és la fractura de fèmur.

Segons l’Enquesta de salut de Catalunya de l’any 20026 (ESCA 2002), en la que van ser en-
trevistades 1.440 persones majors de 64 anys, el 54,6% dels homes i el 41,9% de les do-
nes manifesten tenir bona salut, i el 9,9% dels homes i el 14,7% de les dones declaren te-
nir una salut dolenta, mentre que en la població general el 4,3% fa aquesta valoració sobre
el seu estat de salut.

El 33,2% dels homes i el 43,6% de les dones de 65 i més anys presenten alguna discapa-
citat. La proporció de persones que declaren tenir una o més discapacitats experimenta un
increment important a partir dels 80 anys i en tots els grups és major en les dones que en
els homes. Les discapacitats declarades més freqüentment són les relacionades amb l’apa-
rell locomotor i segueixen en importància les limitacions greus dels sentits de la vista i l’oï-
da. El 91,7% dels homes i el 96,2% de les dones de 65 i més anys presenten alguna ma-
laltia crònica. A partir dels 64 anys, pràcticament a totes les edats destaca la major proporció
d’homes que manifesten no tenir cap malaltia crònica i són les dones les que les pateixen
en major nombre. Així mateix, s’observa que la proporció de dones que fan una valoració
negativa de la seva salut és més elevada que la d’homes, tant en presència o no d’una o
vàries discapacitats i/o malalties cròniques7.

Quant als hàbits i estils de vida entre la població de més de 64 anys, l’ESCA 2002 mostra
que el 16,8% dels homes i el 3,1% de les dones són fumadors. Amb relació al consum d’al-
cohol, es declaren abstemis el 40,8% dels homes i el 75,4% de les dones, bevedors mo-
derats el 55,5 i el 23,2% i bevedors de risc 3,6 i el 1,3%, respectivament. Pel que fa a l’ac-
tivitat física, el 41,9% dels homes i el 50,3% de les dones declaren realitzar una activitat física
mínima o nul·la i el 52,1% dels homes i el 44,7% de les dones són lleugerament actius. No-
més el 3,0% dels homes i l’1,8% de les dones manifesten ser moderadament o molt actius.

Sobre el consum de fàrmacs durant els dos dies anteriors a la realització de l’enquesta, el
36,1% de la població major de 64 anys ha consumit tres o més fàrmacs.

Entre la gent gran són especialment vulnerables les dones. El nombre de persones grans
que viuen soles, segons l’ESCA 2002, augmenta amb l’edat i sempre és superior en les do-
nes respecte als homes. Viuen sols el 14,2% dels homes (19.409) i el 19,7% de les dones
(63.776) de 65 a 74 anys i aquesta proporció arriba al 25,9% dels homes i el 34,1% de les
dones majors de 74 anys (17.268 i 87.531, respectivament). Les dones també gaudeixen de
més longevitat però estan més exposades a experiències negatives, com són la violència
domèstica i la discriminació en l’accés als serveis i en altres esferes de la vida social i polí-
tica. Les dones grans contribueixen de forma important al benestar de la família, sovint en
detriment propi8. Segons l’ESCA, les dones entrevistades majors de 64 anys que conviuen
amb menors i/o amb gent gran, tenen cura d’ells totes soles el 16,6 i 13,6%, respectiva-
ment, mentre ho fan el 5,9% i el 6,5% dels homes d’aquesta edat. Entre els majors de 64
anys que conviuen amb discapacitats, tenen cura d’ells únicament la persona entrevistada,
el 52,2% dones i el 13,3% homes.

En síntesi, els resultats de l’ESCA 2002 mostren que, en general, entre la gent gran i en re-
lació amb els altres grups d’edat, els comportament saludables i les pràctiques preventives
són més freqüents, si bé l’autovaloració de l’estat de salut i la qualitat de vida són pitjors.
S’observa que la utilització de serveis sanitaris és més elevada i que en major proporció ma-
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nifesten estar satisfets amb aquests comparada amb els altres grups d’edat. En general, la
gent gran de les classes més desfavorides presenten uns pitjors indicadors en els aspectes
estudiats en comparació amb els que pertanyen a les classes socials més afavorides.

Des d’una perspectiva global, l’anàlisi de les dades disponibles mostra l’increment sostingut
del nombre de persones majors de 65 anys i la freqüència i magnitud dels principals pro-
blemes de salut que els afecten. A les darreres dècades de la vida és on es produeix un
augment de la comorbiditat, fonamentalment per malalties cròniques i degeneratives, que so-
vint són causa d’incapacitat i de dependència alhora que tenen més possibilitats de manca
de suport familiar i social. Cada cop més el nombre de persones dependents per poder fer
les activitats de la vida diària s’incrementarà, àdhuc els més vells (old-old) formaran un sub-
grup cada vegada més nombrós. Cal considerar les repercussions que tindrà aquest feno-
men en l’àmbit familiar, social i econòmic i el fort impacte que tindrà en la demanda de ser-
veis assistencials i, per tant, en la despesa sanitària (noves tecnologies, tractaments, recursos
humans i equipaments).

Justificació de les intervencions
En un context de reconeixement de la importància de fomentar en l’àmbit mundial l’envelli-
ment saludable9 és on s’emmarquen les polítiques de salut a Catalunya, orientades cap un
envelliment lliure de dependència, ja que el repte que cal afrontar ara no és sols afegir anys
a la vida sinó també aconseguir una vellesa amb salut. Aquest enfocament, que ha d’abas-
tar totes les etapes de la vida de la persona, pretén la promoció d’hàbits i estils de vida sa-
ludables i l’atenció a les necessitats de salut per tal d’aconseguir que un major nombre de
persones puguin gaudir, d’acord amb la seva edat, d’una vellesa amb bona qualitat de vida.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) situa el debat de l’envelliment saludable en la con-
sideració dels arguments10 sobre la compressió de la morbiditat, que consisteix en reduir el
temps entre l’aparició de la primera malaltia greu i el moment de la mort. A Catalunya, els
objectius de política sanitària en relació amb l’envellliment s’orienten en aquest sentit i pre-
tenen mantenir el màxim nivell d’autonomia de la gent gran, retardant la dependència, com-
primint la morbiditat i prolongant tant com sigui possible l’esperança de vida lliure d’incapa-
citat.

Pel que fa a la pèrdua d’autonomia en la gent gran, cal considerar el concepte de fragili-
tat11,12 entès com la disminució progressiva de la capacitat de reserva i adaptació de la ho-
meostasi de l’organisme que es produeix amb l’envelliment i que està influenciada per fac-
tors genètics i biològics (individuals) i s’accelera per malalties cròniques i agudes, hàbits tòxics
i condicionants socials i assistencials. A partir d’un dintell determinat, la fragilitat comporta
una major vulnerabilitat davant la malaltia, un increment del risc de desenvolupar deteriora-
ment funcional amb la consegüent dependència en les activitats de la vida diària i, en última
instància, la mort. El deteriorament funcional en les persones grans és el principal indicador
de fragilitat i un bon predictor de la morbimortalitat i del consum de recursos assistencials13.

L’edat és un element important però insuficient com a criteri aïllat per avaluar, quantificar i
definir les necessitats d’una persona gran, però és un criteri rellevant des d’un punt de vis-
ta epidemiològic, ja que el percentatge de persones amb discapacitats i/o problemes de sa-
lut és més freqüent conforme augmenta. Per tant, l’edat s’haurà de considerar un element
fonamental a l’hora d’establir estratègies de detecció i intervenció comunitària. S’estima que
entre el 16 i el 20% dels majors de 74 anys i aproximadament el 50% dels majors de 84
seran identificats com a persones amb risc de pèrdua d’autonomia.

Els hàbits i els estils de vida que s’adopten a la infància i a l’edat adulta influeixen en el ni-
vell de salut a la vellesa. Fins fa pocs anys, les estratègies preventives es consideraven apli-
cables a les etapes més joves, però es pensava que actuar en els estils de vida i els fac-
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tors de risc de les persones grans no tenia efectivitat, ja que eren difícilment millorables. Avui
se sap que hi ha activitats preventives dirigides a la gent gran que comporten una millora de
l’estat de salut. Àdhuc, es considera que l’absència d’evidència específica en la gent gran
no ha d’impedir aplicar mesures de salut que en altres grups han donat resultats i que se-
gons tots els indicis contribueixen a millorar la seva qualitat de vida14.

En la vellesa, les persones amb risc important de perdre l’autonomia degut a la presència
de comorbiditat són les que més es poden beneficiar de mesures preventives com ara la
detecció precoç de la seva fragilitat, del tractament i de la rehabilitació per tal d’evitar o re-
tardar la presència de deteriorament funcional i/o cognitiu, disminuir la morbimortalitat i man-
tenir o millorar la sensació subjectiva de qualitat de vida15.

En aquesta etapa de la vida són d’aplicació les activitats de prevenció de malalties cardio-
vasculars, endocrines, infeccioses i càncer que es recomanen en la població adulta. L’e-
vidència disponible mostra com a mesures més efectives dirigides a la gent gran16,17 el cri-
batge del càncer de mama, el tractament de la hipertensió, la cessació de l’hàbit tabàquic,
les vacunacions i l’exercici físic en ambdós sexes. Darrerament també s’està recomanant el
cribratge de l’osteoporosi en dones majors de 65 anys i el de càncer de còlon als majors
de 50 anys d’ambdós sexes. En aquest sentit, actualment a Catalunya s’estan portant a ter-
me dos estudis pilot que són el de l’avaluació de l’acceptabilitat de la prova de cribratge i
el coneixement de la població sobre el càncer de còlon, i el de l’avaluació de la implantació
d’un programa de cribratge de l’osteoporosi en dones de 65 i més anys.

També hi ha recomanacions específiques per problemes relacionats amb les anomenades
símdromes geriàtriques: caigudes, demències, alteracions sensorials, polimedicació, incon-
tinència urinària i malnutrició18-21.

Bàsicament, les activitats preventives que es proposen (quadres 1 i 2) es concreten en les
vacunacions, els cribatges i la detecció oportunista per diagnosticar i tractar precoçment els
problemes de salut existents i el consell per abordar malalties de caràcter crònic i problemes
de salut que tenen relació amb els estils de vida de la població: alimentació, exercici físic,
tabac, accidents, medicaments, salut bucodental, trastorns cognitius i trastorns depressius.
En la pràctica clínica aquestes activitats s’han de prioritzar en funció del benefici individual,
marcat no tant per l’edat22 com per les necessitats i l’expectativa de vida23 i seguint les re-
comanacions de les institucions i societats científiques.

Condició Edat (anys) Sexe Freqüència

Excés de pes > 64 H/D Cada any

Desnutrició > 64 H/D Cada visita

Hipertensió arterial > 64 H/D Cada 2 anys

Hipercolesterolèmia 64-74 H/D *

Càncer de mama 64-70 D Cada 2 anys

Càncer de coll d’úter > 64 D **

Trastorns visuals > 64 H/D A criteri del professional

Trastorns auditius > 64 H/D A criteri del professional

*Si les concentracions de colesterol són < 250 mg/dl no cal repetir la determinació. Només caldrà fer
noves mesures en cas d’hipercolesterolèmia i/o presència d’altres factors de risc cardiovascular. La
freqüència dependrà dels protocols de tractament.

**Només quan no es disposa de citologia prèvia. En aquest cas es practiquen dues exploracions
seguides en l’interval d’un any. Si el resultat és negatiu, no cal continuar el cribratge.

Font: Adaptat de Salleras L, Taberner JL, Tresserras R, Salvà A, Morera R, Martín-Zurro A, Cervera AM, Ribot J, Ballesteros E.

Actividades preventivas escalonadas en las personas mayores. Med Clin (Barc), 2001; 116 (Supl 1): 153-7.

Quadre 1. Pràctiques
preventives en la gent
gran. Cribatges
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La detecció precoç i el tractament de les síndromes geriàtriques afavoreixen la compressió
de la morbiditat i l’endarreriment de la dependència. Entre les síndromes geriàtriques, per la
seva freqüència i gravetat i les possibilitats d’intervenció, es recomana abordar principalment
les caigudes, la malnutrició, la polimedicació i els trastorns cognitius.

El risc de patir caigudes constitueix un dels principals problemes de la gent gran i és el ti-
pus d’accident més freqüent en les persones majors de 64 anys i especialment en els de
més edat. Cal considerar l’elevada mortalitat per aquesta causa i les greus seqüeles que se’n
poden derivar, així com les conseqüències en termes de cost sanitari i social. Els principals
factors de risc de patir una caiguda són els problemes a les extremitats inferiors, els tras-
torns d’equilibri i marxa, la polimedicació, sobretot la presa de psicotrops, el deteriorament
cognitiu i molt especialment l’existència de caigudes en l’últim any. Altres factors a conside-
rar són les condicions de l’entorn urbà i domèstic24. No hi ha evidència dels beneficis de la
valoració i el consell sobre factors de risc de caigudes en la població gran atesa, però sí en
el cas en que existeixin antecedents de caiguda prèvia25, per a la seva reducció; en canvi,
s’han demostrat beneficis en intervencions que tendeixen a corregir els problemes o factors
de risc detectats, especialment les intervencions sobre l’entorn i la utilització d’aparells (ca-
minadors, baranes, rampes, etc.), que han mostrat millorar la independència funcional26.

Per mantenir un bon estat de salut cal seguir una alimentació equilibrada i tenir un correcte
estat nutricional. Més enllà de les relacions entre l’alimentació i el risc cardiovascular, l’oste-
oporosi o el càncer, en les persones grans es produeixen múltiples situacions que fan que
puguin presentar risc de malnutrició i concretament la desnutrició és un factor de risc de
morbimortalitat provat27. Les persones grans que no tenen malalties cròniques o dèficits fun-
cionals mantenen habitualment estats nutricionals satisfactoris però existeixen subgrups que
presenten un alt risc de desnutrició, entre els que destaquen els d’edat més avançada, les
persones institucionalitzades i sobretot les que estan hospitalitzades en centres de llarga es-
tada. Per conèixer i intervenir en els problemes de l’alimentació es considera important el se-
guiment del pes o índex de massa corporal (IMC), la detecció de factors de risc de desnu-
trició, els trastorns del comportament alimentari i la polimedicació.

En general, les persones grans, especialment els majors de 75 anys, consumeixen un nom-
bre important de medicaments per tractar malalties cròniques. La prescripció inadequada,
l’automedicació i el mal ús de medicaments per errors en l’administració o incompliment po-
den produir iatrogènia i incrementar els costos sanitaris (ingressos hospitalaris, visites ambu-
latòries, etc.) i socials.

Les persones amb major risc de fer un ús inadequat de medicaments són els pacients crò-
nics (hipertensió, diabetis, alteració crònica del fluxe aeri, insuficiència hepàtica i/o renal, an-
tecedents d’al·lèrgies a medicaments, trastorns cognitius, entre d’altres) i persones amb difi-
cultat per a la comprensió de la prescripció. Per això, en aquestes persones es recomana
realitzar accions per a la prevenció dels riscos de la polimedicació, com ara revisar el com-
pliment terapèutic i les indicacions de tractament quan es prescriu un nou fàrmac, així com
disposar d’un sistema d’informació tant en els centres d’atenció primària com en les oficines
de farmàcia. Les finalitats d’aquesta actuació són disminuir la incidència dels problemes rela-

Vacuna Edat (anys) Sexe Freqüència

Td* > 64 H/D Primovacunació i revacunació cada 10 anys

Antigripal > 64 H/D Anual

Antopneumocòccica > 64 H/D Dosi única

*En cas de no disposar de vacuna Td utilitzar la T.

Font: Salleras L, Taberner JL, Tresserras R, Salvà A, Morera R, Martín-Zurro A, Cervera AM, Ribot J, Ballesteros E. Actividades

preventivas escalonadas en las personas mayores. Med Clin (Barc), 2001; 116 (Supl 1): 153-7.

Quadre 2. Pràctiques
preventives en la gent

gran. Vacunació
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cionats amb els medicaments en la gent gran (interaccions i complicacions secundàries) i man-
tenir el pacient amb el menor nombre de fàrmacs possible, tot ajustant-ne la dosi prescrita.

Els trastorns cognitius són un dels principals problemes de les persones grans per l’impac-
te que la malaltia té en el propi malalt, en els cuidadors i la seva família. La seva prevalença
s’estima a l’entorn d’un 10% del total de persones de 65 anys i més28. Atès que la incidència
de les demències augmenta conforme avança l’edat, és d’esperar que en els propers anys
es produeixi un increment del total de casos.

La demència més freqüent és la malaltia d’Alzheimer, que por arribar a constituir el 60% del to-
tal de persones amb demència29. Es tracta d’una malaltia neurodegenerativa que es caracteritza
pel deteriorament de les capacitats cognitives: pèrdua de memòria, de la capacitat de raonament
i de l’aprenentatge i alteració del llenguatge. A més, els pacients presenten trastorns funcionals
(incapacitat per vestir-se, incontinència urinària, etc.) i alteracions del comportament (agitació i
agressivitat), que comporten un deteriorament important de la qualitat de vida del malalt i del seu
entorn familiar. Una característica important de la malaltia d’Alzheimer i altres demències és la seva
cronicitat. La vida mitja d’una persona amb malaltia d’Alzheimer pot estar entre els 8 i els 12 anys.
No es coneix l’impacte real que els nous fàrmacs podran tenir en la evolució d’aquest problema.

L’inici de la malaltia és gradual i és important fer el diagnòstic diferencial amb altres tras-
torns. El diagnòstic ha de ser precoç per poder proporcionar als pacients el millor tractament
possible30. En relació amb el cribatge de deteriorament cognitiu en persones grans asimp-
tomàtiques, hi ha evidència insuficient per recomanar-lo o no en absència de demència. Tan-
mateix, les queixes dels pacients sobre pèrdua de memòria han de ser seguides i la seva
progressió avaluada. Quan els cuidadors refereixen declivi cognitiu en una persona s’ha de
tenir en compte i dur a terme la valoració cognitiva i fer-ne el seguiment31.

En el nostre entorn, els cuidadors informals, la família i dins d’aquesta generalment les dones,
són els principals proveïdors de cures a les persones grans amb dependència. Aquesta tasca
sovint requereix proporcionar una atenció d’intensitat molt elevada, especialment quan hi ha per-
torbació de l’estat mental i manca d’autonomia del pacient. En aquests casos hi ha un risc més
elevat d’alteracions de la dinàmica familiar i social i d’aparició de problemes físics i psíquics en
els cuidadors32. Per aquest motiu, cal introduir mesures per donar suport i és especialment re-
llevant detectar la possible claudicació del cuidador per dur a terme les actuacions pertinents.

Fomentar el descans familiar és una de les mesures més importants per tal de disminuir la
càrrega familiar. Pot consistir en l’ingrés temporal del pacient, repartiment de les tasques amb
els altres membres de la família, permisos laborals temporals, espais de temps per als cui-
dadors i, si cal, disposar de servei domèstic, treballador familiar o voluntariat.

En l’àmbit internacional es considera una prioritat impulsar la recerca orientada a l’envelliment
saludable. Els aspectes biològics, clínics, socials i de comportament es consideren àrees d’in-
terès per tal d’identificar factors que intervenen en el procés d’envelliment i la forma de pre-
venir-los o controlar-los. També cal avançar en la recerca relacionada amb el desenvolupa-
ment d’instruments per a l’avaluació del risc de pèrdua d’autonomia i amb el procés d’atenció
a la gent gran. A Catalunya es considera prioritari assolir un millor coneixement de les con-
dicions socioculturals, la xarxa social, els hàbits de vida, el consum de fàrmacs, la funció
cognitiva i altres paràmetres clínics en la població gran.

El desenvolupament de polítiques específiques dirigides a la gent gran impliquen els diversos
sectors socials, requereixen la solidaritat intergeneracional i també considerar de manera es-
pecial l’atenció a les necessitats dels grups més vulnerables. L’envelliment satisfactori supo-
sa assolir un nivell mínim de benestar que implica la situació econòmica i elements culturals
i psicològics que en molts casos són deficients. Per això, a més de les polítiques de salut,
cal impulsar polítiques econòmiques, fiscals, d’habitatge i culturals que promoguin i facin pos-
sible una vellesa activa i participativa.
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L’atenció primària ha de tenir un paper vertebrador, de coordinació i d’integració en el pro-
cés d’atenció a la gent gran, acordant objectius i pautes d’actuació comunes dels equips
d’atenció primària (EAP) i els altres serveis implicats. En aquest nivell assistencial s’estableix
una relació amb la població que permet fer el seguiment dels pacients en les diferents eta-
pes de la vida i realitzar activitats de promoció de la salut, detectar i tractar els problemes
precoçment, fer-ne el seguiment oportú i, si s’escau, referir els pacients als serveis especia-
litzats. Caldrà desplegar mesures organitzatives i de provisió de serveis, com ara de més dis-
ponibilitat de temps per atendre els pacients, gestió de casos, flexibilització dels recursos as-
sistencials per a l’adequació dels recursos a les noves necessitats.

