
Antó JM, Sunyer J. La investigació i control de les epidèmies d'asma de Barcelona. A: Roca Rosell A · 
(Coord) Cent anys de salut pública a Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1991; 193-206. 

LA INVESTIGACIÓ I CONTROL DE LES EPIDÈMIES D'ASMA DE BARCELONA 
Josep M. Antó, Jordi Sunyer 
i el Grup de Col·laboració per a l'estudi de l'asma de Barcelona• 

Introducció 

B arcelona s 'ofega!! Amb aquest titular obria la seva portada un diari de Barcelona un 
dia de l'estiu de 1984. De manera semblant, la majoria de la premsa es feia un ampli 
ressò d'una carta publicada a la revista The Lancet referent a 4 epidèmies d'asma que 

van succeir a la ciutat de Barcelona entre 1981 i 1984. Durant aquestes epidèmies, el servei 
d'urgències de l'Hospital Clínic havia quedat col ·l apsat per una arribaçla massiva de persones 
afectades per crisis d'asma, de vegades tan greus que algunes d'elles havien d'esser tractades a 
les unitats de cures intensives. 

Aquesta observació, i el ressò públic del fenomen, van esperonar l'Àrea de Sanitat de 
l 'Ajuntament de Barcelona a què, en estreta col·laboració amb el Departament de Sanitat de la 
Generalitat de Catalunya, organitzés un ampli grup de treball per a l'estudi de les esmentades 
epidèmies, la identificació de les seves causes i la instauració de mesures de prevenció i de 
control. Aquest treball descriu el procés de recerca seguit per aquest grup, els diferents estudis 
realitzats i els resultats assolits, així com els aspectes organitzatius i de desenvolupament més 
rellevants. 

La identificació de les epidèmies d'asma 

Les epidèmies d'asma de Barcelona van ser identificades pels metges del servei de Pneu
mologia de l'Hospital Clínic, els quals havien observat en diverses ocasions una acumulació 
extraordinària i massiva d'urgències per asma, fet inexplicable tenint en compte la distribució 
habitual de les admissions a urgències per aquest motiu. Un primer estudi demostrà que la mit
jana diària del nombre d'urgències per asma que s'havien atès en 12 dies epidèmics, seleccio
nats aleatòriament al llarg de l'any, era 21 (Desviació Estàndard -DE-: 5), molt superior al va
lor mitjà dels dies no epidèmics, 1.8 (DE= 2).<JJ 

La primera sospita sobre l 'etiologia de les epidèmies es va centrar en la contaminació at
mosfèrica . L'observació d ' una coincidència horària entre l'arribada de pacients a urgències i 
la concentració horària dels òxids de nitrogen en l'aire de la ciutat d'aquell mateix dia va per-

* Membres del Grup: 

Mercè Aceves, Albert Agustí- Vidal, Josep M. Antó (coordinador), Xavier Aran, Francesc Artigas,Maria-José 
Berenguer, Jaume Botey, Juan Broquetas , Josep Caixac , Jordi Camí, Emili Castejon , MontserratCieries,Joan 
Clos , Raimon Cornudella, Jo sep I. Cuervo, Francesc Fibla , Anna Gal be, Antonio Garfia, XavierGuardino,Ja
vier de Gracia, José Luís Eseverri, Antoni Ferré, Josep Lloreta, Guillem Massagué, Ferran Morell , Joan Nadal, 
Ramon Orriols, Antoni Plasència , César Picado , Josep Rivera,Josep Roca, Maria José Rodrigo, Robert Rodrí
guez-Roisín , Salvador Rueda , Carles Sanjuas, José Luís Seculi , Andreu Segura, Jordi Segura , Juan Seoane, Jo
sep Maria Serena, Jordi Sunyer, Joan Puigdollers, Maria Suàrez, Evari sto Tardío, Eulàlia Tauler, Domènec Tu
ruguet, Juan L. Valverde, Luís Vàzquez, Ignasi Vidal-Quadras. 

