
 
 
 

    AL·LÈRGIA ALIMENTÀRIA I ESCOLA 

       Informació per a mares pares, i professors/es 
 

 

Què és l'al·lèrgia a aliments? 

 

La hipersensibilitat a aliments és una reacció adversa davant uns aliments que són tolerats per la 

resta de els/as nens/ as. Aquestes reaccions es produeixen i s'agreugen davant nous contactes amb 

l'aliment. 

Es considera al·lèrgia quan s'ha demostrat un mecanisme immunològic. En la majoria dels casos 

aquest mecanisme és immediat i està mediat per una immunoglobulina, la Ig E. Aquest tipus 

d'al·lèrgia és el més freqüent i al qual ens referirem a continuació. 

En altres casos el mecanisme immunològic és diferent i retardat, com per exemple, en la malaltia 

celíaca, que no s'aborda en aquest cas.  

Existeix també un altre tipus de reaccions adverses provocades per aliments i que depenen de 

l'aliment en si mateix (tòxics), o d'alguna característica del propi pacient, per exemple, en la 

intolerància a la lactosa i que poden confondre's amb les reaccions al·lèrgiques. 

 

Resulta important tenir un diagnòstic precís perquè les conseqüències de prendre l'aliment són 

diferents en cada cas 

 

 

Com reconèixer els símptomes de l'al·lèrgia a aliments. 

 

-Quan apareixen?  

Els símptomes solen aparèixer en un interval menor a una hora, després de la presa de l'aliment, 

però poden aparèixer també ràpidament en pocs minuts o fins i tot de forma immediata a la ingestió 

o contacte. A vegades, els problemes sorgeixen la primera vegada que entra en contacte aparent 

amb l'aliment, però altres vegades, el nen/a l'ha pres amb anterioritat sense problemes.  

 

 

Quins símptomes poden presentar-se? 

 

Els símptomes són molt variables, des d'una lleugera picor en la boca, amb o sense enrogiment al 

voltant dels llavis i que desapareix espontàniament en minuts o quadres molt greus que poden 

afectar la vida. Alguns poden presentar símptomes a través del contacte amb l'aliment o per 

manipulació o per fums o vapors, sense arribar a menjar-lo. 

Afortunadament, els més freqüents són els símptomes cutanis com per exemple la urticària, picor, 

fins i tot inflor i deformitat de llavis i parpelles. Aquests quadres resulten alarmants i molestos i 

necessiten tractament, però si no s'acompanyen d'altres senyals, no revesteixen gravetat. 

El mateix passa amb els símptomes digestius com a picor de boca, vòmits, dolor abdominal i 

diarrea. Alguns nens petits expressen un rebuig total a prendre l'aliment que els produeix al·lèrgia, 

negant-se fins i tot a mantenir-lo a la boca. Aquest rebuig selectiu ha de ser respectat i valorat com a 

símptoma.  



 

 

 

Els símptomes en gola i rinofaringe com a picor en gola amb sensació de bola, dificultat per a 

deglutir, ronquera, tos, picor brusca i intensa d'oïdes, esternuts seguits, mucositat líquida, encara 

que inicialment puguin semblar lleus deuen sempre vigilar-se ja que si no remeten en poc temps 

poden evolucionar a quadres més greus. 

Quant als símptomes respiratoris, l'aparició de tos espasmòdica, repetitiva, o d'opressió o dolor en 

tòrax és sempre un signe d'alarma, ja que pot derivar en asma. L'asma o la dificultat respiratòria 

provocades per aliments es considera un símptoma de gravetat. 

Fent referència als símptomes circulatoris i d'afectació general, els quadres de mareig, 

taquicàrdia, pols feble, desmai, són molt greus, suposen un risc vital (ANAFILÀXIA) i necessiten un 

tractament urgent, en minuts, sense esperar, posteriorment el nen ha de ser avaluat per un metge 

d'urgències. 

 

 

Com es diagnostica l'al·lèrgia a aliments? 