Problemes sobre els que es formulen objectius de salut 
i serveis

Objectius de salut i de disminució de risc 
per a l’any 2010
1. D’aquí a l’any 2010 s’haurà d’incrementar, almenys en un 10%, l’esperança de vida lliu-

re d’incapacitat dels homes i les dones a l’edat de 65 anys.

Indicador d’avaluació: Esperança de vida lliure d’incapacitat dels homes i les dones de
65 anys.

2. D’aquí a l’any 2010 s’haurà de reduir en un 20% la taxa de mortalitat per caigudes ac-
cidentals en les persones de 65 anys i més.

Indicador d’avaluació: Taxa de mortalitat per caigudes accidentals en les persones de
65 anys i més.

3. D’aquí a l’any 2010 s’haurà de reduir en un 10% la taxa de mortalitat per reaccions ad-
verses als medicaments en les persones de 65 anys i més.

Indicador d’avaluació: Taxa de mortalitat per reaccions adverses als medicaments en les
persones de 65 anys i més.

Malalties cardiovasculars*

Càncer*

Diabetis*

Osteoporosi**

Reaccions adverses als medicaments***

Caigudes

Desnutrició

Deteriorament cognitiu

Tètanus

Pneumònia

Grip

Sobrecàrrega i claudicació dels cuidadors

*La informació, intervencions i objectius en relació amb les malalties cardiovasculars, càncer i diabetis es tracten
als apartats corresponents (veure pàgines 164, 182, 271).

**La informació, intervencions i objectius en relació amb l’osteoporosi es tracten a l’apartat de «Problemes de sa-
lut de l’aparell locomotor» (veure pàg. 317).

***La informació, intervencions i objectius en relació amb les reaccions adverses als medicaments es tracten a l’a-
partat «El bon ús dels medicaments» (veure pàg. 476).
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4. D’aquí a l’any 2010 s’haurà de reduir la mortalitat per tètanus en les persones de 65
anys i més per sota de tres casos anuals.

Indicador d’avaluació: Taxa de mortalitat per tètanus en les persones de 65 anys i més.

5. D’aquí a l’any 2010 cal reduir la incidència de malaltia pneumocòccica invasora en les
persones de ≥ 65 anys en un 40% per sota de 16,7 per 100.000.

Indicador d’avaluació: Incidència de malaltia pneumocòccica invasora en les persones 
≥ 65 anys

6. D’aquí a l’any 2010 s’hauran de reduir les caigudes accidentals en les persones de 65
anys i més en un 10%.

Indicador d’avaluació: Taxa d’incidència de caigudes accidentals en les persones de 65
anys i més.

7. D’aquí a l’any 2010 s’haurà de reduir en un 20% la incidència de fractures de fèmur en
les persones de 65 i més anys.

Indicador d’avaluació: Taxa d’incidència de fractures de fèmur en les persones d’entre
65 i 84 anys.

8. D’aquí a l’any 2010 s’haurà de reduir en un 10% la prevalença de desnutrició en les
persones de 65 anys i més.

Indicador d’avaluació: Taxa de prevalença de desnutrició en les persones de 65 anys i més.

Objectius operacionals del Pla de salut 
2002-2005
1. D’aquí l’any 2005 es promourà l’elaboració i aplicació de guies de pràctica clínica per a l’a-

tenció a problemes més prevalents en la gent gran, amb la participació dels professionals.

Indicador d’avaluació: Existència de les guies.

Estudi específic per valorar el grau d’aplicació de les guies.

2. D’aquí l’any 2005 s’incorporarà, en almenys el 60% dels contractes de compra de ser-
veis formalitzats amb els EAP, clàusules específiques relacionades amb les denomina-
des síndromes geriàtriques, prioritzant les caigudes, la desnutrició, la polimedicació i el
deteriorament cognitiu.

Indicador d’avaluació: Percentage de contractes de compra de serveis d’atenció primà-
ria que hagin inclòs clàusules específiques relacionades amb les síndromes geriàtriques.

3. D’aquí l’any 2005 el 90% dels EAP disposaran i aplicaran un protocol de cures pal·lia-
tives per l’atenció als malalts terminals.

Indicador d’avaluació: Percentatge d’EAP que disposen i apliquen el protocol.

4. D’aquí l’any 2005 en el 50% dels cuidadors de persones de 65 anys i més se’ls haurà
fet la detecció de sobrecàrrega o claudicació.

Indicador d’avaluació: Percentatge de cuidadors de persones de 65 anys i més en pro-
grama ATDOM amb valoració de sobrecàrrega o claudicació enregistrada en la seva
història clínica d’atenció primària.

5. D’aquí l’any 2005 cada regió sanitària haurà establert protocols de col·laboració i coor-
dinació entre els serveis i recursos implicats en l’atenció a la gent gran amb la partici-
pació dels professionals, amb la finalitat de garantir la continuïtat assistencial.

Indicador d’avaluació: Existència de protocols a cada regió sanitària.
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Activitats
• Elaboració de recomanacions, amb la participació dels professionals i les societats cientí-

fiques, per l’atenció als problemes més prevalents en la gent gran i els malalts terminals.

• Incorporació les propostes del Pla de salut en els contractes per a la compra de serveis.

• Establiment de protocols de coordinació entre els diferents serveis i recursos implicats en
l’atenció a la gent gran.

• Incentivar l’existència d’un pla d’actuació i seguiment individualitzat de les persones en el
programa ATDOM.

• Formació dels professionals per a l’atenció a les síndromes geriàtriques i per la comuni-
cació i tracte amb els pacients i cuidadors.

• Treball amb la comunitat per tal de fomentar el voluntariat.

Avaluació
• Evolució dels indicadors de mortalitat i morbiditat de la població de 65 anys i més.

• Enquestes poblacionals per conèixer l’estat de salut de la gent gran, i especialment l’es-
tat nutricional i les caigudes accidentals.

• Estudis específics per conèixer la detecció i tractament de les síndromes geriàtriques a l’a-
tenció primària i la detecció de la sobrecàrrega dels cuidadors.

• Estudis específics per conèixer la distribució i implantació de les guies i protocols pro-
posats.

Intervencions prioritàries del Pla de salut
2002-2005

• Continuar estenent les activitats preventives adreçades a la població adulta atesa i
aplicar-les a la gent gran, d’acord amb les recomanacions pel seu grup d’edat i risc.

• Detecció, tractament i seguiment de les persones amb major risc de pèrdua d’auto-
nomia, enfasitzant les síndromes geriàtriques, especialment pel que fa a les caigudes,
la desnutrició, la polimedicació i el deteriorament cognitiu.

• Coordinació dels recursos sanitaris, sociosanitaris i socials per a la seva correcta uti-
lització en funció de les necessitats dels pacients i les seves famílies.

• Augment del suport als cuidadors.

• Fomentar la solidaritat intergeneracional i el voluntariat.

• Promoure l’elaboració i aplicació de guies de pràctica clínica per a l’atenció a pro-
blemes més prevalents en la gent gran, basades en l’evidència científica i amb la par-
ticipació dels professionals.

• Promoure la formació dels professionals per millorar la competència en l’atenció a la
gent gran pel que fa a la prevenció i tractament clínic, i per l’adquisició d’habilitats
comunicatives i relacionals.

• Incorporar en els contractes de compra de serveis clàusules específiques relaciona-
des amb l’atenció a la gent gran.

• Promoure la recerca sobre l’envelliment.

• Promoure accions intersectorials que millorin les condicions de vida de la gent gran.
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Objectius i intervencions en l’àmbit 
de la protecció de la salut

Introducció
L’evidència dels efectes que determinats factors ambientals de tipus físic, químic i biològic
tenen sobre la salut de les persones i de la comunitat, i la possibilitat d’actuar de forma efec-
tiva per tal de protegir la salut i prevenir els efectes negatius, fan que el medi ambient i la
salut alimentària siguin àmbits prioritaris sobre els que fixar objectius i intervencions.

Cada vegada es posa més de manifest que és pràcticament impossible eliminar totalment el
risc dels diferents contextos en que es poden trobar les persones, per tant, cal assegurar
l’equilibri entre els riscos i els avantatges, establint prioritats i utilitzant els recursos d’una ma-
nera eficaç, és a dir, gestionant el risc.

El sistema sanitari té la responsabilitat d’assegurar la identificació dels vincles entre la salut
i els canvis que se succeeixen en el medi ambient, els hàbits alimentaris i el sistemes de
producció dels aliments. L’avaluació de riscos passa a ser un instrument de gestió decisiu
per a l’adaptació de les activitats de protecció de la salut a l’entorn canviant.

Sens perjudici de les tasques de control que són responsabilitat de les administracions sanità-
ries, cal destacar el paper predominant de les mesures d’autocontrol desenvolupades per les
indústries i establiments en la disminució dels riscos que poden originar les diferents activitats
i que poden generar danys efectius per la salut. En aquest sentit, cal persistir, fomentar con-
ductes i concienciar a tots els sectors implicats en el procés de protecció de la salut.

Salut ambiental
El medi ambient constitueix un dels factors determinants de la salut i actua de forma com-
plexa i interrelacionada sobre la salut de la població. Per aconseguir un medi ambient salu-
dable és necessària la participació activa dels individus i de la comunitat, així com la col·la-
boració i coordinació intersectorial.

El treball interdepartamental i intersectorial és un factor decisiu per aconseguir la protecció
de la salut de les persones enfront dels riscos mediambientals. En aquest sentit és espe-
cialment rellevant perseverar i optimitzar la coordinació entre el Departament de Medi Am-
bient i el Departament de Sanitat i Seguretat Social.

Les actuacions que es duen a terme, dirigides a la protecció de la salut, estan d’acord amb
les propostes del Programa per a la continuïtat de l’aplicació de l’Agenda 21, aprovat l’any
1997 per l’Assemblea General de les Nacions Unides: assegurar un subministrament d’aigua
potable, controlar i gestionar els residus, tenir cura de les substàncies i productes químics
perillosos i controlar l’aplicació de plaguicides, entre altres.

En consonància amb les polítiques europees, per tal d’assolir un elevat grau de protecció del
ciutadans, cal impulsar l’aplicació de sistemes d’autocontrol per part de les entitats gestores
del subministrament d’aigua de consum públic i de les empreses aplicadores de plaguicides
d’ús ambiental i d’ús en la indústria alimentària. En aquests sectors es promou l’aplicació de
guies de bones pràctiques per facilitar l’autocontrol i minimitzar els riscos per la salut.

D’altra banda, la Directiva de la Unió Europea (UE) 98/83/CE defineix els objectius de quali-
tat de les aigües destinades al consum humà. Aquest fet suposa aplicar nous paràmetres
de control de les aigües de consum referits específicament a possibles efectes perjudicials
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per la salut en concordança amb criteris mediambientals per mantenir i fomentar l’ús soste-
nible de les aigües destinades al consum humà.

Objectius de salut per a l’any 2010
1. D’aquí a l’any 2010 cal que la morbilitat declarada per febre tifoidea sigui inferior a 0,5

casos per 100.000 habitants i per any.

Indicador d’avaluació: Taxa de morbiditat declarada per febre tifoidea.

2. D’aquí a l’any 2010 cal reduir en un 30% els brots d’origen hídric declarats en instal·la-
cions destinades a activitats amb infants i joves.

Indicador d’avaluació: Nombre de brots d’origen hídric en instalacions destinades a ac-
tivitats amb infants i joves.

3. D’aquí a l’any 2010 cal reduir la incidència de legionel·losi en un 30%.

Indicador d’avaluació: Taxa d’incidència de legionel·losi.

4. D’aquí a l’any 2010 cal reduir el tamany dels brots per legionel·losi en un 50%.

Indicador d’avaluació: Nombre de persones afectades en els brots de legionel·losi.

5. D’aquí a l’any 2010 cal reduir en un 30% els brots declarats per intoxicacions causades
per l’aplicació de plaguicides d’ús ambiental en locals tancats.

Indicador d’avaluació: Nombre de brots per intoxicacions causada per l’aplicació de pla-
guicides en locals tancats.

Objectius de disminucio del risc per 
a l’any 2010
Aigües de consum públic

6. D’aquí a l’any 2010 cal que el 100% de les entitats gestores del subministrament d’ai-
gua de consum humà de Catalunya estableixin sistemes d’autocontrol de la qualitat de
l’aigua que subministren.

Indicador d’avaluació: Existència del sistema d’autocontrol.

7. D’aquí a l’any 2010 cal que el 100% de les xarxes de distribució d’aigua de consum
públic subministrin aigua amb continguts de nitrats d’acord amb el valor paramètric de
la normativa vigent.

Indicador d’avaluació: Proporció de subministraments públics amb continguts de nitrats
superior al límit màxim establert.

Cases de colònies

8. D’aquí a l’any 2010 cal mantenir el control de les condicions higienicosanitàries de les
instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.

Indicador d’avaluació: Inspeccions realitzades.

Càmpings

9. D’aquí a l’any 2010 cal mantenir el control de les condicions higienicosanitàries dels càm-
pings de Catalunya.

Indicador d’avaluació: Inspeccions realitzades.
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Centres de tatuatge i piercing

10. D’aquí a l’any 2010 cal que els ajuntaments controlin les condicions higienicosanitàries
dels centres de tatuatge i piercing de Catalunya.

Indicador d’avaluació: Inspeccions realitzades.

11. D’aquí a l’any 2010 cal controlar que el personal que treballa en centres de tatuatge i
piercing disposi de la formació necessària, d’acord amb normativa d’aplicació.

Indicador d’avaluació: Inspeccions realitzades.

Plaguicides

12. D’aquí a l’any 2010 cal que el 100% de les empreses que utilitzin biocides estiguin re-
gistrades en el Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides, d’acord amb la nor-
mativa aplicable en cada moment.

Indicador d’avaluació: Proporció d’empreses no registrades detectades en la cerca activa.

Residus Sanitaris

13. D’aquí a l’any 2010 cal que el 100% del sector sanitari tingui implantada la gestió de
residus químics, biocontaminants i citotòxics.

Indicador d’avaluació: Proporció de centres que apliquen el programa de gestió de residus.

Legionel·la

14. D’aquí a l’any 2010 cal que el 99% de les instal·lacions d’alt risc estiguin censades i
disposin d’un programa de manteniment, neteja i desinfecció.

Indicador d’avaluació: Proporció d’instal·lacions amb programa de manteniment, nete-
ja i desinfecció.

15. D’aquí a l’any 2010 cal que el 99% de les instal·lacions d’alt risc passin una revisió pe-
riòdica a càrrec d’empreses de revisió degudament autoritzades per la Direcció Gene-
ral de Salut Pública.

Indicador d’avaluació: Proporció d’instal·lacions revisades.

Platges

16. D’aquí a l’any 2010 el 99% de les platges cumpliran la normativa europea de qualitat
sanitària de les aigües de bany.

Indicador d’avaluació: Proporció de platges que compleixen la normativa europea.

Piscines

17. D’aquí a l’any 2010 es programaran i executaran les inspeccions necessàries per tal
de comprovar l’aplicació homogènia de la legislació que estableix les normes sanitàries
aplicables a les piscines d’ús públic en l’àmbit de Catalunya.

Indicador d’avaluació: Proporció de piscines inspeccionades i que compleixen la nor-
mativa vigents.

Reutilització d’aigües residuals

18. D’aquí a l’any 2010 cal que el 100% de les reutilitzacions d’aigües residuals depurades
s’hagin sotmès a una avaluació del risc sanitari i portin a terme una gestió del risc adient.

Indicador d’avaluació: Proporció de reutilitzacions avalades.
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Objectius operacionals del Pla de salut 
2002-2005
1. D’aquí a l’any 2005 es mantindrà i adequarà el programa de vigilància de la qualitat de

les aigües de consum de Catalunya a la Directiva 98/83/CE.

Indicador d’avaluació: Realització de l’activitat.

2. D’aquí a l’any 2005 s’intensificarà la coordinació amb el Departament de Medi Ambient
i els ajuntaments per la prevenció dels riscos sanitaris relacionats amb l’aigua de con-
sum i amb la reutilització d’aigües residuals depurades.

Indicador d’avaluació: Realització de l’activitat.

3. D’aquí a l’any 2005 s’elaborarà i publicarà el decret pel qual s’estableixen mesures ad-
dicionals de seguretat aplicables en el control de plagues i en la comercialització de pla-
guicides d’ús ambiental i a la indústria alimentària.

Indicador d’avaluació: Realització de l’activitat.

4. D’aquí a l’any 2005 s’avançarà en el desenvolupament i la implantació de sistemes de
gestió mediambiental en centres sanitaris en general.

Indicador d’avaluació: Realització de l’activitat.

5. D’aquí a l’any 2005 s’incorporaran mesures de minimització i bones pràctiques en la
gestió de residus sanitaris.

Indicador d’avaluació: Realització de l’activitat.

Activitats
Aigües de consum públic

• Fomentar i impulsar l’adopció dels sistemes d’autocontrol fixats en la normativa comunitària
per part de les entitats gestores del subministrament d’aigües de consum humà.

• Implementar a Catalunya el Sistema d’Informació Nacional d’Aigües de Consum, que ha
de permetre conèixer la situació de la qualitat de l’aigua a partir dels sistemes d’autocon-
trol de les entitats gestores del subministrament d’aigües de consum humà.

• Mantenir i adequar el programa de vigilància de la qualitat de les aigües de consum de
Catalunya a la normativa vigent, per tal de conèixer la conformitat de les aigües als parà-
metres i valors paramètrics establerts.

Instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves

• Intensificar el control de les condicions higienicosanitàries de les instal·lacions destinades
a activitats amb infants i joves, especialment pel que fa a l’aigua distribuïda.

Càmpings

• Controlar l’estat higienicosanitari dels càmpings, fent especial incidència en aquells aspec-
tes relacionats amb l’aigua de consum públic.

Plaguicides

• Mantenir el Registre oficial d’establiments i serveis plaguicides i adaptar-lo a les noves àrees
d’actuacions establertes en la normativa vigent.
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Productes químics

• Millorar el sistema de gestió de les alertes rebudes a través del Sistema d’intercanvi ràpid
d’informació de productes químics.

Gestió de residus en el sector sanitari

• Continuar la formació, educació i divulgació en matèria de residus sanitaris.

• Verificar l’adopció de les mesures de gestió de residus i la implantació de sistemes de
gestió mediambiental en centres sanitaris en general.

Suport normatiu

Residus sanitaris

• Decret 271/1999, de 9 de febrer, de la gestió de residus sanitaris.

• Decret 28/2001, de 23 de gener, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables
als establiments de tatuatge i/o piercing.

Legionel·la

• Reial Decret 909/01 de 27 de juliol (BOE 180, 28.7.01) sobre els criteris higienicosanitaris
per a la prevenció i control de la legionel·losi.

• Decret 152/02 (DOGC 3652, 7.6.02) on s’estableixen les condicions higienicosanitàries per
a la prevenció i control de la legionel·losi.

Plaguicides

• Ordre de 24 de febrer de 1993 (BOE 54, 4.3.93), que normalitza la inscripció i funciona-
ment del Registre d’establiments i serveis plaguicides.

• Ordre de 8 de març de 1994 (BOE 63, 15.3.94), on s’estableix la normativa reguladora de
la homologació de cursos de capacitació per a realitzar tractaments amb plaguicides.

• Decret 149/97 de 7 de juny (DOGC 2418, 23.6.97), que regula el Registre oficial d’esta-
bliments i serveis plaguicides.

• Ordre de 5 de gener de 2000 (BOE 7, 8.1.00) que modifica l’annex IV de l’ordre de 8 de
març de 1994 que regula la homologació de cursos de capacitació per a realitzar tracta-
ments amb plaguicides.

• Reial Decret 3349/83 de 30 de novembre (BOE 20, 24.1.84), de reglamentació tecnico-
sanitària sobre fabricació, comercialització i ús de plaguicides.

• Ordre de 4 de febrer de 1994 (BOE 41 de 17-2-94), que prohibeix la comercialització i
l’ús de plaguicides d’ús ambiental que contenen determinats ingredients perillosos.

Productes químics

• Reial Decret 363/1995, de 10 de març (BOE 133, 5.6.95), pel que s’aprova el Reglament
sobre notificació de substàncies noves i classificació, envasat i etiquetat de substàncies
perilloses.

• Reial Decret 1406/1989, de 10 de novembre (BOE 278, 20.11.89), pel que s’imposen li-
mitacions a la comercialització i ús de certes substàncies i preparats perillosos.