0 N A 

(193) 



e 
e: e 

Qi 
~ 
e 
"' .. 
" e 
~ 
e 

"o 
"' .. 
~~ ... 
" ï:ï .. .. 
.§ 

1194) 

e N A N D A u e A A A e O N A 

metre establir la hipòtesi que les epidèmies d'asma podrien ser produïdes per un augment es
poràdic dels nivells de contaminants atmosfèrics, espec ialment pel diòx id de nitrogen.<2

) 

L'aparició repetida de noves epidèmies i el fet que certs pacients es veiessin afectats per 
crisis greus d ' asma bronquial, va estimular la creació, I 'any 1984, d'un grup de treball multi
cèntric i multidisciplinar, que es va anomenar Grup de Col·laboració per a l'Estudi de l'Asma 
de Barcelona. 

La investigació epidemiològica: caracterització de les epidèmies 

L'organització d ' aquest Grup de Col·laboració va permetre estendre I 'estudi de les epidè
mies d'asma a la resta dels hospitals grans de la ciutat (Sant Pau, Sant Joan de Déu, Vall d ' He
bran, Mar, Esperança i Clín ic) . El Grup de Col·laboració va dissenyar un estudi que pretenia, 
a més d ' investigar el possible paper etiològ ic de la contaminació atmosfèrica en les epidèmies 
d'asma, confirmar I' existència d 'aquestes epidèmies i descriure 'n les seves característiques. 
De fet, calia avaluar estadísticament i epidemiològica allò que havia estat una observació clí
nica rigorosament documentada. Per a ixò, era necessari que la investigació es fés amb dades 
poblacionals (representatives de tota la ciutat), car fins aleshores els estudis realitzats es refe
rien a un sol centre hospitalari. 

Per tal d'assolir aquests objectius es va dissenyar un registre d'urgències hospitalàries res
piratòries que permetria, de manera prospectiva, conèixer el nombre diari d'urgències per as
ma a tota la ciutat, així com les urgències per bronquitis crònica. El registre recollia també les 
dades personals de tots els pacients admesos per asma i bronquitis crònica (edat, sexe, domi
ci li, hora d'arribada i destinació de sortida). 

Els pneumòlegs participants en l 'estudi van establir per consens la definició d"'urgència 
per asma" com una visita durant la qual qualsevol diagnòstic relacionat amb I ' asma era regis
trat com la causa de la visita. Per tenir en compte les diferències dels termes diagnòstics em
prats en els diversos hospitals es va elaborar una llista amb les expressions utilitzades més so
vint per desi gnar asma bronquial (bronquitis asmàtica, bronquitis espàstica, estatus asmàtic, 
agudització greu de I 'asma i broncoespasme no causat per bronquitis crònica).<3

) · 

Aquest sistema de monitorització de les urgències hospitalàries respiratòries començà a 
func ionar de manera pi lot el novembre de 1984. El dia 26 d'aquest mateix mes es va detectar 
una nova epidèmia caracteritzada, com en els casos anteriors, per l ' an uència inusualment alta 
de pacients asmàtics en els serveis d'urgències. S'atengueren, en total, 43 casos d'asma (gràfic 
1). El nombre de casos esperats en un sol dia, tenint en compte la distribució de casos d'asma 
en la setmana anterior i posterior, era d' 1 a 9. Aquesta diferència resultà estadísticament molt 
significativa.<4) 

L'estudi de les dades de tota la ciutat va permetre establ ir dues noves evidències molt re
llevants: I) La major part dels pacients afectats durant l'epidèmia havien presentat I' inici dels 



e N A N Y D A u e A A 

Gràfic 1. Nombre de casos diaris d ' asma a Barcelona. Novembre-Desembre 1984. 
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símptomes en una àrea restringida de la ciutat propera al port (gràfic 2); 2) en la major part 
del s casos, l'inici dels símptomes es va produir en un període de 4 hores aproximadament, i no 
d ' una mane ra més homogènia al llarg del dia, com podria esperar-se. (5) 

L' agrupament geogràfic dels casos es va mesurar a partir de les adreces dels pacients , tot 
calculant les taxes d'admissions per cada districte municipal ajustades per edat i sexe. Aques
tes dades confirmaven l 'existència d ' un cluster geogràfic i excloïen la possibilitat que aquest 
fos a causa de la densitat desigual de la població o de la seva estructura d'edat i sexe. Les ta
xes pels di strictes de Ciutat Vella i I 'Eixample eren significativament més grans que les de la 
resta de di strictes. Aquesta peculiar distribució del s casos en I 'espai i el temps suggeria molt 
marcadament que es tractava d'una epidèmia de tipus focus emissor (point-source) , és a dir, 
originada per la distribució d ' un agent causal a partir d'un punt específic. 

