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Introduccio

L'any 1985 es va plantejar la necessitat de disposar d'un Sistema d'Informacio Sanitaria
(SIS) per tal de poder avaluar diversos programes de promocio de la salut infantil a Cata-

lunya.
En base a criteris d'eficacia operacional, validesa i fiabilitat de la informacio recoilida, es

va decidir la realitzacio d'una experiencia pilot d'obtencio simultania de Jades per tal de

facilitar el seguiment i control de 6 programes de promocio de la salut infantil en 1'ambit es-
colar:

Antropometria

Prova de la Tuberculina
Hipertensio Arterial

Examens de Salut Escolar

Nutricio i Alimentacio

Enquestes Seroepidemiologiques

El SIS dissenyat s'ha basat en l'aplicacio de tecniques de mostratge en I'ambit de tots

els escolars de Catalunya.
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Material i metode

Caractenstiques de la mostra

La poblacio objecte de I'estudi eren tots els nens i nenes de Catalunya, entre els 4 i els

16 anys d'edat.

La poblacio origen va quedar conformada per tots els nens i nenes entre 4 i 16 anys

(ambdos inclosos) que assisteixen ales escoles publiques i privades de tot Catalunya.

El metode de mostratge utilitzat va ser el mostratge aleatori, estratificat per cicles d'en-

senyament (Preescolar, E.G.B., i B.U.P./F.P.), per conglomerats (escoles i aules) i polie-

tapic.

La primera unitat de mostratge varen esser les escoles publiques i privades de tot

Catalunya de cada un dels 3 cicles d'ensenyament.

La segona unitat de mostratge varen ser les aules de les escoles seleccionades, amb

eleccio aleatoria dins de cada curs en el cas d'haver-n'hi mes d'una.

L'bltima unitat de mostratge ha estat cada un dels escolars de les aules seleccio-

nades.

El nivell de significacid utilitzat es el 5 %

Tenint en compte les caracteristiques dels indicadors de cada un dels programes, es va

fixar com a mida minima i suficient de la mostra 200 nens per cada eclat i sexe, entre els 4 i els

16 anys (ambdos inclosos), amb un total de 5.200.

Amb una taxa de no respostes pre vista d'aproximadament el 50 %, es va incrementar

fins a 7.800 individus la mida inicial de la mostra.

Obtencid de la mostra

La seleccio de les escoles es va fer de manera aleatoria entre totes les de Catalunya

(publiques i privades) per a cadascun dels tres cicles d'ensenyament.

Amb una fraccio de mostratge del 4.78 % es van seleccionar 289 escoles.

Aquesta seleccio inicial es va ajustar proporcionalment a cadascun dels cicles d'ense-

nyament, tenint en compte la mitjana de 30 alumnes per aula que hi havia a Catalunya.

Obtencid de la informacid

La informacio es va obtenir durant els cursos escolars 1985-86 i 1986-87, amb la partici-

pacio de 5 metges, 5 infermeres, i el suport d'un xofer i una administrativa. Els metges i

infermeres van esser previament ensinistrats i homologats en l'obtencio de la informacio.

La informacio recollida va esser la seguent:

Dades generals de I'alumne. Mitjangant un questionari Iliurat als alumnes per a ser

completat per part de I'alumne i/o amb I'ajut dels pares. En aquest questionari es demanaven

dades de filiacio, habits rellevants de nutricio, habits de descans i esports, aparicio de la

pubertat i presencia de malalties o consurn de medicaments de forma cronica.

Antropometries. Hom va procedir a la determinacio de les seguents dades antropometri-

ques de tots els escolars:

- Talla. Es va utilitzar un estadiometre portatil «Harpender» de lectura directa. Es va

tallar en bipedestacio i en inspiracio profunda.

- Pes. Es va emprar una bascula romana i es va pesar l'individu en bipedestacio i nomes

amb la roba interior.

- Perimetre cranial. Es va mesurar amb una cinta metrica inextensible, determinant la

circumferencia maxima del crani.
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- Perimetre braquial_ Es va mesurar annb la mateixa c^nta metnca inextensible, determi-
nant , la circunferencia del brag en el punt mig entre I acrbmion i I olecranon.