• Reial Decret 1054/2002, d’11 d’octubre (BOE 247, 15.10.02) pel que es regula el procés
d’avaluació per al registre, autorització i comercialització de biocides.
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Aigües potables de consum públic

• Reial Decret 1138/90 de 14 setembre (BOE 226, 20.9.90) de reglamentació tecnicosa-
nitària per a l’abastament d’aigües potables de consum públic.

Piscines

• Decret 255/96 de 12 de juny (DOGC 2219, 17.6.96), que regula la formació en atenció
sanitària immediata.

• Decret 95/2000 de 22 de febrer (DOGC 3092, 6.3.2000), que estableix les normes sa-
nitàries aplicables a les piscines d’ús públic.

Càmpings

• Decret 55/82 de 4 de febrer (DOGC 214, 14.4.82), d’ordenació de la pràctica del càm-
ping i establiments dedicats a aquest fi.

• Decret 167/85 de 23 de maig (DOGC 560, 10.7.85), que determina el procediment per a
l’autorització dels establiments dedicats a la pràctica del càmping.

• Ordre d’11 de juliol de 1986 (DOGC 717, 23.7.86), que estableix els requisits per a la ins-
tal·lació i funcionament dels càmpings.

Allotjaments infantils i juvenils

• Llei 38/91 de 30 de desembre (DOGC 1543, 20.1.92), d’instal·lacions destinades a activi-
tats amb infants i joves.

• Decret 276/94, de 14 d’octubre (DOGC 1966, 31.10.94), que aprova el Reglament d’ins-
tal·lacions destinades a activitats de lleure amb infants i joves.

• Decret 337/00, de 24 d’octubre (DOGC 3255, 30.10.00) de regulació de les activitats en
el temps lliure en les que hi participen menors de 18 anys.

Balnearis

• Decret 271/01 de 9 d’octubre (DOGC 3497, 22.10.01) sobre els requisits tecnicosanitaris
que han de complir els serveis de balnearioteràpia i hidroteràpia.

Intervencions prioritàries del Pla de salut 
2002-2005

Seguretat alimentària
La qualitat sanitària dels aliments és una preocupació creixent arreu del món. Disposar d’a-
liments segurs i saludables contribueix significativament a la salut i el benestar de la pobla-
ció i ha esdevingut una exigència irrenunciable dels consumidors.

•Posar a punt el sistema de comunicació dels resultats de les anàlisis d’aigües de con-
sum públic, per part de les entitats gestores del subministrament, en el marc del SI-
NAC.

• Inspeccionar la totalitat d’instal·lacions d’alt risc de difondre la legionel·la.

•Col·laborar amb l’Agència Catalana de l’Aigua en la recerca i el control de captacions
alternatives en els municipis on encara hi ha subministres d’aigua amb excés de ni-
trats.
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L’increment de les transaccions comercials de productes alimentaris, juntament amb la com-
plexitat que ha adquirit el procés de producció d’aliments i els nous riscos emergents (EEB,
dioxines) han posat en evidència la necessitat de tenir una especial atenció en l’àmbit de la sa-
lut alimentària i abordar la seguretat alimentària amb un plantejament global que comprengui
tota la cadena alimentària, des de la producció primària fins al subministrament als consumi-
dors finals, amb la finalitat d’assolir un elevat grau de protecció de la salut de la població.

La seguretat dels aliments ha deixat de considerar-se un factor més de la qualitat dels ali-
ments per adquirir el caràcter de condició prèvia. Les empreses alimentàries esdevenen els
principals asseguradors de la salubritat dels productes mitjançant l’aplicació de sistemes d’au-
tocontrol i de programes de formació per al personal manipulador d’aliments en matèria d’hi-
giene alimentària.

La Llei de seguretat alimentària preveu que es desenvoluparà el Pla de seguretat alimentària
de Catalunya amb l’objectiu d’aconseguir el màxim grau de seguretat alimentària i de ga-
rantir als consumidors la innocuïtat dels aliments en relació amb els perills biològics, físics i
químics que puguin contenir.

El Pla de seguretat alimentària de Catalunya constituirà el principal instrument indicatiu i el
marc de referència per a totes les accions públiques orientades a garantir un elevat grau de
seguretat alimentària.

Comprendrà les línies directives i de desplegament de les activitats i els programes per as-
solir les seves finalitats.

En la seva elaboració hi intervindran les administracions, les institucions, les societats cientí-
fiques i els professionals relacionats amb la seguretat alimentària, així com la societat civil.

El Pla de seguretat alimentària inclourà:

• Els objectius i els nivells que es volen assolir pel que fa al control sanitari dels aliments i
als àmbits relacionats directa o indirectament amb la seguretat alimentària (la sanitat, la
nutrició i el benestar dels animals; la sanitat vegetal; els productes zoosanitaris i fitosani-
taris, i la contaminació ambiental).

• El conjunt dels serveis, programes i les actuacions que s’han de desenvolupar.

• Els mecanismes d’avaluació de l’aplicació i el seguiment del pla.

Objectius de salut per l’any 2010
1. D’aquí a l’any 2010 cal evitar l’augment del nombre total de brots de toxiinfeccions ali-

mentàries.

Indicador d’avaluació: Nombre de brots d’intoxicacions alimentàries.

2. D’aquí a l’any 2010 cal mantenir l’eliminació de cap transmissió de la triquina a l’ésser
humà pel consum de carn distribuïda per establiments autoritzats sanitàriament.

Indicador d’avaluació: Nombre de casos de triquinosi per consum de carn distribuida en
establiments autoritzats.

3. D’aquí a l’any 2010 cal que no es produeixi cap cas de transmissió de la triquina a l’és-
ser humà per consum de carn de caça no controlada sanitàriament.

Indicador d’avaluació: Nombre de casos de triquinosi per consum de caça no controla-
da sanitàriament.

4. D’aquí a l’any 2010 cal que la morbiditat declarada per brucel·losi sigui inferior a 1 cas
per 100.000 habitants (taula 1).

Indicador d’avaluació: Morbiditat declarada per brucel·losi.
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5. D’aquí a l’any 2010 cal mantenir la situació d’absència de casos d’intoxicació aguda pel
consum d’aliments contaminats per l’ús inadequat de productes fitosanitaris i zoosanitaris.

Indicador d’avaluació: Incidència d’intoxicació aguda derivada del consum d’aliments con-
taminats amb productes fitosanitaris i zoosanitaris.

Objectius de disminució del risc per 
a l’any 2010
Triquina

6. D’aquí a l’any 2010 cal mantenir el control de tots els porcins i equins sacrificats a Ca-
talunya per a la investigació de triquina, tal i com estableix la normativa vigent.

Indicador d’avaluació: Nombre de porcins i equins analitzats.

7. D’aquí a l’any 2010 cal que totes les espècies cinegètiques susceptibles de transme-
tre la triquina comercialitzades per establiments ubicats a Catalunya hagin estat sot-
meses a una investigació de triquina abans de la seva comercialització.

Indicador d’avaluació: Nombre d’animals analitzats.

8. D’aquí a l’any 2010 cal que tota la població potencialment consumidora d’espècies ci-
negètiques susceptibles de transmetre la triquina coneguin els riscos per a la salut de-
rivats d’aquest tipus de consum sense l’anàlisi prèvia de la triquina.

Indicador d’avaluació: Realització de les activitats educatives.

Brucel·la

9. D’aquí a l’any 2010 cal que tota la població amb risc de contraure la brucel·losi (ra-
maders, treballadors d’escorxadors) estigui informada i conegui les mesures per preve-
nir la malaltia.

Indicador d’avaluació: Realització de les activitats.

Residus de la producció primària

10. D’aquí a l’any 2010 cal que totes les carns i productes d’origen animal produïts a Ca-
talunya estiguin lliures de residus de medicaments veterinaris il·legals o per sota dels lí-
mits màxims establerts per la normativa vigent.

Indicador d’avaluació: Nombre de casos positius en els programes de mostreig.

11. D’aquí a l’any 2010 cal que els productors d’animals destinats a l’alimentació humana
estiguin informats dels riscos derivats de la utilització fraudulenta i incorrecta dels pro-
ductes zoosanitaris i fitosanitaris.

Indicador d’avaluació: Realització de les activitats d’informació.

12. D’aquí a l’any 2010 cal que tots els aliments produïts a Catalunya estiguin lliures de re-
sidus de productes fitosanitaris, il·legals o per sota dels límits màxims de residus esta-
blerts per la normativa vigent.

Indicador d’avaluació: Nombre de casos positius en els programes de mostreig.

Tòxics ambientals persistents

13. D’aquí a l’any 2010 cal mantenir el control del contingut en metalls pesats, hidrocar-
burs aromàtics policíclics, dioxines i, en general, tòxics ambientals persistents en els ali-
ments produïts a Catalunya.
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Indicador d’avaluació: Manteniment del programa de seguiment de la presència d’a-
quests productes als aliments.

14. D’aquí a l’any 2010 cal disminuir l’exposició humana a les dioxines, furans i als 
PCB.

Indicador d’avaluació: Canvis en els nivells detectats en el programa de segui-
ment.

Objectius operacionals del Pla de salut 
2002-2005
Vigilància i control

1. D’aquí a l’any 2005 tots els establiments alimentaris de Catalunya han de tenir instau-
rats sistemes d’autocontrol per garantir la seguretat dels aliments que produeixen.

Indicador d’avaluació: Proporció d’establiments amb sistema d’autocontrol.

2. D’aquí a l’any 2005 totes les empreses alimentàries de Catalunya han de garantir la
pràctica i la formació dels manipuladors d’aliments en qüestions d’higiene dels aliments,
d’acord amb la seva activitat laboral.

Indicador d’avaluació: Proporció d’empreses que formen els manipuladors d’aliments.

3. D’aquí a l’any 2005 cal instaurar una xarxa que permeti la vigilància integral de la ca-
dena alimentaria, des de la producció primària fins a la distribució final, que permeti fer
una recopilació i una anàlisi de la informació per detectar els riscos potencials asso-
ciats als consum d’aliments mitjançant la identificació i caracterització dels possibles
perills.

Indicador d’avaluació: Existència de la xarxa de vigilància integral.

4. D’aquí a l’any 2005 cal mantenir el control sanitari oficial en tots els establiments que
elaboren i comercialitzen aliments a Catalunya.

Indicador d’avaluació: Nombre d’inspeccions.

5. D’aquí a l’any 2005 cal intensificar la vigilància i control de les empreses que elaboren
aliments per a col·lectius de la població amb necessitats nutritives especials.

Indicador d’avaluació: Nombre d’inspeccions.

6. D’aquí a l’any 2005 cal intensificar, en col·laboració amb els ajuntaments, les inspec-
cions a les instal·lacions alimentàries associades a un major risc de produir toxiinfec-
cions alimentàries (restauració col·lectiva comercial i social).

Indicador d’avaluació: Nombre d’inspeccions.

7. D’aquí a l’any 2005 cal desenvolupar un sistema predictiu que permeti identificar de for-
ma precoç perills emergents, per tal d’evitar situacions de crisi en la mesura del possible.

Indicador d’avaluació: Existència del sistema de vigilancia de perills.

Gestió d’alertes alimentàries

8. D’aquí a l’any 2010 cal disposar de procediments convenientment adaptats i més rà-
pids per a la gestió de les alertes alimentàries que permetin millorar la coordinació dels
esforços i determinar les mesures més indicades en funció de la informació científica
disponible.

Indicador d’avaluació: Existència del procediment de comunicació.
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Informació i educació sanitària

9. D’aquí a l’any 2005 cal augmentar el nivell de formació en higiene alimentària dels mani-
puladors de major risc dels àmbits de la restauració social (escoles, llars d’infants, cases
de colònies, residències de gent gran), la pastisseria i determinants establiments de la res-
tauració comercial, adequant permanentment les estratègies de formació a la situació dels
sectors.

Indicador d’avaluació: Realització de les activitats formatives i educatives.

10. D’aquí a l’any 2005 cal establir un sistema per comunicar a la població nous riscos
emergents amb informació de fàcil accés i comprensió, per fomentar l’adopció d’acti-
tuds, hàbits i comportaments adequats.

Indicador d’avaluació: Existència del sistema de comunicació.

11. D’aquí a l’any 2005 cal adoptar les mesures necessàries per informar a la població
quan existeixin indicis raonables per sospitar que un aliment pot suposar un risc per a
la salut.

Indicador d’avaluació: Existència del sistema de comunicació.

12. D’aquí a l’any 2005 cal desenvolupar campanyes d’educació pel consumidor per la
conservació i preparació d’aliments més segurs.

Indicador d’avaluació: Realització de les campanyes.

Mesures normatives

13. D’aquí a l’any 2005 cal fomentar l’elaboració de guies de pràctiques correctes d’higiene
com a instrument per garantir l’aplicació dels principis d’higiene en els establiments ali-
mentaris.

Indicador d’avaluació: Existència de les guies per a cada sector alimentari.

Activitats
• Elaborar material informatiu sobre la necessitat que la carn procedent d’espècies cinegè-

tiques susceptibles de triquina hagi estat sotmesa a un dictamen d’absència d’aquest parà-
sit previ al seu consum o comercialització, destinat principalment a col·lectius de caçadors
i a la restauració.

• Elaborar material informatiu sobre la brucel·losi i la manera de prevenir-la.

• Mantenir i ampliar els plans de vigilància i control de la presència de residus de medica-
ments veterinaris i substàncies il·legals.

• Complimentar els plans de vigilància i control de residus, tal com estableix la normativa vi-
gent, mitjançant el mostreig aleatori i l’anàlisi dels animals sacrificats en els escorxadors
de Catalunya per tal d’investigar la presència de residus de substàncies il·legals, substàn-
cies autoritzades i contaminants ambientals.

• Mantenir els procediments per a la immobilització i presa de mostres per a l’anàlisi de tots
els animals sacrificats a Catalunya sospitosos d’haver estat tractats amb substàncies il·le-
gals o que presentin residus de substàncies autoritzades que superin els límits establerts.

• Donar a conèixer als responsables d’establiments alimentaris, associacions i altres entitats
relacionades amb la seguretat alimentària la Guia per a l’aplicació de l’autocontrol basat
en el sistema d’anàlisi de perills i punts de control crític publicada pel Departament de Sa-
nitat i fer-ne la difusió oportuna, mitjançant la impartició de cursos i la participació en col·lo-
quis, xerrades, etc.

• Elaboració de tríptics, fulletons, manuals i altres materials de divulgació i difusió adreçats als
gremis, associacions empresarials i patronals del sector alimentari ubicades a Catalunya.
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• Elaborar documents de referència sobre l’autocontrol basat en el sistema d’anàlisi de pe-
rills i punts crítics de control (APPCC), adreçats als inspectors sanitaris del Departament
de Sanitat.

• Impulsar i verificar els autocontrols basats en l’APPCC a les empreses alimentàries de Ca-
talunya.

• Auditar els autocontrols basats en el sistema APPCC instaurats per les empreses ali-
mentàries de Catalunya.

• Formar als inspectors sanitaris del Departament de Sanitat sobre l’autocontrol basat en
l’APPCC i les tècniques d’auditoria d’aquest sistema.

• Continuar el programa de formació dels inspectors oficials en temes de seguretat alimentària
per tal d’actualitzar permanentment els seus coneixements i millorar l’eficàcia de les seves
actuacions.

• Mantenir el programa de classificació dels establiments on s’avaluen les condicions d’hi-
giene, d’instal·lacions i d’autocontrols de cada establiment, per prioritzar les actuacions de
control oficial en funció del risc que presentin i establir la freqüència d’inspecció.

• Conèixer la incidència de casos de malalties de notificació individualitzada i urgent en els
animals sacrificats a Catalunya que puguin ser transmissibles a les persones.

• Establir un procediment de notificació de malalties zoonòtiques de declaració individualit-
zada i urgent en les 24 hores següents a la seva detecció en escorxadors.

• Disposar d’un sistema per conèixer, amb una periodicitat mensual, els decomissos practi-
cats a les línies de sacrifici dels escorxadors de grans animals situats a Catalunya i infor-
mar al DARP per tal d’eradicar les malalties zoonòtiques en les explotacions de Catalunya.

• Incrementar el nombre de mostres d’aliments i d’aigua a recollir per analitzar-ne els con-
taminats i residus químics per tal de mantenir un grau alt de vigilància i per poder deter-
minar la seva ingesta.

• Incrementar la capacitat d’anàlisi dels laboratoris de salut pública en la investigació d’a-
gents patògens, de contaminants i residus químics en els aliments i l’aigua.

Suport normatiu
Legislació comunitària

• Reglamento 1978/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002,
por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimen-
taria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos re-
lativos a la seguridad alimentaria. DOCE n.º 31 de 01.02.2002.

• Reglamento 2375/2001 del Consejo, de 29 de noviembre de 2001, que modifica el Re-
glamento 466/2001 de la Comisión, por el que se fija el contenido máximo de determina-
dos contaminantes en los productos alimenticios. DOCE 321 de 6.12.2001.

• Reglamento 221/2002 de la Comisión, de 6 de febrero de 2002, por el que se modifica
el Reglamento (CE) no 466/2001, por el que se fija el contenido máximo de determinados
contaminantes en los productos alimenticios. DOCE n.º 37 de 7.02.2002.

• Reglamento 257/2002 de la Comisión, de 12 de febrero de 2002, que modifica el Regla-
mento (CE) no 194/97 por el que se fija el contenido máximo de determinados contami-
nantes en los productos alimenticios, y el Reglamento (CE) no 466/2001, por el que se
fija el contenido máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios.
DOCE n.º 41 de 13.02.2002.

• Recomendación de la Comisión, de 4 de marzo de 2002, relativa a la reducción de la pre-
sencia de dioxinas, furanos y policlorobifenilos (PCB) en los piensos y los alimentos. DOCE
n.º 67 de 9.03.2002.
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• Reglamento 472/2002 de la Comisión, de 12 de marzo de 2002, que modifica el Regla-
mento 466/2001 por el que se fija el contenido máximo de determinados contaminantes
en los productos alimenticios. DOCE n.º 75 de 16.03.2002.

• Directiva 27/2002/CEE de la Comisión, de 13 de marzo de 2002, que modifica la Direc-
tiva 53/1998/CEE, por la que se fijan métodos de toma de muestras y de análisis para el
control oficial del contenido máximo de algunos contaminantes en los productos alimenti-
cios. DOCE 75 de 16.03.2002.

• Directiva 26/2002/CEE de la Comisión, de 13 de marzo de 2002, por la que se fijan los
métodos de toma de muestras y de análisis para el control oficial del contenido de ocra-
toxina A en los productos alimenticios. DOCE n.º 75 de 16.03.2002.

• Reglamento 563/2002 de la Comisión, de 2 de abril de 2002, por el que se modifica el
Reglamento 466/2001 por el que se fija el contenido máximo de determinados contami-
nantes en los productos alimenticios. DOCE n.º 86 de 03.04.2002.

• Directiva 69/2002/CEE de la Comisión, de 26 de julio de 2002, por la que se establecen
los métodos de muestreo y de análisis para el control oficial de las dioxinas y la determi-
nación de PCB similares a las dioxinas en los productos alimenticios. DOCE n.º 209 de
06.08.2002.

Legislació estatal

• Real Decreto 44/96, de 19 de enero, por el que se adoptan medidas para garantizar la
seguridad general de los productos puestos a disposición del consumidor.

• Real Decreto 142/2002/CEE de la Comisión, de 1 febrero, por la que se aprueba la lista
positiva de aditivos distintos de colorantes y edulcorantes para su uso en la elabora-
ción de productos alimenticios, así como sus condiciones de utilización. BOE n.º 44 de 
20-02.2002.

• Real Decreto 348/2001/CEE, de 4 de abril, por el que se regula la elaboración, comer-
cialización e importación de productos alimenticios e ingredientes alimentarios tratados con
radiaciones ionizantes. BOE n.º 82 de 5.04.2002.

• Real Decreto 90/2001/CEE, de 2 de febrero, por el que se establecen los métodos de
toma de muestras y de análisis para el control oficial del contenido máximo de aflatoxinas
en cacahuetes, frutos de cáscara, frutos desecados, cereales, leche y los productos de-
rivados de su transformación. BOE n.º 47 de 23.02.2002.

• Real Decreto 202/2000/CEE de la Comisión, de 11 de febrero, por el que se establecen
las normas relativas a los manipuladores de alimentos. BOE n.º 48 de 25.02.2002.

• Orden de 30 de noviembre de 2001 por la que se modifica el anexo II del Real Decreto
280/1994/CEE, de 18 de febrero, por el que se establecen los límites máximos de resi-
duos de plaguicidas y su control en determinados productos de origen vegetal (17.ª mo-
dificación). BOE n.º 298 de 13.12.2001.