A més, cal destacar que durant el dia en què es va produir aquest nou brot d'asma no es va 
detectar cap c ircum stància amb ienta l anòmala que, raonablement, pogués tenir a veure amb 
l' etiologia d'aquest fenomen. La mitjana diària de diòxid de sofre (S02) fou de 54 ¡.tg/m3

, i la 
de fums negres, de 98 ¡.tg/m3

. La concentració horària màxima d'òxids de nitrogen (NOx) va 
ser de 250 ppb i la de diòxid de nitrogen (N02) de 10 ppb. La mitjana de 24 hores de pol·len 
va ser de 5 i 6 g/m3 en dos captadors diferents . La concentració d ' espores en aquests captadors 
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gràfic 2. Mapa de Barcelona el 1984. Lloc on els pacients van notar l'inici dels símptomes. 

"H" correspon als hospitals participants en I 'estudi. 
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va ser de 128 i 328 comptes per m3
. De les dades meteorològiques destacava la presència d'al

tes pressions , amb vents fluixos de direcció sud. 

Ateses totes aquestes circumstàncies, es va concloure que només I 'emissió atmosfèrica 

d' un agent, des d ' un focus puntual, podia donar lloc a una presentació aguda d'un elevat nom

bre de casos d'asma, en un espai reduït de la ciutat i en un breu període de temps. El fet que 

I 'epidèmia fos etiquetada de tipus focus emisor i que es considerés poc probable el paper cau

sal de la contam i nació atmosfèrica va permetre orientar la recerca etiològica d'una manera 

més específica, dirigint-la vers un agent biològic o químic procedent del port de la ciutat o de 

la Zona Franca. 



e N A N D A u ú e A A A 

Un estudi retrospectiu dels brots anteriors (període 1981-1984), així com l'estudi dels 
brots identificats durant els anys 1985-86, va permetre de confirmar que en tots ells s ' hi pro
duïa el mateix patró tèmporo-espacial, amb la majoria de casos atesos en un període de po
ques hores i essent també residents o vianants del districte de Ciutat Vella. 

El fet que la recerca etiològica assenyalés com a causant de les epidèmies 1 'emissió d'un 
agent biològic o químic, procedent de la zona litoral de la ciutat i, més concretament, del port 
o l'àrea industrial de la Zona Franca, va fer que s'analitzessin amb especial atenció algunes 
circumstàncies meteorològiques com la direcció i velocitat del vent i el mapes sinòptics. En 
tots els brots estudiats s'observà la presència d'estabilitat atmosfèrica amb fronts d'altes pres
sions i estagnament aeri, i amb vents fluixos, de menys de 5 m/s i de direcció sud al llarg del 
dia. Aquest patró atmosfèric era del tot favorable al transport sobre la ciutat d'un hipotètic 
agent ambiental emès des d'un focus situat en les àrees esmentades. Per tant, les condicions 
meteorològiques resultaven compatibles amb la hipòtesi etiològica establerta. 

El desenvolupament d'una definició operativa d"'epidèmia d'asma" 

Les epidèmies d'asma de Barcelona van ser reconegudes l'any 1981. Fins l ' any 1984 els 
episodis catalogats d'epidèmies van ser aquells dies que el servei de Pneumologia de I 'Hospi
tal Clínic havia identificat com a tals, donat l'elevat nombre de casos atesos. Retrospectiva
ment, es van recollir les dades d 'aquests dies per la resta d'hospitals, així com les dades dels 
set dies anteriors i posteriors al dia epidèmic. Es va comprovar que tots aquests dies del perío
de 1981-1984, identificats com a brots d'asma pels metges de l'Hospital Clínic, complien els 
criteris estadístics d'epidèmia. Malauradament, el fet que no es disposés de totes les urgències 
per asma de la ciutat, corresponents al període 1981-1984, va impedir que es pogués descartar 
l'existència de més dies epidèmics fora dels coneguts. 

