
La desnutrició infantil a Catalunya: Algunes reflexions sobre l’estudi del 
síndic de greuges

L’estudi  del  síndic,  que cal  recordar  que és un informe tècnic  i  no un estudi

científic, ha  estat  molt  mal  interpretat  per  la  premsa  i  ha  donat  lloc  a

desinformacions  a  vegades  malintencionades.  L’informe  diu  que,  segons

l'enquesta de condicions de vida i hàbits personals de 2011, hi havia uns 50.000

nens amb deficiències alimentàries (i concreta: no menjaven carn o peix cada

dos dies, com a mínim), la qual cosa no vol dir que hi hagi cinquanta mil infants

catalans amb desnutrició com s’ha afirmat. Per altra banda afirma que, segons

les històries clíniques dels pediatres de l'ICS es registren 751 nens amb codis

CIM.10  relacionats  amb  la  desnutrició.  Qüestió  que  ha  estat  desmentida  pel

Departament de Salut. En tant que l’afirmació del Síndic, el desmentiment de

Salut  i  les  afirmacions  de  les  societats  científiques  poden  comprometre  la

credibilitat  professional  dels  nostres Pediatres,  hem demanat  a l’ICS còpia de

l’informe tramés a la Vicepresidenta del Govern a instàncies del síndic on consten

aquests diagnòstics de desnutrició i de pobresa. Amb anterioritat havien cridat

l’atenció  sobre  deficiències  nutricionals  a  la  població  infantil  catalana

l’Ajuntament de Barcelona, Càritas i la Creu Roja

 

Al síndic li han respost polítics en els dos sentits, manipulant les dades de l’estudi

per magnificar el problema o negant la desnutrició infantil a Catalunya o, fins i

tot,  culpabilitzant-ne  els  pares.  L’actuació  de  la  premsa  i  dels  polítics  hauria

d’haver-se  contrastat  amb  el  rigor  i  professionalitat  dels  metges,  però

malauradament tampoc ha estat així. Les societats científiques pediàtriques en el

seu precoç comunicat conjunt diuen: “En primer lugar, los datos de los 750 niños

afectados de desnutrición se han extraído de los códigos de diagnósticos de la

historia clínica informatitzada que utilizamos los pediatres de atención primaria

del Institut Català de la Salut (ICS). Estos datos se refieren a niños desnutridos

que  sufren,  en  su  mayoría,  enfermedades.  Crónicas  que  causan  desnutrición

(metabólicas,  neurológicas,  neoplasias,  rematuridad  extrema  o  anorèxia

nerviosa,  entre  otras)”.  Sobta  la  rapidesa  com han  fet  la  valoració  dels  751

diagnòstics CIM.10 dels eCAP de l’ICS i observar que sempre anaven associats a

malalties cròniques caquectitzants.

L’eCAP utilitza la codificació internacional de malalties de l’OMS en la seva versió

CIM.10 i per a les deficiències nutricionals els codis de desnutrició (E.40 a E.46) i
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els  de  dèficit  vitamínics  o  d’oligoelements  (E.50  a  E.63,  alguns  dels  quals

inclouen, certament, malalties d’origen no únicament alimentari). A més, podem

trobar altres codis relacionats com les tiroidopaties per deficiència de iode (goll

E.01 i hipotiroïdisme E.02), les anémies carencials (D.50 a D.53) i altres similars.

En un àmbit  més genèric  hi  trobem les seqüeles  de  la  desnutrició  (E.64),  la

situació de privació d'aliments (X.53) i altres que no solen usar-se per a qüestions

nutricionals com els signes i símptomes derivats de problemes amb els aliments

o begudes (R.63) o la caquèxia (R.64)