• Orden de 7 de diciembre de 2001 por la que se modifican los anexos II de los Reales
Decretos 280/1994, de 18 de febrero, y 569/1990, de 27 de abril, por los que se esta-
blecen los límites máximos de residuos de plaguicidas y su control en determinados pro-
ductos de origen vegetal y animal (18.a modificación). BOE n.º 300 de 15.12.2001.

• Orden PRE/145/2002, de 24 enero. Modifica el Anexo II del Real Decreto 280/1994, de
18-2-1994, que establece los límites máximos de residuos de plaguicidas y su control en
determinados productos de origen vegetal, y el Anexo II del Real Decreto 569/1990, de
27-4-1990, relativo a la fijación de contenidos máximos para los residuos de plaguicidas
sobre y en los productos de origen animal (19.ª modificación). BOE n.º 27 de 31.01.2002.

• Real Decreto 3484/2000/CEE de la Comisión, de 29 de diciembre, por el que se esta-
blecen las normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas pre-
paradas. BOE n.º 11 de 12.01.2001.
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• Real Decreto 956/2002/CEE, de 13 de septiembre, por el que se aprueban las sustancias
que pueden añadirse para fines de nutrición específicos en los preparados alimenticios
destinados a una alimentación especial (dietéticos). BOE n.º 221 de 14.09.2002.

Legislació autonòmica

• Llei 20/2002, de 5 de juliol, de Seguretat Alimentària. DOCG núm. 3679 de 17.07.2002.

• Reial decret 208/2001, de 24 de juliol, pel qual es regulen les condicions per a l’exercici
d’activitats de formació de manipuladors d’aliments que es desenvolupen a Catalunya per
part d’entitats autoritzades. DOGC núm. 3443 de 01.08.2001.

Intervencions prioritàries del Pla de salut
2002-2005

•Elaborar, per part de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària, el Pla de Segure-
tat Alimentària de Catalunya.

• Millorar el sistema d’intercanvi ràpid d’informació o xarxa d’alerta alimentària, aug-
mentant la seva cobertura territorial.

• Controlar els establiments de l’àmbit de la restauració col·lectiva que es dediquen a
preparar menjars per a la població de risc: nens i nenes, persones malaltes i gent
gran, amb la finalitat d’evitar les toxiinfeccions alimentàries.
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Toxiinfeccions alimentàries

Introducció
Les toxiinfeccions alimentàries són un conjunt de malalties que tenen les característiques di-
ferencials de que es transmeten pels aliments, les causen els microorganismes patogens o
les seves toxines, generalment els aliments són un suport actiu de la multiplicació microbia-
na o de l’alliberació de les toxines i creen símptomes predominantment digestius1-3.

Tot i que aquesta definició pot ser qüestionada, resulta útil en el context de la salut públi-
ca, ja que incorpora la possibilitat de la prevenció, que es pot aconseguir evitant la multipli-
cació microbiana o l’elaboració de toxines durant les diferents etapes de la cadena ali-
mentària4-6.

La majoria de persones són susceptibles a les toxiinfeccions alimentàries, si bé determinats
grups de població, com els nens, la gent gran o les persones amb immunodeficiències de
qualsevol tipus ho són especialment, i a més, en ells la simptomatologia pot ser més greu,
ja que presenten una major facilitat per a la deshidratació o per a la sèpsia, el que agreuja
de manera important el pronòstic3,7.

Els canvis demogràfics produïts en els últims anys, com l’envelliment de la població i l’in-
crement de persones amb problemes d’immunossupressió per causes infeccioses o per re-
bre determinats tractaments específics, conjuntament amb la globalització del comerç dels
aliments, l’augment del consum d’aliments que no s’han preparat a casa i la gran rotació del
personal que treballa en establiments de restauració són elements que sens dubte contri-
bueixen a que les toxiinfeccions alimentàries hagin augmentat en els últims anys i que als ini-
cis del segle XXI siguin un problema de salut important per a la comunitat8-10. A més, les
tendències que es preveuen per als propers anys continuen en la mateixa línia d’augment
dels grups de població més susceptibles a les toxiinfeccions. La població vella, en tenir dis-
minuïda la seva immunitat humoral i cel·lular, i la seva barrera d’acidesa gàstrica, i en fer
menys exercici físic i un ús freqüent d’antibiòtics, és més procliu a emmalaltir quan consu-
meix aliments contaminats. Per això s’ha de preveure que la tendència natural, sense cap
intervenció, de les toxiinfeccions alimentàries sigui a augmentar.

Magnitud del problema
A Catalunya, igual que a altres països12-14, els casos esporàdics de toxiinfeccions alimentà-
ries no solen ser de declaració obligatòria, ja que és molt difícil relacionar un únic cas de
gastroenteritis amb el consum d’un aliment. El botulisme i la gastroenteritis per E. coli O157
verotoxigènica són de declaració individualitzada i a més urgent15, ja que per la seva grave-
tat l’existència d’un sol cas justifica que es dugui a terme una investigació per conèixer l’a-
liment implicat i retirar-lo immediatament.

Tanmateix, són de declaració obligatòria els brots de toxiinfecció alimentària, que els metges
assistencials han de notificar de manera urgent quan els sospiten. Es considera brot de to-
xiinfecció alimentària l’existència de dos o més casos que presentin una clínica similar des-
prés d’haver consumit un mateix aliment. A partir de les notificacions rebudes les unitats de
vigilància epidemiològica, conjuntament amb els tècnics d’higiene alimentària, inicien una in-
vestigació epidemiològica amb l’objectiu de conèixer el nombre d’afectats i d’hospitalitza-
cions, les defuncions, l’aliment vehiculador, l’agent causal i els factors que han contribuït a
l’aparició de la toxiinfecció.
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La notificació precoç és molt important perquè facilita l’obtenció de mostres clíniques i dels
aliments adequades16. L’anàlisi microbiològica d’aquests aliments és de gran importància per
poder conèixer la causa del brot17. Així mateix, la notificació precoç permet enquestar els ex-
posats sense que transcorri molt de temps des del consum dels aliments possiblement im-
plicats, per la qual cosa és més probable que les dades que aporten els enquestats siguin
correctes; en cas contrari, pot ser que no recordin bé què van menjar o quines molèsties
van tenir ni quan van aparèixer.

La distribució dels brots declarats a Catalunya des de l’any 1992 fins al 2001 es presenta a
la taula 1. Al gràfic 1 es presenta la distribució dels brots notificats per agent etiològic du-
rant el mateix període. Com es pot veure, la Salmonella ha estat l’agent més freqüentment
implicat (54,5%) en els brots notificats. A molta distància li segueixen Clostridium perfringens
i Staphylococcus aureus. No s’ha arribat a conèixer l’etiologia d’un 36,6% dels brots.

El nombre total de brots es mantenia més o menys estable fins l’any 2001, en què es va
incrementar notablement, igual que el nombre d’afectats i el d’hospitalitzats. Així, es va pas-
sar d’un total de 110 brots declarats l’any 2000 amb 1.884 afectats i 88 hospitalitzats a 150
brots amb 2.281 afectats i 155 hospitalitzats l’any 2001. La dimensió mitjana dels brots l’any
2001 va ser, per tant, de 14,7.

Any Nombre de brots Casos Hospitalitzacions Defuncions

1992 103 1.624 155 –

1993 126 1.817 119 0

1994 95 1.168 114 1

1995 99 1.468 146 1

1996 119 1.793 79 1

1997 100 1.167 69 0

1998 119 1.874 142 0

1999 136 1.716 130 2

2000 110 1.884 88 0

2001 150 2.281 155 0

Taula 1. Distribució
dels casos de
toxiinfeccions

alimentàries declarats a
Catalunya, 1992-2001

Gràfic 1. Brots de
toxiinfeccions

alimentàries segons
l’agent etiològic.

Catalunya, 1992-2001

*Clembuterol (6), compost orgànic (2), planta tòxica (1)

Streptococcus C 0,1%
Clostridium botulinum 0,2%
Vibrio parahaemolyticus 0,2%
Virus Norwalk 0,4%
Shigella 0,4%

Clostridium perfringens 1,7%

Staphylococcus aureus 1,7%

Histamina 1,3%

Bolets 1,1%

Tòxic* 0,8%
B. cereus 0,5%
Campilobacter 0,5%

Altres
8,9%

Sense determinar
36,6%

Salmonella
54,5%

n = 1.142
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Gràfic 2. Brots 
de toxiinfeccions
alimentàries segons
àmbit de produció.
Catalunya, 1992-2001

Nombre de brots

Familiar

Hostaleria

Escola

Casa de colònies/càmping/alberg

Menjador laboral

Botigues/empreses d’alimentació

Pastisseria/Forn

Comunitari

Residència d’avis

Altres

0 100 200 300 400 500 600

Tanmateix, el nombre de defuncions no va experimentar cap variació.

A la taula 2 es pot veure la distribució dels brots declarats entre els anys 1992 i 2001 se-
gons l’àmbit de producció. Al gràfic 2 es pot observar que els brots familiars, que per raons
òbvies son molt difícils de controlar, han suposat el 42,9% dels brots notificats.

També es pot observar que l’increment dels brots de l’any 2001 ha estat degut, en part i
fonamentalment, per l’augment dels brots familiars (s’ha passat de 50 l’any 2000 a 59 l’any
2001) i dels brots que s’han produït en l’àmbit de l’hostaleria, que han passat de 40 a 60.

1992 1993 1994 1995 1996

Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre
brots afectats brots afectats brots afectats brots afectats brots afectats

Familiar 45 218 60 371 36 149 44 172 48 210

Casa de 
colònies 2 24 3 93 2 22 1 17 2 20

Hostaleria 35 687 51 1.066 37 543 41 970 47 988

Altres 21 695 12 287 20 454 13 309 22 575

Total 103 1.624 126 1.817 95 1.168 99 1.468 119 1.793

1997 1998 1999 2000 2001

Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre
brots afectats brots afectats brots afectats brots afectats brots afectats

Familiar 37 207 53 239 66 314 50 285 59 302

Casa de 
colònies 1 15 2 56 4 60 4 86 3 222

Hostaleria 45 621 42 752 47 848 40 902 60 1.025

Altres 17 324 22 827 19 494 16 611 28 732

Total 100 1.167 119 1.874 136 1.716 110 1.884 150 2.281

Taula 2. Brots 
de toxiinfeccions
alimentàries. 
Catalunya, 1992-2001.
Distribució segons
l’àmbit de producció
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Al gràfic 3 es mostra la distribució dels brots notificats durant el període 1992 a 2001 se-
gons tipus d’aliment vehiculador. Es pot observar que la maionesa i similars han estat els ali-
ments més freqüentment identificats com a vehicles del brot (20,6%).

Quant als factors contribuents dels brots de toxiinfecció alimentària produïts fora del àmbit
familiar (gràfic 4), tot i que el més freqüent identificat ha estat la manipulació no higiènica
dels aliments (25,3%), destaca la utilització d’ous no pasteuritzats, que ha suposat el 14,7%.

Gràfic 4. Factors
contribuents* als brots

de toxiinfeccions
alimentàries**.

Catalunya, 1992-2001

Nombre de brots

Manipulació no higiènica dels aliments

Utilització d’ous no pasteuritzats (rest. col·lectiva)

Conservació a temperatura ambient

Emmagatzematge/conservació incorrectes

Manipulador infectat

Separació incorrecta d’aliments crus/cuinats

Preparació dels menjars amb molta antelació

Desproporció entre treball i capacitat de la cuina

Utilització de restes d’aliments

Utilització d’aliments caducats

Cocció insuficient

Descongelació defectuosa

Desconegut

0 50 100 150 200 250 300 350

*Algun brot té més d’un factor contribuent.

**S’han exclòs els brots d’àmbit familiar.

Gràfic 3. Brots 
de toxiinfeccions

alimentàries 
segons aliment.

Catalunya, 1992-2001

Maionesa i similars

Altres ovoproductes

Peix/marisc

Carn/embotit

Pollastre/aus

Bolets

Pa/Pastisseria

Llet i derivats

Altres

Desconegut

0 100 200 300 400 500 600

Nombre de brots
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Pel que fa a la notificació precoç dels brots, que, com s’ha assenyalat, és un aspecte essen-
cial per poder realitzar adequadament la investigació i arribar a conèixer tant l’aliment vehicu-
lador com els factors contribuents, al gràfic 5 es poden veure els dies de retard entre la sos-
pita per part dels serveis sanitaris i la comunicació a les unitats de vigilància epidemiològica. El
23,3% dels casos s’han notificat en menys de 24 hores i el 58,6%, en menys de 48 hores.

Gràfic 5. Dies de retard
en la notificació 
de toxiinfeccions
alimentàries. 
Catalunya, 2001
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Objectius de salut per a l’any 2010
1. D’aquí a l’any 2010 cal mantenir el nombre de brots notificats de toxiinfeccions alimentà-

ries.

2. D’aquí a l’any 2010 cal disminuir en un 25% el nombre de brots de toxiinfecció ali-
mentària per Salmonella produïts en l’àmbit de l’hostaleria i les cases de colònies.

Objectius operacionals del Pla de salut 
2002-2005
1. D’aquí a l’any 2005 cal que s’arribi a conèixer l’etiologia del 75% dels brots declarats.

2. D’aquí a l’any 2005 cal que en el 80% dels brots declarats la declaració es faci abans
de que transcorrin 24 hores des de la sospita clínica del brot.

3. D’aquí a l’any 2005 cal que el 90% dels ajuntaments participin en les tasques d’autorit-
zació i control dels establiments de restauració col·lectiva.

4. D’aquí a l’any 2005 cal que el 95% dels establiments que serveixen a col·lectius de risc
i cases de colònies tinguin sistemes d’autocontrol.

5. D’aquí a l’any 2005 cal que el 100% dels establiments que es dediquen a la restaura-
ció col·lectiva tinguin un pla de formació del personal manipulador.
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6. D’aquí a l’any 2005 cal que al 100% de les cases de colònies on s’hagin de servir men-
jars s’hagi fixat la capacitat de les places d’acord amb la capacitat d’elaborar, guardar
i servir menjars.

7. D’aquí a l’any 2005 cal que el 100% dels establiments que es dediquen a la restaura-
ció social, els càterings, les cuines centrals i els restaurants que serveixin banquets ha-
gin declarat el nombre màxim de menús que poden servir.

8. D’aquí a l’any 2005 cal que el 100% dels establiments que serveixin a col·lectius de risc
i cases de colònies guardin el menú testimoni en condicions adequades.

Activitats
• Elaboració d’una nova guia per a la prevenció i el control de les toxiinfeccions alimentà-

ries adreçada a professionals sanitaris.

• Elaboració de material educatiu adreçat als manipuladors d’aliments i a la població general.

• Vigilar el compliment del decret de malalties de declaració obligatòria que obliga als di-
rectors d’establiments sanitaris a notificar la sospita de brots abans que transcorrin 24 ho-
res.

• Requerir la declaració del límit de producció d’àpats per a cada establiment de l’àmbit de la
restauració de risc d’acord amb la seva capacitat de recursos humans i d’estructura física.

• Posar en funcionament un sistema d’urgències d’higiene alimentària que garanteixi la ins-
pecció de l’establiment implicat i la presa de mesures, incloent el tancament cautelar, tan
aviat com es tingui coneixement d’un brot.

Suport normatiu
• Promoure una llei que determini i classifiqui les infraccions en matèria de salut pública i

estableixi les corresponents sancions.

• Agilitar el procediment per fer el tancament cautelar d’un establiment implicat en un brot
de toxiinfeccions alimentàries.

• Definir les sancions que s’establiran als establiments que no compleixin la normativa.

Avaluació
Per avaluar els objectius s’utilitzaran els indicadors d’incidència i els d’aplicació de les pro-
bes diagnòstiques que proporcioni la vigilància epidemiològica.

Intervencions prioritàries del Pla de salut
2002-2005

• Elaboració d’una nova guia per a la prevenció i el control de les toxiinfeccions ali-
mentàries adreçada a professionals sanitaris.

• Vigilar el compliment del decret de malalties de declaració obligatòria que obliga als
directors d’establiments sanitaris a notificar la sospita de brots abans que transcorrin
24 hores.
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• Definir una nova estratègia per a la formació en higiene alimentària dels manipuladors
de major risc dels àmbits de la restauració social (escoles, llars d’infants, cases de
colònies, residències de gent gran), la pastisseria i determinats establiments de la res-
tauració comercial.

• Editar pòsters per a cuines i obradors amb les instruccions bàsiques que han de se-
guir els manipuladors que treballen en operacions de risc.

• Regular, en una nova norma, el procediment d’autorització sanitària de funcionament
i registre de les empreses alimentàries, clarificant les competències dels ajuntaments
i de la Generalitat en aquest àmbit.

• Intensificar, en col·laboració amb els serveis corresponents dels ajuntaments, les ins-
peccions a les instal·lacions alimentàries associades a un major risc de produir to-
xiinfeccions alimentàries (restauració col·lectiva comercial i social).

• Incrementar el nombre i la quantia de les sancions per l’incompliment de les normes
de seguretat alimentària que posin en perill la salut dels consumidors.

• Controlar, en col·laboració amb els serveis corresponents dels ajuntaments, que els
establiments de l’àmbit de la restauració de risc no sobrepassin la seva capacitat de
producció declarada.

• Establir l’obligació de disposar d’un sistema d’autocontrol del risc alimentari per a que
un establiment pugui ser autoritzat.

• Impulsar l’aprovació d’ordenances municipals que estableixin les dimensions mínimes
necessàries dels locals que es destinaran a cuina, menjador, magatzem, lavabos i
vestidors, entre altres, per a que un establiment pugui obtenir una llicència municipal
d’activitat que li permeti dispensar o servir aliments destinats al consum directe in situ
o per emportar.

• Augmentar i millorar les activitats destinades a la informació als consumidors amb la
finalitat de disminuir el nombre de toxiinfeccions alimentàries que es produeixen en
l’àmbit familiar.

• Augmentar i millorar la comunicació i la relació amb els gremis i associacions dels di-
ferents sectors alimentaris per tal que potenciïn la conscienciació i responsabilitat dels
seus associats en matèria de seguretat alimentària.
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Legionel·losi

Introducció
La legionel·losi no és una malaltia nova. El seu coneixement com a entitat clínica i micro-
biològica cal situar-lo l’any 1976, en què es produí un brot de pneumònia en un hotel de Fi-
ladèlfia que va afectar a 182 membres de la legió americana que celebraven la seva con-
venció anual, dels quals 34 van morir1.

Els investigadors dels CDC2 van descriure la síndrome que patien les persones afectades i
MacDade3 va identificar l’agent causant, Legionella pneumophila, a partir de les mostres de
les necròpsies practicades als pacients que havien mort al brot. A partir de llavors, la pneumò-
nia produïda per aquest microorganisme va anomenar-se malaltia del legionari. Investigacions
retrospectives van posar de manifest que anteriorment, l’any 1974, ja havia ocorregut un brot
al mateix hotel, que l’any 1965 s’havia produït un altre brot en un hospital psiquiàtric de Was-
hington i que l’any 1957 n’hi havia hagut un altre en una fàbrica de Filadèlfia4,5. Es va poder
saber que la pneumònia és una de les formes clíniques que pot produir la infecció per Le-
gionella, la més greu amb una letalitat que oscil·la entre el 10 i el 20%6. A Catalunya durant
el període 1997-2000 la letalitat registrada ha estat del 14%7, però hi poden haver altres for-
mes com la febre de Pontiac (síndrome febril) o la infecció asimptomàtica. La Legionella es
cultiva amb dificultat a partir de les mostres clíniques dels malalts i, per això, malgrat ser el
cultiu el gold estàndard, els diagnòstics de la malaltia eren poc freqüents. A mitjan de 1990
es van començar a introduir tècniques d’enzimoimmunoassaig i d’immunocromotografia de
membrana que permeten detectar l’antigen soluble del bacteri en orina en un màxim de 2 o
3 hores8. Aquest fet va fer que es diagnostiquessin molts casos que probablement fins lla-
vors havien quedat com a pneumònies sense etiquetar. Es va saber que la pneumònia per
Legionella és la segona o tercera causa de pneumònia bacteriana adquirida a les comunitats
desenvolupades i també es va alertar sobre la importància que el microorganisme pot tenir
com a causant de pneumònies intrahospitalàries.

Els estudis epidemiològics realitzats han permès conèixer que la inhalació d’aerosols provi-
nents d’aigua contaminada és el mecanisme de transmissió més important. Les instal·lacions
que amb més freqüència es troben colonitzades per Legionella són les torres de refrigera-
ció, els condensadors evaporatius i els sistemes de distribució d’aigua sanitària calenta. Al-
tres fonts ambientals que s’han relacionat amb casos de legionel·losi són les piscines amb
moviment, les banyeres d’hidromassatge, les fonts ornamentals i els humidificadors9-12. Evi-
dentment, totes aquestes possibles fonts són pròpies del desenvolupament tecnològic i urbà
i és per això que es pot etiquetar el problema de la legionel·losi com a problema emergent.