A partir del novembre de 1984, les dades dels serveis d'urgències es recolliren diàriament 
de manera prospectiva, i la detecció d'epidèmies es va fer per tot el període amb un criteri 
quantitatiu i estadístic independent del fet que els serveis d'urgències haguessin percebut o no 
un augment inusual de casos d'asma. Seguint l'enfocament metodològic adoptat per I. Gols
tein en l'estudi de les epidèmies d'asma de Nova York, s'establí una definició operativa de 
"dia inusual d'asma" i "dia epidèmic d'asma". Els dies, amb un nombre d'urgències per asma 
tan alt que la probabilitat que fos degut a l'atzar era inferior al 2.5%, es classificaren com a 
dies inusuals. Els dies epidèmics es definiren com aquells dies inusuals que presentaven una 
concentració de casos d'asma estadísticament significativa en un període de 4 hores consecu
tives i en una àrea restringida de la ciutat. Amb aquest mètode es detectaren , durant el període 
1985-86, un total de 13 dies epidèmics, set dels quals no havien estat prèviament identificats 
pels hospitals. 
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l'establiment d'hipòtesis etiològiques 

Com ja hem dit, les primeres sospites etiològiques s'adreçaren a la contaminació atmosfè

rica. No obstant això, des de l'inici de la investigació es considerà que existien diverses evi

dències contràries a la relació de la contaminació atmosfèrica amb els brots d'asma. La distri

bució geogràfica dels casos no podia ser fàcilment explicada per la contaminació atmosfèrica 

habitual , car la contaminació es distribueix de manera més homogènia per tota la ciutat. A 

més, els nivells ambientals dels contaminants durant les epidèmies no van ser sensiblement su

periors als habituals a Barcelona. En alguns dies epidèmics, els nivells ambientals fins i tot 

eren inferiors als valors esperats. A aquestes evidències s ' hi afegí l'estudi d'un grup d'asmà

tics epidèmics entrevistats durant un episodi d ' alta contaminació on els nivells d'òxids de ni

trogen van ser set vegades superiors als enregistrats durant les epidèmies. Cap dels pac ients in

closos a l'estudi (prèviament afectats pels brots d ' asma i que foren entrevistats dia a dia 

durant I 'episodi de contaminació) no va requerir atenció mèdica ni va declarar haver notat un 

empitjorament del seu estat clínic . Aquest resultat, juntament amb les evidències descrites an

terioment, conduí a concloure que les epidèmies d'asma no eren degudes als efectes de la con

taminació atmosfèrica habitual de la ciutat.(6l 

Amb el fi d ' establir altres hipòtesis causals, coincidint amb cada una de les epidèmies, es 

desenvoluparen les tasques següents: l) S 'entrevistà els pacients sobre les circumstàncies en 

les que s ' havia produït la crisi d'asma (si havien notat la presència d' algun fenomen estrany, 

o bé havien tingut molèsties irritatives en les conjuntives i mucoses); 2) es recollí informació 

de totes les fuites accidentals (accidents industrials, incendis o altres) que es produïen a la ciu

tat; 3) finalment, s ' indagà respecte a les activitats que es feien al port (càrregues, descàrregues 

o accidents). 

Un dels brots d'asma va coincidir amb una gran fuita accidental de gasos sulfurosos des 
d'una fàbrica d 'àcid sulfúric. Es recollí informació retrospectiva de les dates d'altres fuites 

d ' aquesta mateixa fàbrica, i s'observà una certa coincidència entre elles i algunes epidèmies 

d ' asma. Malgrat això, hi havien d 'altres aspectes que contradeien la possible relació d'aques

tes fuites amb els brots. La fàbrica s'ubicava lluny d'on tenien lloc els brots i el règim de vents 

era oposat al possible transport d'aquests gasos sobre l'àrea epidèmica de la ciutat. A partir 

d'aquell moment es va fer un seguiment diari de les emanacions de la fàbrica per estudiar una 

possible relació amb els brots de manera prospectiva. El brot d'asma següent, però, es va pro

duir amb la fàbrica fora de funcionament, de manera que es va descartar que les seves emana

cions en fossin l'agent causal. 