En l’estudi del síndic i, en general en la literatura mèdica clàssica així com en el

diccionari  de la Real  Academia de la Lengua i  la Gran Enciclopèdia Catalana,

s’utilitza  el  terme  malnutrició  com  a  sinònim  de  desnutrició  o  “dèficits

nutricionals per defecte” (com diuen a infermeria amb els codis NANDA). Aquest

terme no s’ha de confondre amb “mala  nutrició”  que  seria  un concepte que

recopilaria a més dels problemes de defecte, els d’excés (sobrepès i obesitat) i

tots  els  qualitatius,  mal  codificats  com  a  problemes  nutricionals  i  que,  amb

l’actual codi CIM.10, cal anar a cercar a les seves conseqüències. El comunicat de

les societats científiques fa referència al problema de l’obesitat infantil, autèntica

plaga  incomparablement  més  extensa  que  la  desnutrició  i  a  les  deficiències

qualitatives  alimentàries  (també  problema  creixent  a  Catalunya),  ambdues

situacions  vinculades  amb  la  problemàtica  econòmica  com  fa  temps  ve

denunciant l’OMS.

Tot  i  així,  el  síndic,  Rafael  Ribó,  en la  seva  compareixença a la diputació

permanent del Parlament, s’ha ratificat en l’existència de 50.000 infants en

situació  de  risc  per  restriccions  alimentàries  a  Catalunya,  però  de  casos  de

desnutrició  per  causes econòmiques ara només hi  hauria  650,  95 casos amb

diagnòstics  mèdics  (CIM.10)  vinculats  amb  la  pobresa  extrema  i  555  casos

vinculats amb diagnòstic d’ingressos econòmics baixos, respectivament CIM.10

Z59.5 i Z59.6. Segons Ribó aquestes dades s’han extret de l’eCAP i provenen

d’un informe adreçat al Síndic des de la Vicepresidència del Govern.

Metges de Catalunya (MC) recorda que l’existència de desnutrició infantil en la

nostra societat és una evidència coneguda que pot arribar a detectar-se en un

7,8% dels ingressos hospitalaris pediàtrics, segons un recent estudi multicèntric

avalat per la Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición

Pediátrica.  De  la  mateixa  manera,  és  conegut  l’increment  de  les  deficiències
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nutricionals selectives de micronutrients vinculades amb la immigració i, en el

cas del raquitisme, amb l’exposició solar.

Un dels pitjors i més alarmants efectes de la crisi econòmica és l’augment de la

població infantil  que traspassa el llindar de la pobresa. Diferents  estudis han

quantificat aquest problema, però la correlació entre increment de la pobresa i,

paral·lelament, de la desnutrició als països més desenvolupats està encara poc

acreditada. El primer estudi comparatiu, publicat al British Medical Journal (BMJ),

constata una evidència aparentment contrària ja que  assenyala un augment

del  sobrepès/obesitat, en  consonància  amb  les  múltiples  referències

internacionals  que  correlacionen  l’obesitat,  especialment  la  infantil,  amb  els

estrats més desafavorits de la societats desenvolupades.

Amb tot, MC remarca que l’estudi del Síndic no és una recerca científica sinó la

constatació d’un problema existent  i  una reclamació argumentada perquè les

polítiques públiques s’orientin a corregir els dèficits alimentaris infantils detectats

a  Catalunya.  El  sindicat  comparteix  amb  el  Síndic  de  Greuges  l’enorme

preocupació  per  la  salut  alimentària  dels  infants  i  insta  el  Govern  de  la

Generalitat  a  donar  resposta  i  a  oferir  solucions  de  forma urgent  perquè  les

deficiències detectades no esdevinguin un problema estructural motivat per la

precària situació social i econòmica d’un nombre creixent de famílies catalanes.

En aquest sentit, MC reitera la necessitat de protegir l’educació, la sanitat i el

tercer sector social,  impedint que es produeixin noves retallades que podrien

provocar  una fractura  en el  benestar  de  la  ciutadania  i  demana a  Salut  que

inclogui la vigilància de la nutrició infantil com un objectiu prioritari del Pla de

Salut de Catalunya.

Per acabar, una reflexió que no s’ha fet perquè l’informe del síndic feia referència

només a la infància.  L’autèntic problema de la desnutrició en la nostra societat

està en l’edat geriàtrica i no en la pediàtrica i, se’ns dubte, déu estar empitjorant

davant dels nostres morros sense que ningú hi presti atenció. Esperem que algun

dia el síndic s’interessi per aquest altre sector de població tan vulnerable.
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