Tanmateix, com ocorre habitualment amb les malalties infeccioses, no tothom que inhala ae-
rosols contaminats desenvoluparà la malaltia. Tenen major susceptibilitat de patir la malaltia
aquelles persones d’edat avançada, sexe masculí, hàbit tabàquic, malaltia respiratòria cròni-
ca, alcoholisme, immunosupressió, trasplantament d’òrgan sòlid, carcinoma maligne, quimio-
teràpia, diabetis o insuficiència renal.

Magnitud del problema
A Catalunya es disposa de dades d’incidència de legionel·losi des de l’any 1988, en què es
va incloure al llistat de malalties de declaració obligatòria13,14. Des de l’inici de la seva notifi-
cació la legionel·losi ha experimentat una tendència ascendent, sobretot a partir de l’any 1996,
en què es disposa de la prova de diagnòstic ràpid per a detecció d’antigen en orina15,16. Al
gràfic 1 es pot veure que s’ha passat d’una taxa de 0,1 per 100.000 l’any 1989 a una de
3,6 l’any 2001.
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A la taula 1 es pot veure que el factor de risc més freqüent ha estat el de ser fumador de
més de 10 cigarretes (39%) seguit per la bronquitis crònica (25,4%), la diabetis (9,8%) i el
càncer (9%). Al gràfic 2 es mostra la distribució dels brots comunitaris i hospitalaris que han
estat notificats en el període 1990-2001 i al gràfic 3 la mida d’aquests brots. La taula 2 mos-
tra les actuacions que cal fer davant diverses concentracions de legionella.

Gràfic 1. Morbiditat
declarada al sistema
EDO per legionel·losi.
Catalunya 1989-2001.
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Gràfic 2. Distribució
dels brots de
legionel·losi notificats.
Catalunya 1990-2001

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Anys

N
om

br
e 

de
 b

ro
ts

Hospitalari Comunitari

05.7.02_470_477  23/9/03  11:03  Página 471



PLA DE
SALUT DE
CATALUNYA

472 LEGIONEL·LOSI

Factors predisponents Percentatge*

Fumador de més de 10 cigarretes/dia 39

Bronquitis crònica 25,4

Trasplantament renal 2

Diàlisi renal 2,4

Diabetis 14

Càncer 9,8

Glucocorticoides 9

Tractament amb immunodepressors 4,2

Radioteràpia 2,4

Altres factors d’immunodepressió 6,2

Total 114,2

*El total del percentatge supera el valor del 100% degut a que alguns dels casos han presentat més
d’un factor predisponent.

Taula 1. Distribució
dels factors

predisponents per a la
legionel·losi. Catalunya,

1997-2000

Gràfic 3. Distribució
dels brots de

legionel·losi notificats.
Catalunya 1990-2001.
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Pel que fa als brots, produïts a l’àmbit comunitari, des de 1997 a l’any 2001 s’observa un
increment constant, passant de dos brots l’any 1997 a 18 brots l’any 2001. Respecte a la
mida d’aquests brots, s’observa que des de l’any 1997 fins a l’any 2000 l’increment ha es-
tat constant, passant d’una mitjana de dos casos per brot l’any 1997 a 10,3 l’any 2000;
l’any 2001 ha disminuït fins a 3,4.

Objectius de salut i de disminució de risc 
per a l’any 2010
1. D’aquí a l’any 2010 cal reduir la incidència de legionel·losi en un 30%.

2. D’aquí a l’any 2010 cal reduir la mida dels brots de legionel·losi en un 50%.

3. D’aquí a l’any 2010 cal que la letalitat de la Legionella sigui inferior al 10%.

Els casos esporàdics i els brots epidèmics de legionel·losi són un problema de salut pú-
blica susceptible de reducció mitjançant la realització d’activitats de diagnòstic dels ma-
lalts, caracterització de les soques implicades i control de les possibles fonts ambientals
d’infecció.

Objectius operacionals del Pla de salut 
2002-2005
1. D’aquí a l’any 2005 cal que el 95% dels serveis d’urgències hospitalàries realitzin pro-

ves de determinació d’antigen en orina.

2. D’aquí a l’any 2005 cal que el 90% dels serveis d’urgència hospitalària disposin de pro-
tocols per a l’obtenció de mostra respiratòria adequada de tots els malalts amb sos-
pita clínica o epidemiològica de pneumònia per Legionella.

Contatges de legionel·la
(unitats formadores
de colònies/litres d’aigua) Tipus d’actuació

Inferior a 100 Sistema controlat

De 100 a 1.000 Revisar el programa de manteniment i realitzar les correcions oportunes.
Nova presa de mostres als 15 dies

De 1.000 a 10.000 Es revisarà el programa de manteniment, per tal d’establir accions co-
rrectoras que disminueixin la concentració de legionel·la.
Neteja i desinfecció d”acord amb l’annex 4b.
Confirmar el recompte, als 15 dies. Si aquesta mostra es menor de 100
UFC/I, pendre una nova mostra al cap d’un mes. Si el resultat de la se-
gona mostra es <100 UFC/I, continuar amb el manteniment previst.
Si una de les dues mostres anteriors donen valors >100UFC/I, revisar el
programa de manteniment i introduir les reformes estructurals necessà-
ries. Si supera les 1000 UFC/I, procedir a fer una neteja i desinfecció
d’acord amb l’annex 4c. Realitzar uns nova presa de mostres als 15
dies.

Superior a 10.000 Parar el funcionament de la instal·lació, buidar el sistema si es el cas.
Netejar i realitzar un tractament de xoc d’acord amb l’annex 4c, abans
de reiniciar el servei. realitzar una nova presa de mostres als 15 dies.

Font: Comitè d’Experts en Legionel·losi del Departament de Sanitat i Seguretat Social.

Taula 2. Actuacions en
les torres de
refrigeració segons el
nivell de risc derivat
dels contatges 
de legionel·la
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3. D’aquí a l’any 2005 cal que al 90% de les soques de Legionella procedents de ma-
lalts amb pneumònia per Legionella que formin part d’un brot se’ls practiqui epidemio-
logia molecular conjuntament amb les soques ambientals identificades.

4. D’aquí a l’any 2005 cal que el 100% de les torres de refrigeració i condensadors eva-
poratius existents a Catalunya estiguin censades als ajuntaments.

5. D’aquí a l’any 2005 cal que el 100% de les torres de refrigeració i condensadors eva-
poratius censats als ajuntaments disposin de programa de manteniment, neteja i de-
sinfecció.

6. D’aquí a l’any 2005 cal que el 100% de les torres de refrigeració i condensadors eva-
poratius realitzin anàlisis periòdiques de concentració de bacteris aerobis totals i de con-
centració de Legionella en laboratoris acreditats per la Direcció General de Salut Públi-
ca i amb la freqüència que es determini reglamentàriament.

7. D’aquí a l’any 2005 cal que el 100% de les torres de refrigeració apliquin les mesures
de manteniment i neteja i desinfecció, en funció dels nivells de contaminació detectats
en les anàlisis microbiològiques.

8. D’aquí a l’any 2005 cal que el 100% de les empreses que fan tasques de manteni-
ment, neteja i desinfecció de les torres de refrigeració i condensadors evaporatius es-
tiguin registrades a la Direcció General de Salut Pública.

9. D’aquí a l’any 2005 cal que el 100% dels treballadors de les empreses de manteni-
ment, neteja i desinfecció rebin formació per part d’empreses degudament acreditades
per la Direcció General de Salut Pública.

10. D’aquí a l’any 2005 cal que el 100% de les torres de refrigeració i condensadors eva-
poratius passin una revisió periòdica a càrrec d’empreses de revisió degudament au-
toritzades per la Direcció General de Salut Pública.

Activitats
• Informació als directors d’hospitals i caps de servei implicats dels objectius de salut en re-

lació a la legionel·losi.

• Informació als directors d’hospitals i caps de servei implicats de la necessitat de disposar
de tècniques diagnostiques ràpides de legionel·losi.

• Informació als directors d’hospitals i caps de servei implicats de la necessitat d’elaborar
protocols per a l’obtenció de mostres clíniques adequades en els pacients amb possible
pneumònia per Legionella.

• Informació als caps dels serveis de Microbiologia de la necessitat de posar en marxa tèc-
niques per al cultiu de Legionella i la conservació de les soques.

• Informació als caps dels serveis de Microbiologia sobre el procediment de tramesa de les
soques de la Legionella obtingudes al laboratori de referència.

• Distribució de normes per a la derivació de mostres clíniques per part d’aquells hospitals
que no realitzin tècniques de cultiu de Legionella.

• Promoció, conjuntament amb els ajuntaments i les diputacions, de la recerca de torres de
refrigeració i condensadors evaporatius no censats als ajuntaments.

• Acreditació dels laboratoris que realitzen les anàlisis periòdiques de les aigües de les to-
rres de refrigeració i condensadors evaporatius.

• Controlar que les persones titulars de les torres de refrigeració i condensadors evapora-
tius facin les anàlisis periòdiques de bacteris aerobis totals i de Legionella en laboratoris
acreditats i amb la freqüència establerta reglamentàriament.
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• Controlar que a les torres de refrigeració i condensadors evaporatius s’apliquin les mesu-
res de manteniment, neteja i desinfecció, en funció dels nivells de risc detectats en les
anàlisis microbiològiques i d’acord amb les recomanacions del comitè d’experts en Legio-
nella del Departament.

• Registrar les empreses que realitzen tasques de manteniment, neteja i desinfecció de 
les torres de refrigeració i condensadors evaporatius a la Direcció General de Salut Pú-
blica.

• Controlar que la formació dels treballadors de les empreses que realitzen tasques de man-
teniment, neteja i desinfecció es porti a terme per part d’empreses degudament autoritza-
des per la Direcció General de Salut Pública.

• Registrar les empreses que realitzen la formació dels treballadors de les empreses de man-
teniment, neteja i desinfecció a la Direcció General de Salut Pública.

• Autorització de les empreses que realitzen revisions periòdiques de les torres de refrigera-
ció i condensadors evaporatius.

• Revisió anual de les torres de refrigeració i condensadors evaporatius a càrrec d’empre-
ses de revisió degudament autoritzades per la Direcció General de Salut Pública.

Suport normatiu
• Promoure una llei que determini i classifiqui les infraccions en matèria de Salut Pública i

estableixi les corresponents sancions.

• Real Decreto 909/2001 de 27 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris higiènics sanita-
ris per a la prevenció i control de la legionel·losi (BOE, número 180, de 28 de juliol de
2001).

• Decret 152/2002 de 28 de maig, pel qual s’estableixen les condicions higienicosanitàries
per la prevenció i control de la legionel·losi (DOGC número 3659, de 7 de juny de 2002).

Avaluació
Per avaluar els objectius s’utilitzaran els indicadors d’incidència i els de les probes diagnòs-
tiques que proporcioni la vigilància epidemiològica.

Intervencions prioritàries del Pla de salut
2002-2005
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• Informació als directors d’hospitals i caps de serveis implicats dels objectius de salut
en relació a la legionel·losi.

• Informació als directors d’hospitals i caps de servei implicats de la necessitat de dis-
posar de tècniques diagnòstiques ràpides de legionel·losi.

• Informació als directors d’hospitals i caps de servei implicats de la necessitat d’ela-
borar protocols per a l’obtenció de mostres clíniques adequades en els pacients amb
possible pneumònia per Legionella.

• Informació als caps dels serveis de Microbiologia de la necessitat de posar en mar-
xa tècniques per al cultiu de Legionella i conservació de les soques.

• Informació als caps dels serveis de Microbiologia sobre el procediment de tramesa
de les soques de Legionella obtingudes al laboratori de referència.
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• Distribució de normes per a la derivació de mostres clíniques per part d’aquells hos-
pitals que no realitzin tècniques de cultiu de Legionella.

• Promoure, en col·laboració amb els ajuntaments i les diputacions, la detecció de to-
rres de refrigeració no censades.

• Establir normativament una major freqüència de revisió per entitats autoritzades de les
torres de refrigeració i els condensadors evaporatius. Aquesta revisió passaria a ser
anual en lloc de bianual.

• Establir normativament l’obligatorietat d’anàlisi i la freqüència amb la qual s’han d’a-
nalitzar els microorganismes totals i la Legionella a les torres de refrigeració i els con-
densadors evaporatius.

• Establir normativament una metodologia d’actuacions específiques en funció de la cà-
rrega contaminant detectada a cada instal·lació amb la finalitat d’evitar o minimitzar
les situacions de risc.

• Promoure que el Ministeri de Sanitat i Consum revisi els criteris d’homologació dels
productes utilitzats en la desinfecció de les torres de refrigeració.

• Promoure que el Ministeri de Sanitat i Consum conjuntament amb el Ministeri de Cièn-
cia i Tecnologia investiguin l’existència de possibles factors de risc lligats al disseny i
la tecnologia de determinades instal·lacions de risc, com torres que estalvien aigua
però que acumulen més matèria orgànica.

• Fer campanyes d’informació i d’assessorament adreçades als titulars d’instal·lacions
d’alt risc amb la finalitat d’augmentar la seva conscienciació sobre la importància d’a-
plicar les mesures preventives establertes normativament.
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Encefalopaties espongiformes
transmissibles

Introducció
Les encefalopaties espongiformes transmissibles (EET)1,2 són malalties neurodegeneratives le-
tals dels animals3 (tremolor ovina4, encefalopatia espongiforme bovina5, malaltia caquectizant
crònica6) i dels éssers humans7 (malaltia de Creutzfeldt-Jakob8, kuru9, variant de la malaltia
de Creutzfeldt-Jakob10). Les EET es poden transmetre, amb períodes d’incubació molt llargs11,
per la inoculació12,13 o la ingestió14 dels teixits afectats entre els individus de la mateixa i di-
ferent espècie. Les EET es diferencien d’altres malalties transmissibles perquè estan causa-
des per prions15,16, l’únic component dels quals s’ha identificat és una proteïna molt resistent
a l’exposició ambiental17 i als procediments d’esterilització habituals18,19. El reservori dels prions
són els individus infectats, i la màxima concentració es troba al sistema nerviós central du-
rant la fase terminal de la malaltia20.

L’EET humana més freqüent és la malaltia de Creutzfeldt-Jakob (MCJ) esporàdica, en què
no s’ha pogut identificar el mecanisme que provoca l’aparició del prió i es proposa que aquest
s’ha generat de forma espontània16,21. El 10% dels casos d’EET humana tenen un origen
genètic, amb un patró d’herència autosòmic dominant22. La transmissió iatrogènica de l’MCJ
és conseqüència de la inoculació de material contaminat per prions23,24 i s’han identificat ca-
sos relacionats amb la utilització d’instrumental neuroquirúrgic contaminat25,26, trasplantament
de còrnia27, implantacions de duramàter28 i tractament amb hormones hipofítiques d’origen
humà29.

Quan va emergir l’epidèmia d’encefalopatia espongiforme bovina (EEB) al Regne Unit30, la in-
formació derivada dels estudis epidemiològics indicava que l’exposició alimentària a l’agent
de la tremolor ovina no era un factor de risc per a l’MCJ21 i, per tant, es va assumir que la
nova malaltia bovina no suposava cap risc per a la salut humana. Malgrat això, es va reco-
manar, entre altres mesures, posar en marxa de nou el sistema de vigilància epidemiològica
de l’MCJ al Regne Unit, gràcies al qual es va obtenir un coneixement detallat de les carac-
terístiques clíniques, epidemiològiques i neuropatològiques de les EET humanes, el que va
fer possible identificar amb rapidesa l’aparició d’una nova EET humana l’any 1996, la variant
de la malaltia de Creutzfeldt-Jakob (vMCJ)10, relacionada amb la transmissió de l’EEB a les
persones per via alimentària31-33.

Les EET esdevenen un important problema de salut pública quan s’identifica la vMCJ34-37,
que demostra que tot i que la majoria de les EET humanes no tenen un origen infecciós cal
mantenir una vigilància epidemiològica per detectar possibles canvis en el seu perfil epide-
miològic, clínic o neuropatològic associats a la transmissió. Aquest episodi va determinar la
creació de sistemes de vigilància epidemiològica similars en altres països de la Unió Euro-
pea38. Quatre països europeus han notificat casos de vMCJ fins al moment: Regne Unit (129
casos)39, França (6)40, Irlanda (1)41 i Itàlia (1)42.

Les EET humanes són malalties molt poc freqüents i, clàssicament, la seva incidència se si-
tua al voltant d’un cas per milió d’habitants i any43. Per tant, la vigilància epidemiològica de
les EET humanes ha de tenir unes característiques específiques44 i ha de comptar amb to-
tes les eines necessàries per tal d’identificar els casos en que es sospiti el seu diagnòstic45-47, 
confirmar o descartar aquest diagnòstic de forma definitiva48,49 i arribar a una classificació
etiològica acurada50. La major atenció prestada a aquestes malalties i el desenvolupament
dels serveis mèdics i de vigilància epidemiològica determinen un increment de la identifica-
ció de casos; així, s’ha observat un aparent augment en la incidència al llarg del temps en
aquells països en què s’ha realitzat una vigilància epidemiològica durant períodes prolongats,
que probablement reflecteix una millora en la identificació de casos51-54.
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Magnitud del problema

Encefalopaties espongiformes transmissibles humanes

L’agost de 1997 el Departament de Sanitat i Seguretat Social va iniciar un programa de vi-
gilància epidemiològica de les EET a Catalunya. Va distribuir les definicions de cas a tots els
hospitals de Catalunya i va demanar la notificació voluntària de les sospites. També, per tal
d’obtenir una identificació de casos més exhaustiva i precoç, es va establir una col·labora-
ció amb el laboratori on es fan les determinacions diagnòstiques específiques d’EET. L’any
1999 es va informar de la possibilitat de realitzar les proves diagnòstiques en aquest labo-
ratori a càrrec del Departament de Sanitat i Seguretat Social i es van distribuir les recoma-
nacions per a la prevenció i el control de la transmissió de les EET al medi sanitari55 a tots
els hospitals, específicament als serveis de neurologia, neurocirurgia, anatomia patològica i
medicina preventiva. L’any 2001 es va trametre als hospitals de Catalunya el decret que es-
tablia l’obligatorietat de la notificació dels casos al Departament de Sanitat i Seguretat So-
cial56, es va obrir una línia telefònica permanent per atendre consultes relacionades amb les
EET i es va informar de la col·laboració amb el Banc de teixits neurològics, que permet rea-
litzar els estudis neuropatològics que no es puguin dur a terme l’hospital que atén el malalt.
Per últim, l’any 2002, s’ha distribuït als centres sanitaris i serveis implicats de Catalunya la
guia per a la prevenció i control de les EET57 i s’ha editat una monografia sobre aquestes
malalties58.

Fins al 27 de maig de 2003 no s’ha identificat cap cas de vMCJ a Catalunya i l’únic cas
d’MCJ iatrogènica, per implantació de duramàter, es va diagnosticar l’any 1993 (taula 1). La
informació epidemiològica acumulada indica que la mortalitat per MCJ esporàdica a Cata-
lunya s’ha mantingut estable des de l’inici del programa de vigilància (gràfic 1). Les actua-
cions dutes a terme l’any 2001 han tingut com a conseqüència que el personal del servei
de vigilància epidemiològica hagi pogut identificar i visitar en vida 21 dels 25 casos declarats
des de llavors, i que s’hagi produït un augment de la proporció de casos d’MCJ confirmats
mitjançant l’estudi neuropatològic, sense que s’hagi incrementat la pràctica de biòpsies ce-
rebrals (gràfic 2).

Any Esporàdics Familiars Iatrogènics vMCJ Total

1993 7 – 1 – 8

1994 5 1 – – 6

1995 3 – – – 3

1996 5 – – – 5

1997 4 – – – 4

1998 11 1 – – 12

1999 10 3 – – 13

2000 10 2 – – 12

2001 11 1 – – 12

2002* 10 3 – – 13

Total 76 11 1 0 88

*A 27 de maig de 2003.
vMCJ: variant de la malaltia de Creutzfeldt-Jakob.