Ni la descripció epidemiològica dels brots, ni les enquestes epidemiològiques dels malalts 

en els brots, ni la vigilància ambiental en dies epidèmics no van permetre d 'establir noves hi

pòtesis causals de les epidèmies d'asma, de manera que es va concloure que l'estudi repetit de 

noves epidèmies, amb I ' enfocament seguit fins aleshores, difícilment permetria establir-ne la 
causa i, per tant , evitar-ne la repetició. Per aquest motiu, durant l'any 1986, es va organitzar 
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un comitè tòxico-epidemiològic que va desenvolupar un extens protocol d'investigació orien
tat a estudiar exhaustivament les característiques clínico-epidemiològiques, immunològiques, 
toxicològiques i de funcionalisme pulmonar dels malalts afectats durant les epidèmies. 

Mentre es desenvolupaven els treballs del comitè tòxico-epidemiològic es va observar la 
coincidència d'un nou brot d'asma amb la presència d'un vaixell descarregant soja en una de 
les sitjes del port. L'estudi retrospectiu del llibre de registre del port va mostrar que aquesta 
coincidència s 'havia produït també en a ltres ocasions. Aquesta troballa va portar a analitzar, 
en un grup de malalts epidèmics, la presència d'anticossos contra la soja, a més d'una sèrie de 
22 antígens que podien estar presents en l'aire de la ciutat (D. Pteronyssinus , A. Fumigatus, P .. 
Oficina/is, P. Judicialis, olivera, pèl de gat, blat, blat de moro, proteïna de bacallà, ricí, cotó, 
seda, isocianat, òxid d'etilè, anhídrid ftàlic, formaldèhid, gira-sol , cloramina T, anhídrid trime
lític i soja). L'estudi fou realitzat in vitro, amb sèrum de 18 pacients atesos en més d ' una epi
dèmia. Els resultats foren sorprenents. Un alt percentatge dels 18 pacients amb asma epidèmi
ca (72%) presentava nivells mesurables d ' anticossos contra la soja, mentre que, de tots els 
altres antígens analitzats -entre els que s 'incloïen els més comuns en la població asmàtica-, 
només es trobaven anticossos per a algun d ' ells en 4 pacients. Aquesta troballa, juntament amb 
la coincidència ja esmentada de les descàrregues de soja amb els brots d'asma, va fer plantejar 
la hipòtesi que les descàrregues de soja podien ser la causa de les epidèmies. 

L'associació entre descarregues de soja i epidèmies d'asma 

Tot i que les dades anteriors eren molt suggestives pel que fa a l'existència d'una possible 
relació causal entre les descàrregues de soja al port i l'esdeveniment d'epidèmies d'asma, hom 
considerà que només es tractava d'una hipòtesi que calia aprofundir. El fet que a la literatura 
científica s'hagués descrit sols esporàdicament la inhalació de pols de soja com a causa d 'as
ma bronquial, així com el fet que mai no s'haguessin observat epidèmies d'asma relacionades 
amb el transport, la manipulació i la utilització d 'aquest producte , obligava a estudiar molt 
acuradament aquesta possibilitat. Amb aquesta finalitat foren dissenyats dos estudis epidemio
lògics: un, adreçat a avaluar de manera sistemàtica la relació existent entre descàrregues de so
ja al port i epidèmies d'asma; l'altre, orientat a analitzar la relació existent entre la presència 
al sèrum d'anticossos IgE contra la soja i el fet de haver patit asma epidèmica. 

Estudi epidemiològic de les descàrregues del port 

El primer estudi epidemiològic tenia per objectiu posar a prova la relació entre els dies de 
descàrrega de soja en el port de Barcelona i els dies epidèmics d'asma. A més de les descàrre
gues de soja, també van ser incloses en l' estudi les altres substàncies manipulades en el port 
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que, raonab lement, poguessin estar relacionades amb les epidèmies. En total, s'estudiaren les 
descàrregues de 26 productes diferents. Per a cada producte, s'analitzà la raó entre les taxes 
d'epidèmies d'asma en dies de descàrrega i les taxes d'epidèmia en dies de no descàrrega, és 
a dir, els riscs relatius i els corresponents intervals de confiança. 