 

El diagnòstic s'obté mitjançant l'estudi al·lèrgic: la història clínica (el tipus de símptomes), les proves 

cutànies, l'analítica i en cas de dubte, el test de tolerància controlada de l'aliment sempre en el servei 

d'al·lèrgia. 

El diagnòstic ha de ser realitzat pel metge especialista, constar per escrit i especificar el o els 

aliments als quals el nen és al·lèrgic. 

 

 

És un problema freqüent? 

 

L'al·lèrgia a aliments afecta entre l'1 i el 7% de la població. La freqüència és més elevada en els 

primers anys de vida. També en aquests anys és habitual que una al·lèrgia a un determinat aliment 

desaparegui per haver-se establert tolerància. No és estrany que un nen presenti al·lèrgia a diversos 

aliments diferents de forma simultània o successivament.  

Amb freqüència les persones amb al·lèrgia a aliments presenten al llarg de la seva vida altres 

problemes relacionats amb al·lèrgia com són l'asma, la dermatitis atòpica i la rinitis al·lèrgica. 

 

 

Quins aliments són els més comunament implicats? 

 

Qualsevol aliment pot ser causa d'al·lèrgia però, considerant totes les edats i tot tipus de símptomes 

incloent els molt lleus, els aliments que amb més freqüència produeixen al·lèrgia són les fruites de 

temporada ( préssec, kiwi, meló, poma...) i la fruita seca. 

Si es divideix per edats, en els primers anys de vida, fins als 4 o 5 anys, l'al·lèrgia alimentària més 

freqüent és a ou, llet, peix i llegums. En nens més grans, en introduir-se en la dieta altres aliments 

potencialment al·lergògens com la fruita seca, les fruites exòtiques, els mariscos i les espècies, 

comencen a aparèixer altres sensibilitzacions. 

És necessari conèixer que alguns nens són al·lèrgics a tot un grup d'aliments, per exemple a tots els 

llegums o a tots els peixos, però en altres casos es poden tolerar alguns aliments d'aquest grup. 

D'altra banda, un nen al·lèrgic a un aliment com la llet o l'ou, que s'utilitzen habitualment per a 

elaborar productes d'utilització quotidiana pot necessitar portar una dieta bastant restrictiva quant a 

la varietat i necessitar un control acurat de tots els productes que es prenguin (incloent lectura 

exhaustiva de l'etiquetatge o limitar-se a l'ús de productes coneguts). 



 

 

Quin perill té la ingestió d'un aliment al qual s'és al·lèrgic? 

 

El risc és diferent en cada pacient i és variable al llarg del temps. Els símptomes depenen del grau 

de sensibilització i aquesta pot anar augmentant o disminuint. Depèn també de la quantitat de 

l'aliment i pot variar amb el tipus d'elaboració ( major amb aliment cru i menor amb bullit) 

Diferents aliments solen provocar diferents símptomes o de diferent gravetat en el mateix any. 

En termes generals tenen major risc de reaccions greus les persones que han sofert prèviament un 

quadre greu i els que reaccionen amb quantitats petites d'aliment, fins i tot amb el contacte amb l'olor 

i els que sofreixen asma prèviament. 

Fins a un 30% dels nens ja diagnosticats d'al·lèrgia a aliments sofreixen símptomes per 

transgressions o administració inadvertida. A l'escola, com en qualsevol altre lloc inclòs el domicili, 

poden succeir problemes provocats per l'al·lèrgia a aliments per: 

- Falta de diagnòstic previ o que sigui el primer quadre. 

- Ingestió incontrolada de l'aliment (intercanvi entre nens) 

- Per ignorància de la composició d'un aliment o de l'existència de reaccions creuades entre els 

aliments (Ex. entre llenties i pèsols) 

- Per ingestió inadvertida per etiquetatge incomplet o incorrecte en aliments industrials. 

- A través de contactes indirectes o contaminació de l'aliment (tovallons, utensilis de cuina, petons, 

vòmit). 

- Simplement, per confusió 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