Taula 1. Mortalitat per
encefalopaties
espongiformes
transmissibles 
a Catalunya (casos
confirmats i probables)
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Gràfic 1. Mortalitat
declarada per 
la malaltia de 

Creutzfeldt-Jakob
esporàdica. Catalunya, 

1 gener 1993-
31 desembre 2002
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Gràfic 2. Categoria
diagnòstica 
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Encefalopatia espongiforme bovina

D’ençà de l’aparició de la malaltia al Regne Unit i abans de que aquesta epizootiologia s’as-
sociés a la vMCJ, a Catalunya es van donar instruccions als veterinaris oficials d’escorxador
per tal que es notifiqués i s’actués davant de qualsevol sospita que algun dels bovins que
es presentessin a sacrifici presentés una simptomatologia compatible amb el procés neu-
rològic de la malaltia.

Així, a l’agost de 1992 s’afegeix l’EEB al llistat de malalties de declaració individualitzada i
urgent. Posteriorment, el juliol de 1996 es donen instruccions als serveis veterinaris oficials
d’escorxador per tal que es dugui a terme una recerca activa de la malaltia en els animals
destinats a sacrifici, immobilitzant i recollint mostres dels animals amb simptomatologia com-
patible.

Ja des d’aquell any, en que s’associa l’EEB a la vMCJ, a Catalunya s’apliquen les mesures
de prevenció destinades a evitar que cap producte susceptible d’estar contaminat per l’a-
gent causal de la malaltia entri en la cadena alimentària. Aqueses mesures s’inclouen en dos
grups. Per una banda, la separació dels materials especificats de risc (MER) dels remugants
sacrificats amb destinació al consum humà. Per l’altra, un pla de mostreig i anàlisis que per-
meti detectar la presència d’animals positius a patir la malaltia.

Ambdues mesures s’han anat adaptant en el temps als nous coneixements en la matèria i
a l’evolució de la situació epizootiològica de la malaltia.

Així, els criteris aplicats l’any 1996 en la separació dels MER, en funció del tipus de teixit,
l’edat i l’origen de l’animal han anat evolucionant, fent que s’augmentessin els tipus de ma-
terials llistats i es reduïsin altres criteris, com la procedència i l’edat dels animals sacrificats.

La separació i destrucció d’MER és la mesura més eficaç des del punt de vista de la pre-
venció del risc que un material pressumptament contaminat pugui penetrar en la cadena ali-
mentària. Garantir l’absència d’aquests materials en els productes destinats a consum humà
és una prioritat del Departament de Sanitat i Seguretat Social en la lluita contra la transmis-
sió d’aquesta malaltia.

L’any 1996, en conveni amb la Facultat de Veterinària de la UAB, s’inicia a Catalunya un pla
de mostreig per analitzar teixits (encèfal) dels bovins destinats a sacrifici pel consum humà te-
nint en compte l’edat dels animals i la presentació de simptomatologia nerviosa a la inspecció
antemortem. En el període 1996-2000, 1.168 animals de les diferents espècies de remugants
es van sotmetre a la recollida de mostres, i cap d’ells va donar un resultat positiu (taula 2).

Espècie Núm. de mostres

Boví 748

Oví 403

Cabrum 17

Total 1.168

Taula 2. Mostres
recollides dins del
programa de vigilància
de l’encefalopatia
espongiforme bovina i
de la tremolor ovina.
Catalunya, 1996-2000

L’any 2000 s’incrementen les mesures de prevenció mitjançant la normativa reguladora co-
munitària i estatal en relació amb la separació d’MER i l’extensió de les anàlisis de detecció
a determinades subpoblacions d’animals susceptibles.

L’any 2001 s’universalitza l’obligatorietat d’analitzar tots els animals de més de 30 mesos
d’edat sacrificats amb destinació al consum humà. A Catalunya s’augmenta aquesta mesu-

05.7.03_478_488  23/9/03  11:03  Página 481



PLA DE
SALUT DE
CATALUNYA

482 ENCEFALOPATIES ESPONGIFORMES TRANSMISSIBLES

ra fins a tots els animals de més de 24 mesos d’edat mitjançant el decret 40/2001, de 6 de
febrer, pel qual s’estableixen mesures addicionals, a Catalunya, de control de l’encefalopatia
espongiforme bovina. Es crea el Programa de lluita contra les encefalopaties espongiformes
transmissibles dels animals amb la dotació de més veterinaris oficials als escorxadors de re-
mugants i l’adequació de tres laboratoris de diagnòstic amb capacitat per a analitzar tots els
animals sacrificats amb més de 24 mesos d’edat mitjançant proves ràpides de detecció (Gi-
rona, La Seu d’Urgell i Manresa). Igualment, es crea el laboratori de referència de malalties
priòniques a Catalunya, amb seu a la Facultat de Veterinària de la UAB i conveni amb aquest
Departament.

L’any 2001 es van realitzar 10.907 anàlisis de bovins majors de 24 mesos d’edat sacrificats
amb destinació al consum humà, amb un resultat de 4 animals positius. L’any 2002 s’ha
prorrogat aquest programa i s’han realitzat 23.446 anàlisis, on s’han trobat 8 casos positius
més.

El mateix any 2001 també s’inicia el Programa de supervisió de la recollida d’MER als es-
corxadors de Catalunya. Es van avaluar la totalitat dels escorxadors de Catalunya que sa-
crifiquen remugants per tal de garantir que la separació i destrucció dels MER es realitza co-
rrectament.

L’any 2002, a més de continuar amb les mesures de separació d’MER i l’anàlisi de bovins
majors de 24 mesos presentats a sacrifici, s’inicia un pla de mostreig aleatori en ovins i ca-
prins de més de 18 mesos d’edat per a detectar EET en aquestes espècies. Es van recollir
1.643 mostres d’ovins d’aquestes edats, entre els que se n’han localitzat 2 de positius, i 38
mostres de caprins, amb cap positiu.

Igualment, s’han reforçat els controls en destinació de les carns i productes derivats obtin-
guts dels animals de les epècies bovina, ovina i caprina. L’objectiu d’aquesta mesura és com-
provar visual i documentalment els productes esmentats que es comercialitzen a Catalunya
procedents d’altres territoris i garantir l’absència d’MER en aquests productes (taula 3).

Taula 3. Controls en la
destinació realitzats a
Catalunya, 1997-2001

Any Nombre de controls

1997 3.703

1998 4.561

1999 3.590

2000 6.143

2001 5.789

Total 23.746

Igualment, des de l’any 1996 s’han organitzat cursos de formació en la matèria destinats als
veterinaris oficials d’escorxadors que treballen als escorxadors de Catalunya. Concretament,
s’han fet cursos de neurologia veterinaria i d’actualització en matèria d’EET per tots els ve-
terinaris oficials d’escorxadors on es sacrifiquen bovins i ovins.

Finalment, l’any 2001, amb l’entrada en vigor de l’obligatorietat de mostrejar tots els bovins
majors de 24 mesos destinats a sacrifici pel consum humà, es van elaborar un protocol per
a la presa de mostres i unes recomanacions de seguretat laboral destinats al personal que
intervé en l’operativa del mostreig.
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Objectius de salut i de disminució de risc 
per a l’any 2010
A causa del període d’incubació tan llarg de les EET, que pot arribar a ser de dècades, és
impossible planificar objectius de salut per a un període de deu anys, per no poder-se des-
cartar l’aparició de casos relacionats amb infeccions que van tenir lloc molts anys enrere.

Objectius operacionals del Pla 
de salut 2002-2005
1. D’aquí a l’any 2005 cal evitar la comercialització per al consum humà de productes d’o-

rigen animal que puguin contenir MER.

2. D’aquí a l’any 2005 cal supervisar la separació i destrucció dels MER del 100% dels bo-
vins, ovins i caprins sacrificats als escorxadors de Catalunya amb destinació al consum
humà.

3. D’aquí a l’any 2005 cal detectar en la inspecció antemortem dels animals presentats a
sacrifici tot animal boví i oví sospitós de patir EEB o tremolor oví.

4. D’aquí a l’any 2005 cal sotmetre a proves ràpides de detecció d’EEB a tot boví pre-
sentat a sacrifici amb destinació a consum humà, major de 24 mesos i objecte de sa-
crifici especial d’urgència.

5. D’aquí a l’any 2005 cal sotmetre a proves ràpides de detecció d’EEB a tot boví pre-
sentat a sacrifici amb destinació a consum humà, major de 24 mesos i amb simpto-
matologia a la inspecció antemortem.

6. D’aquí a l’any 2005 cal sotmetre a proves ràpides de detecció d’EEB a tots els bovins
de més de 24 mesos d’edat que es sacrifiquin pel procediment habitual per al consum
humà.

7. D’aquí a l’any 2005 cal sotmetre a proves ràpides de detecció d’EET, com a mínim, al
5% dels ovins i caprins majors de 18 mesos sacrificats a Catalunya amb destinació al
consum humà.

8. D’aquí a l’any 2005 cal controlar els establiments situats a Catalunya que reben carn i
productes derivats de remugants sacrificats fora de Catalunya per tal de que s’hi pugui
verificar l’absència d’MER.

9. D’aquí a l’any 2005 cal manteniment d’un sistema de vigilància epidemiològica de les EET
humanes que garanteixi:

– La identificació de més d’un cas per milió d’habitants i any.

– La confirmació neuropatològica almenys en el 70% dels casos, amb estudi neuropatolò-
gic mitjançant biòpsia cerebral en menys del 10% dels casos.

– L’estudi genètic en més del 80% dels casos.

– La identificació precoç (abans de la mort del malalt) d’almenys el 90% del casos.

– La identificació del material invasiu no rebutjable utilitzat durant l’atenció mèdica d’aquests
malalts i el seu tractament d’acord amb els protocols de descontaminació adients.
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Avaluació
Per avaluar els objectius plantejats s’utilitzaran els indicadors d’incidència i els d’aplicació de
les probes diagnòstiques que proporcioni la vigilància epidemiològica de les EET.

Intervencions prioritàries del Pla de salut
2002-2005

• Mantenir la supervisió de la retirada d’MER als establiments generadors d’aquest re-
sidu. Realitzar una verificació anual dels procediments en escorxadors, sales de des-
fer o altres punts generadors que la normativa incorpori.

• Analitzar el 100% dels animals bovins susceptibles segons l’actualització normativa,
mitjançant proves ràrpides de detecció d’EEB.

• Realitzar un mostreig d’anàlisis aleatori en el bestiar oví i cabrum de més de 18 me-
sos d’edat destinat a sacrifici pel consum humà que permeti una recollida d’informa-
ció sobre la situació de les EET en aquest tipus d’animals.

• Incrementar el nombre de controls en destinació dels productes dels remugants que
arriben a Catalunya procedents d’establiments de fora de Catalunya per tal de ga-
rantir l’absència d’MER en aquests productes.

• Mantenir les activitats formatives destinades al col·lectiu veterinari encarregat de la
inspeccó sanitària dels escorxadors per tal de mantenir una vigilància activa actualit-
zada.

• Optimitzar l’intercanvi d’informació amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pes-
ca per tal que la informació recollida com a resultat de les actuacions en els escor-
xadors catalans sigui útil en el coneixement de la situació epizootiològica de la ma-
laltia al nostre país, i a l’inversa.

• Mantenir la participació del Departament en la Comissió de seguiment de l’EEB per
tal que la informació sobre la situació epizootiològica de la malaltia es mantingui ac-
tualitzada i per tal que les actuacions del Departament siguin participades per altres
col·lectius representats en el si d’aquesta Comissió.

• Facilitar la difusió i publicitat de les actuacions descrites i l’evolució de la malaltia per
tal d’afavorir un clima d’informació responsable i de confiança del consumidor sobre
els productes que es comercialitzen a Catalunya.

• Informar cada dos anys a tots els centres hospitalaris de Catalunya, específicament
als serveis de neurologia, anatomia patològica i medicina preventiva, del funcionament
i característiques del sistema de vigilància epidemiològica de les EET humanes a Ca-
talunya.

• Mantenir els convenis de col·laboració amb els laboratoris on es fan les determina-
cions diagnòstiques especifiques d’EET humanes (determinació de proteïna 14-3-3 al
líquid cefaloraquidi i estudis genètic i neuropatològic).

• Actualizar les guies de recomanacions per a la prevenció i control de les EET, d’a-
cord amb els avenços del coneixement científic.

• Implementar als centres sanitaris de Catalunya els protocols d’actuació davant de si-
tuacions de risc de transmissió iatrogènica de les EET humanes detallats a la guia
per a la prevenció i control de les EET57.
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El bon ús dels medicaments

Introducció
Els medicaments constitueixen un dels principals recursos terapèutics en el procés assisten-
cial, ja que moltes de les intervencions preventives i la majoria de les curatives inclouen la uti-
lització de medicaments com a mecanisme intermedi per obtenir un objectiu de salut concret.

A més, la utilització de medicaments presenta la particularitat de ser un element comú dels
diferents àmbits d’atenció sanitària, el que li confereix la propietat de transversalitat entre ni-
vells d’atenció sanitària.

Abans que aparegui un medicament en el mercat ha de ser autoritzat obligatòriament pel Mi-
nisteri de Sanitat i Consum1, i abans del procés d’autorització, mitjançant assaigs clínics, s’es-
tudien els seus efectes, tant els beneficiosos com els possibles efectes adversos que pugui
produir.

Tanmateix, aquests estudis tenen certes limitacions, ja que es fan en un nombre relativament
reduït de pacients, durant un període de temps limitat i amb una població seleccionada, de
manera que alguns efectes adversos, com per exemple els poc freqüents o els que aparei-
xen després de l’ús continuat, no es detecten durant aquests assaigs clínics2,3. A més, les
condicions d’ús durant aquests assaigs són molt estrictes i no es detecten els efectes que
es poden produir en altres condicions d’utilització o en grups de pacients específics, com
són els ancians, els nens i les embarassades.

Per això, quan el medicament es comercialitza i s’utilitza en la població general i en les con-
dicions de la pràctica habitual, l’efectivitat del tractament pot diferir de l’efectivitat esperada
a causa de l’aparició de problemes relacionats amb els medicaments (PRM).

Algunes de les principals causes d’aquests problemes són l’incompliment terapèutic per part
del pacient, interaccions entre medicaments o amb els aliments, errors en la medicació o
aparició de reaccions adverses4-8. Una altra font important de PRM és l’automedicació. La
utilització de medicaments sense prescripció mèdica només es pot fer amb les anomenades
especialitats farmacèutiques publicitàries, que van adreçades a l’alleujament de símptomes
menors. Tanmateix, l’automedicació amb aquests fàrmacs requereix el consell farmacèutic
per tal que es puguin utilitzar correctament i evitar tant duplicitats com interaccions amb la
medicació prescrita9.

Les principals causes de l’incompliment terapèutic són l’oblit de dosis, l’abandonament per re-
missió dels símptomes i el desconeixement o la manca d’informació sobre el procés patològic
i sobre el tractament a seguir. Hi ha dades molt diverses sobre els percentatges d’incompli-
ment terapèutic, que varien segons el tipus de tractament i disseny de l’estudi i la metodologia
d’avaluació. En el tractament antihipertensiu, l’incompliment s’ha estimat entre el 29 i el 66%;
en el tractament hipolipemiant, entre el 40 i el 60%, i en el tractament antibiòtic, entre el 40 i
el 50%. En aquest punt hi ha treballs que demostren que la intervenció amb consell assistit fet
coordinadament entre metges i farmacèutics millora el compliment terapèutic4,10,11.

Pel que fa als errors de medicació, poden ser comesos tant per personal expert com inex-
pert, i les seves causes són multifactorials i no s’ha de confondre el terme “errors de medi-
cació” amb una mala praxi. Es poden produir, per exemple, per manca de comunicació, am-
bigüitat, manca d’habilitats, manca de coneixements sobre el fàrmac, manca d’informació
sobre procediments i tècniques d’administració o bé per l’existència de medicaments amb
noms o condicionaments similars.
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Magnitud del problema
Nombrosos estudis, la majoria realitzats als Estats Units, han demostrat la importància dels
errors de medicació, les greus conseqüències clíniques que suposen per al pacient i l’elevat
cost que generen12-14. Tanmateix no es disposa de dades corresponents a Catalunya ni als
països del nostre entorn. El coneixement dels errors ha de servir per a trobar les causes de
l’error, les circumstàncies que han permès que es produís i cercar les solucions per evitar
que torni a succeir.

Per altra banda, les reaccions adverses són reaccions nocives i no intencionades que es pro-
dueixen quan s’administra un medicament a un ésser humà. La farmacovigilància és una ac-
tivitat de salut pública que té com a objectius identificar, quantificar, avaluar i prevenir els ris-
cos associats amb l’ús dels medicaments comercialitzats15. Els resultats d’aquesta activitat
serveixen de base per què les autoritats sanitàries puguin adoptar decisions que permetin
mantenir en el mercat medicaments amb una relació favorable entre el benefici que oferei-
xen per a la salut i el risc de produir reaccions adverses associades al seu ús. Tots els agents
implicats en la utilització de medicaments (laboratoris farmacèutics, autoritats sanitàries, met-
ges, farmacèutics, personal d’infermeria i pacients o els seus cuidadors) tenen la responsa-
bilitat de compartir la màxima informació per tal de fer-ne un ús òptim i poder-ne identificar,
el més aviat possible, les reaccions adverses greus o desconegudes en el moment de la
seva autorització, el que permet poder-les prevenir o reduir-ne la freqüència i gravetat. Així
doncs, la notificació de reaccions adverses a medicaments (RAM) són el nucli fonamental
dels sistemes de farmacovigilància. A Catalunya, durant l’any 2001 es van notificar 1.247
RAM (Centre de farmacovigilància de Catalunya). La taula 1 mostra la importància relativa
dels diferents grups farmacològics implicats.
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Subgrup terapèutic EphMRA Percentatge

Antiinflamatoris (M01) 15,7

Antibiòtics sistèmics (J01) 8,7

Psicolèptics (N05) 6,3

Vacunes (J07) 6,0

Antihipertensius (C02) 5,0

Hipocolesterolemiants (B04) 4,9

Psicoanalèptics (N06) 4,5

Analgèsics (N02) 3,4

Antiepilèptics (N03) 3,2

Cardioteràpia (C01) 3,1

Antiàcids i antiulcerosos (A02) 2,9

Diürètics (C03) 2,7

Anticoagulants i antiagregants (B01) 2,5

Sulfamides (J03) 2,5

Antineoplàsics (L01) 2,4

Teràpia tiroidea (H03) 1,9

Altres medicaments pel sistema nerviós central (N07) 1,8

Agents de diagnòstic (V04) 1,7

Antivirals (J05) 1,5

Altres 19,3

Font: Centre de Farmacovigilància de Catalunya.

Taula 1. Reaccions
adverses a
medicaments
notificades per
subgrups terapèutics.
Catalunya, 2001
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Gràfic 1. Nombre
d’esdevenimentes

greus i mortals
relacionats amb l’ús 

de medicaments.
Catalunya 1989-1999
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Font: Registre de mortalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Registre de CMBDAH. CatSalut.
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D’altra banda, l’ús dels medicaments ha assolit una gran significació social, de manera que
la majoria d’usuaris considera que l’assistència sanitària no és satisfactòria i completa si no
s’associa a la prescripció d’algun medicament.

Per aquests motius cal orientar actuacions cap a la utilització correcta, racional i eficient d’a-
quests recursos, ja que d’altra manera es pot posar en perill la sostenibilitat del sistema.

En els països europeus el consum de medicaments se situa entre el 10 i el 30% de la des-
pesa sanitària total16 (Health 21: the health for all policy framework for the WHO European
Region), i a Catalunya, amb més de 98 milions de receptes facturades l’any 20011, es tro-
ba en un 25% del total de la seva despesa sanitària17. Tot i ser un percentatge important
des del punt de vista quantitatiu, cal aconseguir que aquesta despesa serveixi per incre-
mentar la salut i el benestar de la població en la mateixa proporció.

En el nostre medi no es disposa de dades exhaustives relatives a l’impacte sanitari i econò-
mic de la iatrogènia medicamentosa. La mortalitat atribuïble als medicaments notificada en
els registres de mortalitat és baixa18.

A Catalunya, en el període 1989-1999, segons dades del Registre de mortalitat de Cata-
lunya19, 2.647 persones van morir per emmetzinament accidental per fàrmacs (gràfic 1). Aquest
gràfic ens indica que, en el mateix període, es van enregistrar 24.344 casos d’intoxicacions
medicamentoses i efectes adversos greus que van necessitar atenció mèdica especialitzada
i que van cursar amb un ingrés hospitalari20. Aquestes dades són similars a les publicades
en estudis realitzats en altres comunitats autònomes18.

El nombre d’altes hospitalàries causades per emmetzinaments per medicaments, que cons-
ten en el registre del Conjunt mínim bàsic de dades de l’alta hospitalària va ser de 3.109
l’any 1999 i de 3.232 l’any 2000. Per grups farmacològics, a la taula 2 es pot observar que
els psicòtrops són el grup més important amb un 35,6% del total.
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Objectiu de salut per a l’any 2010
D’aquí a l’any 2010 cal invertir la tendència creixent de la morbiditat derivada directament de
la utilització de medicaments.