De tots els productes estudiats, només la soja i el blat van mostrar una relació estadística
ment significativa amb els brots. Pel que fa a la soja, el 100% de les epidèmies coincidien amb 
la seva descàrrega, mentre que, pel blat, només un 23 % dels brots coincidien amb la seva ma
nipulació. La relació estadística del blat desapareixia en estratificar per les descàrregues de so
ja. La relació entre descàrregues de soja i epidèmies era encara més notable en considerar úni
cament les descàrregues efectuades en una de les sitges del port, mentre no existia relació amb 
les descàrregues efectuades en I 'altra sitja. Aquesta troballa va resultar consistent amb I 'obser
vació que, en la sitja relacionada amb les epidèmies, no existien els filtres de mànegues neces
saris per a un control adequat de les emissions de pols. La meteorologia dels dies epidèmics, 
caracteritzada per l'estagnament aeri i la presència de vents fluixos de mar a terra, afavoria el 
desplaçament de la pols alliberada durant les descàrregues cap al casc antic de la ciutat, la zo
na on s ' havia observat una major acumulació de casos d'asma en tots els brots. La troballa de 
partícules morfològicament idèntiques a les de la coberta de la soja en filtres de captadors de 
partícules instal·lats en I 'àrea més afectada per les epidèmies confirmava la dispersió de la 
pols de soja en I 'atmosfera de la ciutat. Aquest estudi demostrà I 'existència d'una associació 
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directa i molt notable entre les descàrregues de soja i l'aparició de brots d'asma, i suggerí una 

relació de tipus causal entre ambdós fenòmens.(?) 

Estudi cas-control immunològic 

L'estudi de 18 mostres de sèrum de pacients amb asma epidèmica havia demostrat que una 

proporció elevada presentava una resposta al·lèrgica a la soja. Calia, però, confirmar aquesta 

característica en una mostra més nombrosa i més representativa dels pacients epidèmics a tra

vés de la seva comparació un grup de control adequat. Amb aquest objectiu es va dissenyar un 

estudi de casos i controls. 
S'escolliren com a casos tots els pacients dels quals es disposava de mostres de sèrum em

magatzemades, corresponents a una epidèmia ocorreguda el setembre de I 987; els controls es 

van seleccionar entre els pacients atesos per asma en els mateixos serveis d'urgències, durant 

el període comprès entre setembre i desembre de 1987 i que mai no haguessin estat atesos en 

dies epidèmics. En ambdós grups, s'estudiaren els nivells totals IgE sèrica, així com la presèn

cia d'anticossos IgE específics a la soja i a diversos al ·lèrgens. 

Els resultats demostraren que els casos eren 61 vegades més aHèrgics a la soja que els con

trols, i que aquesta associació era estadísticament significativa (odds ratio (raó de probabilitats) = 

61, límit inferior de l'interval de confiança (lC) = 8,1; P < 0,001). En analitzar l'associació de la 

soja, tenint en compte la influència de ser aHèrgic a d'altres substàncies, la relació es mantenia 

pràcticament invariable (odds ratio ajustat= 51,9; lC= 5,9-372). A més, es va demostrar que l'as

sociació amb Ja soja era independent de l'ai·Jèrgia a d'altres lleguminoses. 

Aquests resultats, altament complementaris dels obtinguts en l'estudi anterior, demostra

ren, individualment, l'existència d'una relació entre al·lèrgia a la soja i epidèmies d'asma i 

suggeriren, a més a més, que les epidèmies d'asma s'havien produït a través d'un mecanisme 

al·lèrgic amb la medició de la IgE.(&) 

Altres evidències 

Un estudi immunològic realitzat amb mostres de sèrum de diversos grups de pacients afec

tats per les epidèmies i grups de control demostrà que els pacients epidèmics eren portadors 

d'anticossos IgE a una fracció protèica de baix pes molecular continguda en Ja clofolla de la 
fa ba de soja. (9) 

Per altra banda, un estudi immunoquímic de filtres de partícules presents en l'atmosfera · 

(tant en dies epidèmics com en dies no epidèmics) i recollits en les zones de la ciutat afectades 

pels brots d'asma va permetre demostrar una concentració molt elevada de la fracció antigèni

ca de la soja els dies epidèmics en comparació amb els dies controi.(IO) 
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Finalment, la identificació de situacions similars en d'altres ciutats de la Mediterrània, 
com Cartagena i València,<' l) produïdes també per 1 'alliberament de partícules de soja, afegí 
més certesa a la relació causal demostrada a Barcelona. 