- Amplada del colze . Es va utilitzar un «peu de rein per determinar I'amplada entre
I'epitrbclea i I ' epicbndil.

- Plec cutani tricipital . Es va usar un compas de pressio constant per mesurar el plec
tricipital en el punt mig entre I'acrbmion i I ' olecranon.

Totes aquestes mesures s ' han realitzat en el brag esquerre.

Proves de la Tuberculina . Es va realitzar la prova de la tuberculina als alumnes de primer
curs , de 87 de les escoles d ' EGB, seleccionades de manera sistematica entre totes les del
seu estrat . Els criteris tecnics de la prova han estat els habituals.

Tensio Arterial. Es va emprar I'esfigmomanbmetre de mercuri amb dues mides de bra-
pals. Es va determinar en tots els escolars la tensio arterial sistolica ( primera fase de Korot-
koff) i la tensio arterial diastblica ( quarta i quinta fase de Korotkoff ) en el brag dret , despres de
cinc minuts de repbs . Tambe es va determinar en el brag dret la frequencia cardiaca durant
un minut ( nombre de pulsacions per minut).

Examens de Salut Escolar. Als alumnes de 1 r., 5e . i 8e. de 8 de les escoles inicialment
seleccionades se'Is va efectuar una valoracio dels seguents apartats : - somatometria (pes i
talla), -caries dental ( amb la col laboracio de dos odontblegs ), - auscultacio cardio-pulmonar,
-abdomen , - aparell genito - urinari masculi , - aparell locomotor (columna , genoll i peus),

-agudesa visual , -estrabisme.

Nutricio i Alimentacio . Es va utilitzar un questionari d'habits alimentaris i de frequencia de
consum d ' aliments , que es dona als nens per contestar-lo sols o amb I ' ajut dels pares.
Aquest questionari ha estat entregat als nens de 111 aules , escollides mitjangant seleccio
sistematica d ' entre totes les del projecte ATHENAS.

Enquestes Seroepidemiologiques . S'ha determinat el nivell d'anticossos en la sang,
contra les malalties objecte de vaccinacio sistematica en la infancia ( Difteria , Tetan , Catarro,
Poliomielitis , Xarampio , Rubebla , Parotiditis ) i les hepatitis A i B, en els nens de 1r., 5e. i 8e.
d'EGB , de 84 aules de les 90 escollides mitjangant seleccio sistematica d ' entre totes les
d'aquest projecte.

Resultats

En I'actualitat disposem de resultats definitius de les Proves de la Tuberculina i dels Exa-
mens de Salut Escolar. De la resta d'indicadors nomes disposem de resultats preliminars.

El total de nens explorats en el Projecte ATHENAS ha estat de 5.590 (46,4 % nens i
53,6 % nenes) de 240 aules. En les taules 1, 2 i 3 es pot veure la distribucio d'alumnes i aules
per sexe, cicles d'ensenyament i area geografica.

Han participat en I'estudi el 83,0 %de les aules inicialment seleccionades. El 74,3 % dels
nens matriculats en aquestes aules han estat examinats.

TAULA 1 . Escolars explorats sengons sexe

Sexe Nombre Percentatge

Nens 2592 46,4

Nenes 2998 53,6

Total 5590 100,0
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TAULA 2. Escolars i aules segons cicle d ' ensenyament

Cicle Ensenyament Escolars Aules

Preescolar 833 37

E.G.B. 3461 154

B.U.P.,F.P. 1295 49

Total 5590 240

TAULA 3 . Aules segons area geografica

Area Aules

Barcelona 182

Girona 22

Lleida 17

Tarragona 19

Total 240

TAULA 4 . Resultats : Antropometries (talla i pes)

Nens Nenes

Eclat N Talla (mm) PES (kg) N Talla (mm) Pes (kg)

(mitjana) (mitjana) (mitjana) (mitjana)

4 30 1041,0 17,1 14 1042,4 16,9

4,5 74 1076,6 18,3 90 1060,2 17,6
5 99 1101,8 19,2 115 1098,7 18,9
5.5 104 1135,7 20,0 106 1126,1 20,0