Indicador d’avaluació: Taxa d’hospitalització per emmetzinament per medicaments i substàn-
cies biològiques9.

Objectius operacionals
1. D’aquí a l’any 2005 cal promoure activitats de coordinació entre les oficines de farmà-

cia i els equips d’atenció primària i també entre els diferents àmbits assistencials.

Indicador d’avaluació: Nombre d’activitats desenvolupades coordinadament.

2. D’aquí a l’any 2005 cal fomentar una formació de qualitat per als professionals sanitaris
sobre l’ús dels medicaments.

Indicador d’avaluació: Nombre d’activitats formatives acreditades.

3. D’aquí a l’any 2005 el Departament de Sanitat i Seguretat Social promourà la difusió de
la informació científica sobre medicaments als professionals sanitaris.

Indicador d’avaluació: Nombre d’activitats realitzades.

4. D’aquí a l’any 2005 cal consolidar els programes que permetin incrementar la seguretat
en l’ús dels medicaments.

Indicador d’avaluació: Taxa de notificació de reaccions adverses a medicaments i taxa
de notificació d’errors de medicació.

5. D’aquí a l’any 2005 cal continuar desenvolupant programes d’educació sanitària adreçats
als ciutadans sobre l’ús correcte dels medicaments.

Indicador d’avaluació: Nombre d’activitats realitzades.

Antibiòtics i antiinfecciosos 86

Hormones i substituts sintètics 108

Antineoplàstics, antial·lèrgics i antiemètics 110

Anticoagulants i productes sanguinis 96

Analgèsics, antipirètics i antireumàtics 751

Anticonvulsivants i antiparkinsonians 221

Sedants i hipnòtics 141

Anestèsics 110

Psicòtrops 2.260

Estimulants del sistema nerviós central 16

Fàrmacs que actuen sobre l’aparell cardiovascular 943

Fàrmacs que actuen sobre l’aparell gastrointestinal 18

Diürètics 54

Fàrmacs que actuen sobre l’aparell respiratori 52

Fàrmacs d’ús tòpic 19

Vacunes 2

Inespecífics 722

Font: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de l’alta hospitalària (CMBDAH). Anys 1999 i 2000.

Taula 2. Nombre
d’altes hospitalàries
causades per
emmetzinaments per
medicaments
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Activitats
• Promoure el desenvolupament de programes específics de coordinació entre les oficines

de farmàcia i els equips d’atenció primària.

• Fomentar activitats formatives que contribueixin a millorar la qualitat de la prescripció de
medicaments, sobre farmacovigilància i sobre prevenció d’errors de medicació tant en la
formació de pregrau com en la de postgrau, en tots els àmbits assistencials.

• Establir sistemes d’acreditació de les activitats de formació continuada sobre l’ús dels me-
dicaments adreçades als professionals sanitaris.

• Promoure la participació dels professionals sanitaris en les activitats de formació conti-
nuada.

• Crear el Centre d’estudis, documentació i informació de medicaments de Catalunya 
(CEDIMCAT) per tal de disposar d’una xarxa d’informació de medicaments, aprofitant tots
els mitjans existents, així com donar suport als professionals en les arees d’estudis i do-
cumentació sobre medicaments.

• Promoure la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) com a ele-
ment de suport a la presa de decisions terapèutiques.

• Consolidar la utilització del sistema d’informació i registre d’errors de medicació en l’aten-
ció primària de salut.

• Desenvolupar programes de prevenció d’errors de medicació en els centres sanitaris, so-
ciosanitaris i de salut mental.

• Desenvolupar activitats informatives i de sensibilització entre els professionals sanitaris per
tal de millorar la taxa de notificació i la qualitat de les notificacions de les sospites de re-
accions adverses a medicaments.

• Establir programes d’educació sanitària sobre el bon ús dels medicaments adreçats als
ciutadans i especialment a la població escolar i a la gent gran.

• Establir un programa de detecció d’interaccions medicamentoses.

Avaluació
Per tal d’avaluar els objectius generals de salut i disminució de risc i els operacionals per al
període 2002-2005 es farà un seguiment de l’activitat assistencial de la xarxa sanitària de Ca-
talunya mitjançant l’anàlisi del Conjunt mínim bàsic de dades de l’alta hospitalària i del regis-
tre de notificacions d’errors de medicació i reaccions adverses a medicaments a Catalunya.

Per altra banda, s’avaluaran les activitats de formació i difusió de la informació científica, to-
tes dues adreçades als professionals sanitaris per tal de fomentar la formació de qualitat en
l’ús eficient i segur dels medicaments.

Intervencions prioritàries del Pla 
de salut 2002-2005
A la vista de tot el que s’ha exposat, per tal de millorar l’efectivitat i la seguretat dels tracta-
ments farmacològics, així com aplicar les mesures preventives i de promoció de la salut que
puguin millorar el nivell de salut de la població, cal treballar en diverses línies d’actuació:
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• Establir els mecanismes necessaris per tal de facilitar la coordinació assistencial en-
tre els equips d’atenció primària i els farmacèutics comunitaris, com també entre els
diferents àmbits assistencials.
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L’oficina de farmàcia és sovint el primer centre sanitari on el ciutadà s’adreça per consultar
temes relatius a la seva salut, i aquestes experiències demostren la potencialitat en la millo-
ra de la qualitat assistencial quan es produeix la cooperació entre el farmacèutic comunita-
ri, com agent de salut proper al ciutadà, i els professionals dels equips d’atenció primària21.

A Catalunya s’han dut a terme experiències pilot de coordinació a partir de la publi-
cació, l’any 1997, del Llibre Blanc per a la integració de les activitats preventives a
l’oficina de farmàcia22, que va fixar la base de les actuacions del farmacèutic des de
l’oficina de farmàcia. El desplegament d’activitats a les que fa referència aquest llibre
ha estat un procés dificultós, però la realització d’experiències cada vegada més àm-
plies24,25, amb una cobertura més elevada, confirma que en un futur molt proper s’-
hauran d’incloure aquestes activitats per què formin part de les tasques habituals de
l’oficina de farmàcia i s’hauran de dur a terme de manera coordinada amb els equips
d’atenció primària per tal de garantir la continuïtat assistencial del pacient26-32.

• Impulsar les actuacions adreçades a millorar la utilització dels medicaments a través
de la formació específica dels professionals sanitaris.

Tots els sistemes sanitaris se sustenten en l’actuació dels professionals que hi tre-
ballen. Per tant, garantir una correcta formació d’aquests professionals és una prio-
ritat tant en la formació continuada com durant el període de pregrau33.

• Posar a l’abast dels professionals sanitaris informació científica, objectiva i actualitza-
da sobre els medicaments i sobre el tractament farmacològic de les malalties.

La irrupció de les tecnologies de la informació, particularment d’Internet, ha portat a una
situació d’excés d’informació que normalment no pot ser ni processada ni correctament
contrastada pels professionals. Tanmateix, els ràpids avenços en el món del medicament
obliguen els professionals a mantenir-se al dia sobre les novetats i el lloc que ocupen en
terapèutica. Així doncs, cal que els professionals puguin disposar d’una font oficial d’infor-
mació sobre medicaments per poder actualitzar els seus coneixements amb més facilitat.

• Potenciar la prevenció dels errors de medicació i de les reaccions adverses als me-
dicaments.

El caràcter prevenible dels errors de medicació fa que a les institucions sanitàries es
faci imprescindible la implantació d’estratègies adreçades a la seva prevenció. Però
el procés d’utilització de medicaments és un procés complex i les estratègies dirigi-
des a fer l’ús del medicament més segur necessiten un abordatge multidisciplinari,
que impliqui tots els professionals sanitaris, l’administració, les autoritats sanitàries, la
indústria farmacèutica i, fins i tot, els pacients. El coneixement dels errors ha de ser-
vir per a trobar les causes de l’error, les circumstàncies que han permès que l’error
es produís, i cercar les solucions per evitar que torni a succeir.

La farmacovigilància és una activitat de salut pública que té com a objectius identifi-
car, quantificar, avaluar i prevenir els riscos associats amb l’ús dels medicaments co-
mercialitzats. El nucli fonamental del sistema de farmacovigilància són les notificacions
espontànies de sospites de reaccions adverses a medicaments provinents dels pro-
fessionals sanitaris. Aquestes notificacions s’avaluen individualment per tal de determi-
nar el grau d’imputabilitat de la reacció al fàrmac i s’aboquen en una base de dades
comuna des d’on s’analitzen estadísticament. Els resultats d’aquesta activitat servei-
xen perquè les autoritats sanitàries puguin adoptar decisions que permetin mantenir
en el mercat de medicaments amb una relació favorable entre el benefici que supo-
sen per a la salut i el risc de que puguin produir reaccions adverses associades al seu
ús. Malgrat que hi ha una obligació legal de notificar les sospites de reaccions adver-
ses a medicaments10, la taxa de notificació continua sent molt baixa, tant a Catalun-
ya com a Espanya i als països del nostre entorn. Tanmateix, cal que tots els profes-
sionals sanitaris s’hi sentin implicats i col·laborin en aquesta tasca, per tal de contribuir
a que els medicaments que estiguin a l’abast siguin el màxim de segurs possible.
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• Impulsar les actuacions dirigides a l’educació sanitària sobre el bon ús dels medica-
ments, adreçades a la població en general34.

Els canvis radicals que han originat les tecnologies de la informació han influït també
en la relació entre el metge i el pacient. El ciutadà, en tant que pacient, va adquirint
un paper diferent enfront dels professionals sanitaris, per convertir-se en un individu
que és responsable de la seva pròpia salut, que demana informació, que vol saber
més, es preocupa per les causes, explora les solucions i pregunta més enllà del me-
dicament i, al final, participa de manera activa en la presa de decisions terapèutiques.

D’altra banda, actualment es disposa d’un gran volum d’informació, però no tots els
ciutadans disposen dels coneixements necessaris per poder discriminar la que està
ben fonamentada de la resta i poder-la utilitzar d’una manera responsable.

Cal potenciar actituds de responsabilitat davant la pròpia salut. En aquest sentit, l’e-
ducació sobre el bon ús de medicaments inclou saber com i quan fer-los servir i, so-
bre tot, què és el que no s’ha de fer en matèria de medicaments. Potenciar l’ús ra-
cional dels medicaments no significa fomentar-ne l’ús.

Cal generar una actitud crítica envers els medicaments com a solució universal als
problemes de salut. S’ha de suscitar una consciència pública sobre els perills que
comporta per a la salut el mal ús de fàrmacs o la utilització de medicaments sense
consell professional. Igualment, cal potenciar aquesta actitud envers la publicitat de
productes “miraculosos” sense efectivitat provada. La millor manera d’educar és la
prevenció, aplicable perfectament al bon ús dels medicaments.
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Donació d’òrgans i trasplantament

Introducció
El trasplantament d’òrgans i teixits és una activitat amb més de 35 anys d’història a Cata-
lunya. El primer trasplantament renal de l’Estat espanyol va tenir lloc l’any 1965 a l’Hospital
Clínic de Barcelona i, posteriorment, es van realitzar també a Catalunya els primers tras-
plantaments de l’Estat en altres modalitats.

En l’actualitat, el trasplantament és una teràpia ben consolidada tant pel que fa a la super-
vivència de l’empelt com a la del pacient. Per disposar de programes de trasplantament amb
èxit és necessària la concurrència de diversos factors que afavoreixin el seu desenvolupa-
ment i que tenen a veure tant amb la tècnica quirúrgica del trasplantament com amb l’ob-
tenció dels òrgans i els teixits. Entre les millores terapèutiques dels darrers anys, els tras-
plantaments han suposat, sens dubte, una de les innovacions tecnològiques més importants.
El trasplantament representa l’única esperança de vida per a molts malalts i una millora de
la qualitat de vida per a altres.

Situació actual
Catalunya compta amb un sistema d’obtenció d’òrgans i teixits i amb uns programes de tras-
plantament de gran nivell, el que ha fet possible que actualment els pacients catalans es tro-
bin entre els pacients d’arreu del món que més possibilitats tenen de rebre un trasplanta-
ment. Hi ha 23 centres autoritzats per a l’obtenció i extracció d’òrgans, vuit dels quals tenen
programes de trasplantament. Es disposa d’un total de 20 programes de trasplantament d’òr-
gans i, pel que fa als teixits, són 89 els centres trasplantadors.

Tots els centres esmentats integren una xarxa hospitalària coordinada per l’Organització Cata-
lana de Trasplantaments, que és l’organisme depenent de l’Àrea Sanitària del Servei Català de
la Salut, que té per objectiu planificar, ordenar i coordinar totes les activitats relacionades amb
l’obtenció, la distribució, l’intercanvi i el trasplantament d’òrgans i teixits. En cadascun d’aquests
centres hi ha un equip de coordinació de trasplantaments. El coordinador de trasplantaments
és una figura bàsica en el model organitzatiu del sistema de trasplantaments desenvolupat a
Catalunya atès que és el responsable, dins del seu hospital i de la seva àrea de referència,
d’obtenir el màxim nombre possible d’òrgans i teixits, així com de garantir-ne la qualitat.

L’any 2002, a Catalunya es van realitzar un total de 681 trasplantaments d’òrgans i hi va ha-
ver un total de 234 donants vàlids, xifra que va suposar un taxa de 36 donants per milió 
d’habitants, superior a la mitjana de l’Estat espanyol i que es troba entre les més altes del
món. Les taules 1 i 2 resumeixen l’activitat de trasplantament d’òrgans, teixits i progenitors
hemopoètics a Catalunya l’any 2002. Aquesta activitat també suposa taxes que es situen en-
tre les més elevades del món.

Òrgan Any d’inici Trasplantaments 2002 Nombre acumulat

Ronyó 1965 372 6.254

Fetge 1984 204 2.188

Cor 1984 50 547

Pulmó 1990 36 205

Pàncrees 1983 19 256

Font: Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT). Servei Català de la Salut. Departament de Sanitat i Seguretat Social.

Taula 1. Activitat de
trasplantament
d’òrgans. Catalunya,
1965-2002
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Els bons resultats del trasplantament a Catalunya han comportat un increment de la demanda
d’aquesta teràpia i això implica la necessitat d’augmentar el nombre de trasplantaments1-3.
Tanmateix, malgrat l’elevat índex de donació es planteja, com a d’altres països, la necessi-
tat de buscar alternatives que permetin augmentar el nombre de donacions per poder fer
front a la demanda actual d’òrgans i teixits2,4,5.

Pel que fa a les donacions, tot i que l’índex de donació a Catalunya és elevat, hi ha dos fets
que actualment la limiten. En primer lloc, l’oposició dels ciutadans a fer donació dels òrgans i
teixits. L’any 2002 a Catalunya es va produir un 22% de negatives a la donació, xifra que, si
bé es troba dins la mitjana de l’Estat, va impedir dur a terme un nombre molt important de
trasplantaments. En segon lloc, l’envelliment general de la població i per tant també dels po-
tencials donants (l’any 2002 la mitjana d’edat dels donants va superar els 50 anys), comporta
diverses conseqüències, entre elles que un nombre important de donants potencials no siguin
vàlids i que en el cas de ser-ho no ho siguin per tots els òrgans trasplantables. La conse-
qüència és que, actualment, s’extreuen i es trasplanten menys òrgans d’un mateix donant6,7.

Problemes sobre els quals es formulen objectius

• Oposició dels ciutadans a fer donació dels òrgans i teixits.

• Contraindicacions mèdiques dels donants.

Objectius de salut i de disminució 
de risc per a l’any 2010
1. D’aquí a l’any 2010 cal assolir una taxa de trasplantament de ronyó superior o igual a

60 per milió d’habitants.

Indicador d’avaluació: Taxa de trasplantaments de ronyó per milió d’habitants.

2. D’aquí a l’any 2010 cal assolir una taxa de trasplantament de fetge superior o igual a
35 per milió d’habitants.

Indicador d’avaluació: Taxa de trasplantaments de fetge per milió d’habitants.

Objectius operacionals del pla 
de salut 2002-2005
1. D’aquí a l’any 2005 es definiran i aplicaran estratègies adreçades a informar a la pobla-

ció sobre la importància de la donació en el trasplantament d’òrgans i teixits.

Indicador d’avaluació: Accions realitzades.

Tipus de teixit 1998 1999 2000 2001 2002

Osteotendinós 832 889 992 1.052 1.247

Vascular 57 59 62 66 54

Pell 8 8 16 26 12

Còrnia 797 850 929 935 996

Membrana amniòtica 70 159

Progenitors hemopoètics 465 468 457 443 386

Total 2.159 2.274 2.456 2.592 2.854

Font: Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT). Servei Català de la Salut. Departament de Sanitat i Seguretat Social.

Taula 2. Activitat de
trasplantament de

teixits i progenitors
hemopoètics.

Catalunya, 1998-2002
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2. D’aquí a l’any 2005 cal assolir una taxa de donacions superior o igual a 40 per milió 
d’habitants.

Indicador d’avaluació: Taxa de donacions per milió d’habitants.

3. D’aquí a l’any 2005 s’elaborarà, amb la participació dels professionals, una guia de pràc-
tica clínica per millorar la viabilitat dels donants i dels òrgans donats.

Indicador d’avaluació: Existència de la guia i valoració de l’estratègia i grau de difusió.

Activitats
• Desenvolupament d’estratègies per millorar el coneixement i el grau de sensibilització de

la ciutadania en relació amb els beneficis que el trasplantament pot aportar a la salut de
la població.

• Difusió d’informació als professionals sanitaris sobre el trasplantament d’òrgans: increment
de la demanda, dèficit d’òrgans adequats per al trasplantament i maneres d’afavorir les
donacions d’òrgans per satisfer les necessitats.

• Mantenir i reforçar la figura del coordinador hospitalari de trasplantaments com a figura
clau en el procés de donació-trasplantament.

• Promoure la recerca adreçada a incrementar els criteris de viabilitat dels òrgans donats.

• Potenciar l’estudi i desenvolupament de tècniques alternatives, com ara el trasplantament
de ronyó i de fetge procedent de donant viu, el trasplantament de dos ronyons de cadà-
ver d’edat avançada a un receptor de característiques similars i el trasplantament split.

Avaluació
• Anàlisi de l’evolució de les taxes de trasplantament de ronyó i fetge.

• Valoració de les accions educatives i informatives realitzades.

• Anàlisi de l’evolució de les taxes de donació.

• Procés d’elaboració de la guia i grau de discriminació.

Intervencions prioritàries del Pla 
de salut 2002-2005

• Millorar el coneixement que la població té sobre la importància de la donació i el tras-
plantament d’òrgans i teixits.

• Potenciar la recerca orientada a superar les actuals limitacions derivades de les con-
traindicacions mèdiques dels donants.

• Potenciar l’estudi i desenvolupament de tècniques alternatives, com ara el trasplan-
tament de ronyó i de fetge procedent de donant viu, el trasplantament de dos ron-
yons de cadàver d’edat avançada a un receptor de característiques similars i el tras-
plantament split.
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Estratègies per fer efectives 
les polítiques de salut
Per tal de donar coherència a les propostes del Pla de salut cal que les institucions amb
responsabilitat en l’àmbit de la salut, i especialment el sistema sanitari, orientin les seves ac-
cions coordinadament i coherent a l’assoliment dels objectius del pla. L’orientació dels ser-
veis i l’organització de les institucions, la implicació dels professionals i dels ciutadans, el
compromís i el treball intersectorial, així com de l’avenç en els sistemes d’informació i ava-
luació per conèixer els resultats del sistema sanitari en termes de salut, satisfacció i cost són
element cabdals en tot el procés.

Orientació dels serveis d’acord 
amb la política de salut
El sistema sanitari ha d’oferir a la població, amb equitat i eficiència, uns serveis sanitaris de
qualitat per respondre a les necessitats derivades dels canvis demogràfics i epidemiològics,
de les innovacions científiques i tecnològiques i de les expectatives dels ciutadans, en un es-
cenari en constant evolució, amb necessitats creixents i limitació de recursos.

El Servei Català de la Salut, com a responsable de garantir l’atenció a la salut, ha de dis-
posar d’una cartera de serveis que respongui a les necessitats. Un dels instruments per a la
projecció de les propostes del Pla de salut és el contracte per a la compra de serveis atès
que aquest permet concretar el compromís de les diferents línies de serveis en l’assoliment
dels objectius. Cal visualitzar el contracte com el nexe d’unió entre la planificació i la gestió,
entre el comprador i el proveïdor i reforçar tot el seu potencial per a l’aplicació de les es-
tratègies de salut en els serveis.