Les mesures d'intervenció per al control de les epidèmies 

Els dies 4 i 7 de setembre de 1987 es produí un brot d'asma que afectà al voltant de 100 
persones. En aquell moment es disposava ja d'evidències molt notables que assenyalaven la 
inhalaci ó de pols de soja procedent de les descàrregues de vaixells al port de la ciutat com una 
causa de les ep idèmies d 'asma. Malgrat que els estudis descrits anteriorment -1 'estudi ecològic 
temporal , l' estudi de casos i controls i la identificació immunològica de l'antigen- ja estaven 
definits en els protocols, en aquell moment no s 'havien dut a terme i, per tant, tenint en comp
te que abans ningú no havia relacionat mai la soja amb l'aparició epidèmies d 'asma, la hipò
tesi no es podia donar per demostrada . 

L'epidèmia del 4 de setembre va ser àmpliament recollida pels mitjans de comunicació i 
creà una situació d ' alarma a la ciutat. D 'ençà la constitució del Grup de Col·laboració a fi nals 
de 1984, era la primera vegada que els di aris, la ràdio i la televisió s'ocupaven de les epidè
mies. El dia 7 de setembre es tornà a produir una nova epidèmia, que fou detectada tot just 
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quan els primers pacients arribaven als serveis d'urgències. Aleshores, atenent l 'elevat nombre 

de persones afectades, es convocà una reunió urgent dels membres del Grup de Col·laboració 

on es va prendre la deci sió de recomanar a les autoritats sanitàries la interrupció de la descà

rrega de soja que s'estava realitzant en aquells moments, tot i que la relació causal no estava 

demostrada . L 'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, considerant les recoma

nacions del Grup de Col·laboració, ordenaren la suspensió immediata de les activitats de des

càrrega de soja. Ben aviat es va poder demostrar que les epidèmies coincidien amb les descà

rregues de només una de les dues sitges ubicades al port. En aquesta sitja, a diferència de 

l'a ltra, no hi havia els filtres de mànegues adequats per evitar les emiss ions de pol s. Un cop 

que els filtres foren instal·lats, diverses mesures recollides al costat de la sitja demostraren una 

gran reducció de la quantitat de pols emesa durant les operacions de descàrrega. 

Durant el període 1987-1989, la monitorització epidemiològica de les urgències per as ma 

a Barcelona ha permès demostrar que no s'han tornat a produir epidèmies d ' asma d 'ençà 

d'aquella intervenció. Només un dia en el que es van atendre per asma 13 persones (algunes de 

les quals ja havien estat prèviament afectades en altres epidèmies) podria estar relacionat amb 

les descàrregues de soja. Aquest dia va coincidir amb una avaria en una de les cintes transpor

tadores de soja en la sitja que havia causat les epidèmies anteriors. Aquesta avaria, afavorí, 

molt probablement, l'alliberament de pols de soja a I 'atmosfera de la ciutat. Un estudi fet amb 

una tècnica immunològica anomenada "inhibició del RAST" va demostrar que els nivells de la 

fracció al·lergènica de la soja en I 'aire de Barcelona havien disminuït de manera molt impor

tant després de la intervenció descrita. 

Epíleg: ciència, administració i relacions humanes 

La recerca de les causes de les epidèmies d 'asma i l'establiment de mesures de controlam

biental que han dut a la seva desaparició han significat un llarg procés d'investigació de més 

de 5 anys de durada. Durant aquest procés hem tingut la inest imable oportunitat d'aprendre 

que, en situacions similars, la resolució d'un problema com les epidèmies d 'asma depèn de la 

interrelació adequada de tres àmbits distints: la recerca científica, l'administració pública i les 

relacions humanes. 

L'estudi de les epidèmies d 'asma es va iniciar amb l'observació d ' un fenomen inusual. 