6 82 1160,6 20,8 87 1154.2 21,3
6,5 100 1190,5 22,8 86 1193,2 22,7
7 126 1218,7 24,1 89 1205,8 22,2
7,5 73 1272,6 26,2 110 1255,1 25,4
8 78 1288,2 26,5 123 1280,3 26,4

8,5 96 1306,6 28,3 106 1300,8 27,7
9 111 1331,0 29,3 110 1329,5 29,7
9,5 73 1335.4 29,6 80 1357,5 31,0

10 70 1359,7 33,4 73 1367,3 32,4
10,5 99 1388.4 33,1 122 1417,1 34,4
11 102 1424.4 35,2 158 1441,9 37,3

11,5 77 1452,1 38,3 100 1463,2 383
12 95 1482,9 37,8 65 1508,5 43,0
12,5 110 1518,0 433 118 1524,3 44,2

13 82 1535,2 46,8 126 1577,0 48,7
13,5 127 1586,8 48,2 124 1586,5 50,2
14 109 1615,6 50,8 122 1598,2 51,4
14,5 74 1636,0 54,1 127 1592,4 51,0

15 65 1667,5 54,8 106 1597,4 53,4
15,5 66 1712,0 61,9 109 1609,1 53,7
16 79 1719,7 62,3 111 1607,9 52,0
16,5 96 1724,7 63,1 128 1614,9 54,3

17 93 1735,0 64,3 93 1611,2 55.5
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Antropometries

Les dades antropometriques s'han determinat en la totalitat dels escolars, i els resultats

preliminars de pes i talla es poden veure a la taula num. 4.

Proves de la tuberculina

La prova de la tuberculina s'ha realitzat als alumnes de 87 aules de primer curs d'EGB. Els

resultats definitius d'aquestes proves ens mostren un nivell d'infeccio tuberculosa del 1'12 %

en aquests nens. Els resultats per arees geografiques es poden veure a la taula num. 5.

TAULA 5. Resultats : Proves tuberculina

Area P.P.D. Positius

Barcelona 1459 18 1,23
Girona 253 1 0,39
Lleida 83 1 1,20

Tarragona 75 1 1,33

Catalunya 1870 21 1,12

Hipertensio arterial

La tensio arterial i frequencia cardiaca han estat determinades a tots els escolars explo-

rats. En aquest moment encara no disposem dels resultats preliminars.

Examens de salut escolar

L'Examen de Salut Escolar, i el questionari de seguiment posterior, s'ha realitzat a 216

nens i nenes de 8 aules.

La prevalenga de les anomalies trobades es mostra en la taula num 6 i els resultats mes

destacats del questionari de seguiment en la taula num. 7.

TAULA 6. Prevalenpa d'anomalies TAULA 7. Questionari seguiment

Sobrepes 9,3 % No coneixement previ anomalia 48,6 %
Cardio-pulmonars 4,2 %
Genito-urinaries 17,8 % Consulta posterior al metge 47,7 %
Raquis 16,7%
Genoll 6,9 °/O Confirmacio del diagnostic 74,4%

Peu cavus 4,6%

Peu pla 16,2% Inici de control i/o

Deficit visual 32,4 % tractament del total

Estrabisme 5,6 % d'anomalies detectades 13,5 %

Caries 63,9%
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Nutricio i alimentacio

Els resultats preliminars mes destacats, obtinguts de les respostes als questionaris de fre-

quencia de consum i d'habits alimentaris de 3.214 alumnes, es poden veure a la taula num. 8.

TAULA 8. Resultats : Nutricio i alimentacio

Fan dietes especials el 3 °o (mes de la meitat hipocaloriques).

Posen sal a la taula el 62 %.

Tenen gana normal o molt bona el 83 %.

Fan apat al mati 6-7 diesisetmana el 94 %.

El 50 °ro mengen Ilegums 2 o menys vegades a la setmana.

El 10 % mengen peix una o cap vegada a la setmana.

El 10 % mengen verdures una o cap vegada a la setmana.

Manifesten la major preferencia per la Ilet i la carp.

Manifesten la menor preferencia per les verdures, Ilegums i peix.