El procés de contractació permet modular l’execució del Pla de salut i concretar-lo en els
diferents territoris tot definint el tipus de serveis que es contracten. També permet establir
els mecanismes d’avaluació de la provisió, per tal de garantir que aquesta sigui el més efec-
tiva i eficient possible. Amb aquesta finalitat es definiran els continguts del Pla de salut i els
criteris d’avaluació que hauran de ser incorporats en els contractes d’acord amb les neces-
sitats territorials específiques i coherents amb el criteri d’equitat territorial.

La projecció de les propostes del Pla de salut en la compra de serveis s’han de continuar
articulant al voltant dels tres eixos del pla: la promoció de la salut i la prevenció de la ma-
laltia, la millora de l’equitat, l’eficiència i la qualitat dels serveis i la satisfacció de l’usuari.

La incorporació efectiva en els serveis d’activitats preventives i de promoció d’hàbits salu-
dables relacionades amb els problemes de salut prioritaris definits en el Pla de salut és una
de les seves apostes emblemàtiques. Les intervencions proposades es relacionen amb les
vacunacions, els cribratges, l’educació sanitària i la promoció d’hàbits i estils de vida salu-
dables i intervencions sobre grups específics de població.

Els criteris i recomanacions de pràctica clínica són un instrument cabdal per a la implemen-
tació de les activitats preventives ja que es basen en l’evidència disponible, contribueixen a
reduir la variabilitat de la pràctica clínica i milloren l’equitat en l’accés, l’eficiència, la utilitza-
ció dels serveis i la qualitat de l’atenció rebuda. Amb la participació de les societats científi-
ques i organitzacions professionals sanitàries s’ha d’avançar en l’elaboració de recomana-
cions sobre les activitats a aplicar a la població en els diferents àmbits assistencials. En aquest
sentit el Departament de Sanitat i Seguretat Social juntament amb els professionals i les so-
cietats científiques duran a terme la renovació del consens sobre les activitats preventives a
desenvolupar en els serveis.
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L’adopció de criteris i protocols per a l’abordatge dels problemes de salut prioritaris i de fun-
cionament i coordinació entre els diferents serveis i nivells assistencials són continguts per
introduir en el contracte per a la compra de serveis a fi de millorar l’eficiència i la qualitat del
procés d’atenció.

Els contractes han de tenir en compte tant les necessitats de salut com les expectatives per-
sonals dels usuaris, emfasitzant l’accessibilitat, la desburocratització, la informació, la perso-
nalització en el tracte, així com la necessitat d’establir mecanismes per conèixer l’opinió, els
suggeriments i les reclamacions de l’usuari.

En resum, el contracte, a més de ser l’instrument principal per fer operatiu el Pla de salut
en els serveis, també es configura com un important factor dinamitzador pel que fa a l’o-
rientació del treball dels professionals sanitaris per objectius de salut i a la introducció de la
cultura d’avaluació a tots els nivells de l’organització sanitària.

Els professionals
La motivació i la formació dels professionals han estat considerades peces clau per a l’a-
dopció de les noves polítiques de salut. L’elaboració del Pla de salut ha comptat amb la par-
ticipació dels professionals sanitaris de l’àmbit assistencial i de la gestió, que han aportat la
seva visió, coneixements i experiència sobre els problemes de salut, les intervencions i la re-
lació amb els usuaris. Tanmateix, és especialment rellevant incorporar una visió pluridisci-
plinària, fent participar també a professionals aliens al sector sanitari i sociosanitari com ara
professionals de l’àmbit de l’educació, l’urbanisme, el laboral, l’econòmic, la sociologia i la
comunicació, entre d’altres.

La formació continuada dels professionals de l’atenció primària en el contingut de la nova
política de salut es canalitza a través de tots els organismes i institucions interessats en el
tema. Entre aquests, cal destacar l’Institut d’Estudis de la Salut, que és l’organisme de l’ad-
ministració sanitària responsable de la formació continuada dels professionals que treballen
al sector públic, l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i el Centre d’Estudis Col·legials del Col·legi
de Metges de Barcelona, els quals centren els seus esforços en la formació continuada dels
professionals. Cal destacar, també, el paper de les universitats, tant en la formació de pre-
grau con en la de postgrau. En aquest sentit, cal remarcar la inclusió d’una nova assigna-
tura, “Introducció al sistema sanitari” en el Pla d’estudis de la Facultat de Medicina de Bar-
celona i el treball realitzat amb les escoles universitàries d’infermeria per a la inclusió en els
programes de formació pregrau i postgrau, d’àmbits temàtics del Pla de salut.

És fonamental el paper dels professionals sanitaris en l’aplicació de les propostes del Pla en
la pràctica clínica, així com la seva participació en la definició i elaboració de recomanacions
i protocols per a l’atenció als problemes de salut prioritaris, en àmbits com les activitats pre-
ventives, la salut mental, l’organització i coordinació de l’atenció continuada i urgent, l’orga-
nització de l’atenció a domicili, entre d’altres. És rellevant els suport i l’impuls que els pro-
fessionals a través de les d’organitzacions professionals i societats científiques donen a les
estratègies de salut. Cal, però, avançar en la interiorització per part dels professionals de les
propostes del Pla de salut, per la qual cosa caldrà desenvolupar estratègies de comunica-
ció i participació dirigides especialment als professionals sanitaris tant de l’àmbit assistencial
com de la gestió. Les propostes del Llibre Blanc de les professions sanitàries a Catalunya
(1), orientades a incidir de forma innovadora en la política de recursos humans del sistema
sanitari, se centren entre d’altres, en dos elements: d’una banda, la flexibilitat que ha de per-

(1) Departament de Sanitat i Seguretat Social. Llibre Blanc de les professions sanitàries a Catalunya. Barcelona:
Secretaria General, 2003.
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metre adaptacions contínues i eficients a les necessitats de salut canviants i de l’altra, la
perspectiva intersectorial, cosa que ha de contribuir al fet que tant en l’aspecte qualitatiu com
en el quantitatiu es disposi dels professionals adequats per fer efectives les propostes del
Pla de salut.

Els ciutadans

El posicionament dels ciutadans envers la pròpia salut i el sistema sanitari està evolucionant.
El ciutadà del futur es caracteritzarà per estar més informat sobre les possibilitats i límits de
les actuacions preventives, diagnòstiques, terapèutiques, de rehabilitació i reinserció social, i
tenir major capacitat de participació en les decisions individuals i col·lectives relacionades
amb el sistema de salut i les seves actuacions.

Les propostes del Pla de salut s’orienten a:

• Afavorir la incorporació d’hàbits i estils saludables per part de la població amb la promo-
ció de l’educació sanitària, cooperant amb els mitjans de comunicació per tal que la in-
formació relacionada amb la salut contribueixi de manera efectiva a la formació i educació
sanitària dels ciutadans.

• Millorar la relació entre els professionals i els pacients pel que fa a la comunicació, la in-
formació i el tracte, i avançar en el respecte a les decisions del pacient sobre la salut i el
propi cos, la protecció a la intimitat i el suport psicològic als pacients i familiars.

• Avançar en el coneixement de les expectatives i la satisfacció dels usuaris i dels ciutadans
en relació amb els serveis sanitaris i a la política sanitària. Amb aquesta finalitat, els ins-
truments més valuosos desenvolupats, entre d’altres, són la implantació sistemàtica de les
enquestes de satisfacció en els serveis sanitaris i l’ESCA.

• Prioritzar mesures orientades a la millora del procés d’atenció als grups de població més
vulnerables: infants i adolescents hospitalitzats, la gent gran ingressada en centres socio-
sanitaris i els malalts crònics greus i terminals.

• Establiment de mesures i instruments que reconeguin els drets i deures dels usuaris. En
aquest sentit, s’ha elaborat la Guia de recomanacions sobre el consentiment informat (1997)
i s’ha establert la Carta drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l’atenció sa-
nitària (2001). També s’està treballant, entre d’altres aspectes, per a la implantació de la
lliure elecció de metge i per fer possible recórrer a una segona opinió clínica.

• Millorar l’accessibilitat als serveis per tal d’evitar que les demores comportin riscos per al
malalt i una càrrega emocional inacceptable per als professionals, pacients i familiars. Da-
rrerament, s’ha assolit una important reducció de les llistes d’espera en determinats pro-
cediments però cal continuar treballant per la seva reducció en les intervencions quirúrgi-
ques d’elevada freqüència.

Fins al moment, la participació dels ciutadans en el Pla de salut s’ha fet mitjançant els òr-
gans de participació formal en el Consell de Salut del Servei Català de la Salut en el mo-
ment de l’aprovació de l’Avantprojecte del Pla. Uns altres mitjans que han permès expres-
sar l’opinió dels ciutadans sobre els problemes de salut més importants ha estat la web del
Departament de Sanitat i Seguretat Social i l’ESCA. També, s’han organitzat diversos grups
de ciutadans per debatre sobre quins són els problemes de salut més rellevants i quines se-
rien les mesures que consideren més importants per desenvolupar. En el futur, caldrà però,
obrir més vies de relació, participació i implicació de la població, en aquest sentit el Pla de
salut pot beneficiar-se de les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies a l’abast, que
sens dubte produiran un canvi en les relacions en el sistema sanitari.

Cal, també, estimular la participació de la societat en la millora de la salut individual i col·lec-
tiva, crear aliances, cercar la col·laboració dels diferents sectors socials i, també, difondre in-
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formació transparent i la necessitat de retre comptes, de manera que afavoreixi la implicació
dels ciutadans i que estimuli un debat obert entorn de la salut i els serveis. En aquest sen-
tit, el paper dels mitjans de comunicació és fonamental en la creació d’opinió i en la trans-
missió de la informació sobre temes sanitaris que arriba a la població.

La cooperació intersectorial

Està àmpliament acceptat que l’estat de salut de la població depèn en bona part de les con-
dicions socioeconòmiques, el treball, l’educació, l’urbanisme, la qualitat del medi ambient,
l’accessibilitat als serveis sanitaris i el suport social, entre d’altres. També, les desigualtats en
salut estan condicionades per aquests factors.

Per altra banda, la protecció contra els riscos ambientals i la reducció dels factors de risc
conductuals depenen en molts casos de decisions que es prenen i d’accions que s’execu-
ten en sectors diferents del sanitari (medi ambient, agricultura, indústria, governació, treball,
seguretat social, transport, economia i hisenda, etc.).

Per millorar la salut i la qualitat de vida de la població cal actuar sobre aquests condicio-
nants i això requereix treballar coordinadament i en cooperació amb els diferents sectors amb
responsabilitat en l’àmbit de la salut.

La LOSC estableix que el Pla de salut és l’instrument indicatiu i el marc de referència per a
totes les actuacions públiques en l’àmbit de la salut a Catalunya, reconeixent, d’aquesta for-
ma, el caràcter intersectorial de la salut.

Atesa la implicació intersectorial en el manteniment de la salut de la població, el Pla de sa-
lut impulsa el treball amb els diferents departaments de la Generalitat i altres institucions im-
plicades en l’àmbit de la salut, els quals han participat en l’elaboració i aplicació del Pla de
salut: el Programa d’educació per a la salut a l’escola (PESE) adscrit al Departament d’En-
senyament, l’Institut Català de Seguretat Viària (ICSV) adscrit al Departament de Governació,
l’Institut Català de la Dona, el Departament de Treball, les organitzacions sindicals, el Con-
sell Català de Seguretat Social i Salut Laboral, la Comissió Interdepartamental de Seguretat
i Salut Laboral, el Centre de Reconeixements i Avaluacions Mèdiques, la Direcció General de
Justícia Juvenil adscrita al Departament de Justícia, la Secretaria General de Joventut del De-
partament de la Presidència, el Departament de Benestar Social, les administracions locals i
diverses organitzacions no governamentals per al desenvolupament d’activitats de prevenció
i promoció de la salut. Cal remarcar, però, que hi ha àmbits en què la competència i la res-
ponsabilitat és exclusiva del Govern de l’Estat (política d’impostos sobre el tabac, l’alcohol,
legislació en matèria de trànsit, consum de drogues il·legals, política de seguretat social, ha-
bitatge, etc.).

Les entitats comarcals (consells comarcals) i locals (ajuntaments) tenen també un important
paper en la cooperació intersectorial (protecció contra els riscos ambientals, informació i edu-
cació sanitària de la població, promoció de facilitats per a la pràctica de l’exercici físic, per
exemple instal·lacions esportives, etc. Aquestes entitats estan molt a prop dels ciutadans,
coneixen molt bé els seus problemes i poden ajudar a trobar les solucions. De fet la parti-
cipació comunitària s’ha portat a termes fonamentalment a través d’aquestes institucions i
dels sindicats.

Si bé s’ha treballat amb la participació de diferents sectors, aquesta col·laboració ha estat
desigual i en els propers anys caldrà avançar en la implicació intersectorial per a l’elabora-
ció i per a l’assoliment dels objectius establert en el Pla de salut.

Una línia d’avenç que cal anar introduint és la valoració de l’impacte sobre la salut (Health
Impact Assessment-HIA) de determinades estratègies i projectes, identificant prèviament els
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possibles efectes adversos per a la salut i com superar-los establint mesures correctores. El
HIA està adquirint rellevància a l’entorn europeu i en altres països desenvolupats com Ca-
nadà, Austràlia i Nova Zelanda. La Unió Europea s’ha proposat el desafiament de desenvo-
lupar la HIA en les seves polítiques i en el Tractat d’Amsterdam. Es tractaria d’iniciar el de-
senvolupament de la HIA en el nostre àmbit a fi d’aportar un major grau de racionalitat a les
decisions que es prenen als diferents sectors.

Finalment, cada cop més caldrà comptar amb la societat en la implementació de les políti-
ques de salut i sobre tot amb els moviments de voluntariat que estan sorgint des de dife-
rents àmbits. Cal donar-hi suport atès que són un actiu molt important per complementar
l’atenció a determinades necessitats, com són les derivades de l’envelliment de la població,
de les persones discapacitades o amb malalties cròniques, entre d’altres.

La informació i l’avaluació
La disponibilitat d’informació de qualitat i la seva accessibilitat són elements imprescindibles
per poder identificar problemes de salut, detectar canvis i tendències, adequar recursos a
les necessitats i avaluar els resultats en termes de salut, efectivitat i eficiència.

Al principis dels anys vuitanta, la informació disponible majoritàriament feia referència a da-
des quantitatives orientades a alimentar el sistema de gestió dels serveis sanitaris i molt poc
útils a l’hora de treballar per objectius de salut. Durant les darreres dues dècades s’ha rea-
litzat un important esforç per obtenir informació sobre la salut de la població i sobre el fun-
cionament i utilització del serveis (millora del Registre de Mortalitat, implantació de l’Informe
d’Alta Hospitalària (centres d’internament d’aguts, centres sociosanitaris i centres de salut
mental), registre de Malalts Renals, Enquesta sobre l’hàbit tabàquic, Enquesta de salut de
Catalunya, Enquesta als professionals sanitaris, entre d’altres).

Tot i el desenvolupament assolit pel sistema d’informació sanitària, es detecten certes man-
cances, especialment en relació a aspectes com ara el nivell socioeconòmic de les perso-
nes, l’anàlisi de les dades per génere, la informació relativa a àrees petites, així com proble-
mes de qualitat de les dades, manca d’integració de la informació procedent de l’àmbit sanitari
i entre aquesta i la d’altres sectors. Per altra banda, cal disposar de nous indicadors per mi-
llorar el coneixement de l’estat de salut de la població, especialment els referents a la qua-
litat de vida, el benestar i la satisfacció dels ciutadans.

Actualment, existeix abundant activitat d’avaluació que consumeix molts recursos humans i
materials i que caldria ordenar i integrar per tal assolir un major grau d’eficiència en el pro-
cés d’obtenció i anàlisi de la informació. Cal una estratègia d’informació i d’avaluació que,
amb una perspectiva global, tingui en compte els interessos i necessitats dels diferents ni-
vells de l’organització sanitària i d’altres sectors amb responsabilitat en l’àmbit de la salut, i
defineixi les responsabilitats i competències de cadascun d’ells en aquesta matèria.

En aquesta línia, existeix la proposta de crear la Central de Resultats. Es tractaria d’una or-
ganisme autònom on participarien els agents sanitaris implicats i que tindria com a funció
centralitzar i analitzar la informació referent a l’activitat contractada i facturada, la complexi-
tat diagnòstica i de procediments, els resultats econòmics, les enquestes d’opinió, etc. i, en
definitiva, fer possible l’obtenció d’indicadors de resultats assistencials, econòmics i estruc-
turals que permetrien avaluar tant els proveïdors de serveis com els resultats aconseguits.
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Consell de Col·legis de Metges de Catalunya
Comissió Permanent Interdisciplinària contra la Violència de Gènere. Govern de la Generali-

tat de Catalunya.
Departament de Benestar i Família. Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme. Generalitat de Catalunya
Fundació Gol i Gurina
Fundació Institut Català de Farmacologia
Fundació Farmaceutical Care
Grup de treball EPINE
Institut català d’Oncologia
Institut Català de la Salut

Peris, Antoni
Pina, Josep M.
Pintó, Xavier
Pita, Anna M.
Pla, R
Planes, Anna M.
Plans, Pere
Plasència, Antoni
Porcel, Pilar
Potau, Neus
Pou, Jordi
Prats, Guillem
Puig, Xavier
Pujol, Clara
Puigdefàbregas, Anna
Pumarola, Martí
Pumarola, Tomás
Rajmil, Lluís
Ramon, Silvia
Ramos, Josep
Rebull, Josep
Ribot, Joaquima
Riera, Neus
Riera, Rosa
Riu, Sebastiá
Rius, Cristina

Rodríguez, G
Roig, Daniel
Roig, Pilar
Rodríguez, Roberto
Romaguera, A
Romaguera, Montserrat
Ros, Emili
Ros, Rosa
Rosell, Antoni
Rosselló, José
Ruiz, Isabel
Ruiz, Joan
Sabaté, S
Sabater, Teresa
Sabrià, Miquel
Saiz, Albert
Sala, Rosa
Salas, Jordi
Salas, Teresa
Salinas, Isabel
Saló, Josep Maria
Salvà, Antoni
Salvador, Gemma
San, Lluis
Sánchez, Àngel
Sanmartí, Anna

Sanromà, Marga
Santamans, Maria
Sanz, Ginés
Sauret, J
Sedano, Eugeni
Segura, Mercè
Teixidó, Angel
Tejedor, Carmen
Tena, Xavier
Torner, Núria
Toro, Josep
Tort, Jaume
Torres, Joan
Trelis, Jordi
Trigo, José Manuel
Trilla, Maria
Udaeta de, Antoni
Unamuno, Arantxa
Urbiztondo, Lluís
Val, Alicia
Vanrell, Joan Antoni
Vidal, Rafael
Viedma, M. Antònia
Villalbí, Joan Ramon
Violàn, Conxa
Violàn, Mariona

PLA DE
SALUT DE

CATALUNYA

521PROFESSIONALS I INSTITUCIONS QUE HAN PARTICIPAT EN L’ELABORACIÓ...

07_515_522  23/9/03  11:04  Página 521



Institut d’Atenció Geriàtrica i Sociosanitària
Institut d’Estadística de Catalunya
Institut Municipal d’Investigació Mèdica
Institut Municipal de Salut Pública
Secretaria General de l’Esport
Servei Català de Trànsit. Departament d’Interior.
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
Societat Catalana d’Alimentació i Dietètica Clínica
Societat Catalana d’Anatomia Patològica
Societat Catalana d’Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular
Societat Catalana d’Endocrinologia i Nutrició
Societat Catalana d’Immunologia
Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia
Societat Catalana d’Odontoestomatologia
Societat Catalanobalear d’Oncologia
Societat Catalana de Cardiologia
Societat Catalana de Cirurgia Cardíaca
Societat Catalana de dietètica i Nutrició
Societat Catalana de Digestologia
Societat Catalana de Farmacologia Clínica
Societat Catalana de Fisioteràpia
Societat Catalanobalear de Geriatria i Gerontologia
Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica
Societat Catalana de Medicina de l’Esport
Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària
Societat Catalana de Medicina Interna
Societat Catalana de Medicina Legal i Toxicologia
Societat Catalana de Nefrologia
Societat Catalana de Neurocirurgia
Societat Catalana de Neurologia
Societat Catalana de Pediatria
Societat Catalana de Pneumologia
Societat Catalana de Psiquiatria
Societat Catalana de Rehabilitació i Medicina Física
Societat Catalana de Reumatologia
Societat Catalana de Salut Mental
Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Societat de Salut Pública de Catalunya i de Balears
Sociedad Española de Nefrología
Sociedad Española de Reumatología
Unitat Docent de Llevadores de Catalunya, de la Universitat de Barcelona
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