Aquest fenomen ja havia estat descrit a d'altres ciutats com Nova Orleans i Nova York, als Es

tats Units, i Birmingham, a Gran Bretanya, però en cap cas se n'havien identificat les seves 

causes. Dos aspectes van resultar cabdals perquè a Barcelona s 'obtinguessin uns resultats més 

satisfactoris que a les altres ciutats: primer, la recerca es va desenvolupar en el marc d ' un grup 

investigador (el Grup de Col·laboració) que integrà un nombre elevat d'especialistes en di sc i

plines científiques tan diverses com l'Epidemiologia, la Pneumologia , la Immunologia, 

l'AI·lergiologia, la Toxicologia, la Meteorologia i la Botànica; i, segon, els treball s d'aquest 
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Grup de Col·laboració foren planificats acuradament. Així es realitzà una llarga sèrie d'estu
dis, cadascun d'ells basat en un protocol previ i orientat a clarificar aspectes progressivament 
més específics de les epidèmies d'asma de Barcelona. Aquest esforç fou necessari durant més 
de 5 anys, fins a identificar amb seguretat la causa de les epidèmies. 

D'altra banda, les epidèmies o els brots d'una malaltia acostumen a generar pressió social 
i cal proporcionar ben aviat respostes al problema. Sovipt, la lògica del mètode científic no 
s'adiu amb la necessitat de respostes immediates. La decisió del Grup de Col·laboració de 
mantenir una estricta metodologia científica en cada una de les etapes resultà incòmoda en 
molts moments, però va significar la garantia d'una adequada interpretació de les observacions 
i d'una planificació escaient dels estudis que successivament s'anaren desenvolupant. 

El lideratge decidit de l 'administració pública va resultar tan important com el fet de se
guir estrictament una metodologia científica. L'Ajuntament de Barcelona va atendre en el mo
ment oportú la proposta dels pneumòlegs de l'Hospital Clínic que havien identificat el proble
ma i que van impulsar un esforç coordinat de les diverses institucions i entitats professionals 
de la ciutat. Quan aquesta iniciativa es concretà en l'organització d'un grup interdisciplinar, 
l'administració s'hi va comprometre amb el seu lideratge institucionaL Aquesta iniciativa va 
resultar rellevant en diverses dimensions: afavorí l'estabilitat del grup de treball al llarg d'un 
període de 5 anys; va permetre una comunicació fluida entre els professionals del Grup de 
Col·laboració i els responsables de l'administració, fet que contribuí a disposar, en tot mo
ment, dels recursos humans i econòmics necessaris; i, sens dubte, també serví perquè els ob
jectius del tot el procés de recerca es mantinguessin centrats en la identificació de les causes i 
en la possible prevenció de nous brots d'asma. Alguns estudis endegats pel Grup de Col·labo
ració van implicar una recollida de dades tan disperses en centres i institucions que difícilment 
s'hagués pogut dur a terme sense una adequada comunicació entre els professionals integrats 
en el grup de recerca i els polítics i gestors de l'administració. 

Finalment, hi ha un tercer aspecte d'aquesta experiència sobre el qual creiem d'interès refle
xionar: l'existència de conflictes i tensions personals. És obvi que, en un projecte d'investigació 
sobre un problema de salut pública d'abast ampli, on participen activament més de 30 professio
nals, s'han de produir conflictes personals d'índole molt variada. Són conflictes per diverses 
causes: poder, protagonisme, idees. Dues estratègies, com a mínim, van resultar útils per a la 
gestió d'aquests conflictes: el fet que, en moltes etapes del projecte, el protagonisme el tingués 
el Grup de Col·laboració i no només les persones individuals que el constituïen; i Ja recerca del 
consens en el si dels diferents equips de treball integrats en el Grup de Col·laboració. 

Entre 1981 i 1987 es van produir 26 epidèmies d'asma que van afectar unes 700 persones 
i van produir L 155 urgències hospitalàries. Algunes de les persones afectades patiren crisis 
greus d'asma bronquial i, al voltant de 15 moriren com a conseqüència d'aquestes crisis. Per 
damunt de tot, l'estudi de les epidèmies d'asma de Barcelona tingué un objecti u últim i prin
cipal: garantir la salut i evitar el patiment (i de vegades la mort) d'aquestes persones que, oca
sionalment, sense possibilitat de preveure-ho ni evitar-ho, patien crisis greus d'asma bron-
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quial. La solució del problema arribà més tard del que haguessim desitjat. Esperem que les 
evidències proporcionades al llarg d'aquest procés siguin també d'utilitat per a tots aquells que 
treballen per una millor salut de la comunitat. 
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