Enquestes seroepidemiologiques

La determinacio d'anticossos contra el xarampio s'ha realitzat a 1.213 alumnes i per a

('hepatitis A a 736, i els resultats son els que es mostren a la taula num. 9

TAULA 9. Resultats : Seroepidemiologiques

Prevalence d anticossos per grups d edat

Xarampio Hepatitis A
Edat N Prevalenca (%) N Prevalenca (°o)

6-7 287 82.9 (78.5-87.3) 239 5,0 ( 2.2- 7.8)
10-11 390 87,2 (83.9-90.5) 307 14,3 (10.4-18.2)

13-14 536 94,4 (92.5-96.3) 190 16,3 (11.0-21.6)

Comentaris i conclusions

La informacio obtinguda amb aquest estudi ens ofereix la possibilitat de disposar, per

primera vegada , duns estandards de normalitat de la poblacio infantil de Catalunya , pel que

fa a pes , talla, perimetre cranial i braquial , amplada del colze , plec cutani tricipital , tensio

arterial i frequencia cardiaca.

En els Examens de Salut Escolar , el baix nivell de consulta posterior amb el metge ens indica

un deslligament important entre I'activitat de cribratge i la posterior assistencia sanitaria.

Las proves de la tuberculina ens mostren la prevalenga d'infeccio tuberculosa i la seva

realitzacio com a enquesta a escolars de primer curs d'E.G.B . ens proporciona un indicador

molt util per coneixer la situacio epidemiolbgica de la tuberculosi.

Les enquestes d'habits alimentaris i les enquestes seroepidemiologiques son instru-

ments valids per tal d ' efectuar una avaluaclo dels programes d'alimentacio i nutricio i de vac-

cinacions.
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La utilitzacio d aquest tipus de Sisternes dlntormacio Sarntana presenta els seguents

avantatges i inconvenients:

- La recollida simultania de dades suposa una major eficacia operacional i una reduccio

dels costos, pero la seva coordinacio es mes dificil que si les dades s'haguessin obtingut de

forma independent.

- L'obtencio de la informacio d'una mostra dels escolars seleccionada de manera cor-

recta to l'avantatge de la representativitat per a tots els escolars de Catalunya. En canvi,

aquest sistema presenta ('inconvenient de la possibilitat de biaixos (sexe, area geografica,

edat...) i de la no representativitat pels nens no escolaritzats.

- L'aplicacio de les tecniques per a I'obtencio de la informacio per part dels mateixos

professionals, previament ensinistrats i homologats en aquestes tecniques, augmenta la

seva validesa i fiabilitat.

Agraiments

Volem expressar el nostre agraiment a:

- Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya.

- Gabinet Tecnic i Servei Central d'Ordenacio de la Informacio. Departament de Sanitat

i Seguritat Social. Generalitat de Catalunya.

- Personal Tecnic de les Delegacions Territorials del Departament de Sanitat i Segure-

tat Social. Generalitat de Catalunya.

- Servei de Microbiologia. Hospital Clinic Provincial. Barcelona.

- Servei de Medicina interna. Hospital de la Creu Roja. Hospitalet de Llobregat.

- Alumnes en practiques de les Escoles Universitaries d'Infermeria de la Universitat

Autonoma de Barcelona (Vail d'Hebro) i de la Universitat Central de Barcelona.

- Centres escolars participants en aquest estudi.
- Tots els escolars i les seves families que ens han prestat la seva valuosa col.labo-

racio,

Bibliografia

- COCHRAN. W.G.: Sampling Techniques. Third edition. John Wiley and Sons Inc. New York,

1977.

- ARMITAGE, P., BERRY, G.: Statistical methods in medical research. Second edition. Blacwell

Scientific Publication Cop. Oxford 1987.

- CAMERON, N.: Standards for human growth. Their construction and use. S. Afr. Med. J. 1986;

70: 422-5.

- Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya. Informe: La tuberculosi

a Catalunya. Barcelona 1983.

- O.M.S. Hipertension arterial. Serie Informes Tecnicos 628. Ginebra, 1978.

- Canadian Task Force on the periodic health examination. Can Med Assoc J. 1979; 121: 1193-

254.

- MARR, J.W.: Individual dietary surveys: purposes and methods. World Rev Nutr Diet 1971, 13:

105-64.

- EVANS, D.G.: The need for serologic evaluation of immunization programs. Am. J. Epidemiol

1980; 112: 725-31.

297


