
EPIDEMIOLOGIA DE LES INFECCIONS DEL SISTEMA

NERVIOS CENTRAL A LES ILLES BALEARS

JAt NIE CIFRE (Ciutat do Mallorca)

Pla d'exposicio

S'han arreplegat els casos de meningitis purulenta (MP) i de poliomic-

litis (PM) esdevinguts a fes hies Balears del 1937 al 1975, a46 es, al llarg

de 38 anus.

El motiu pel qual s'han trial aquestes dues malalties es la consegiien-

cia dc:

a) Que ambdues son de declaracio obligatoria, malgrat que estem
assabentats que aquesta qualitat no comporta, ni de molt, la declaraci6 de

tots els casos, be clue aquesta negligencia sovinteja manco pel que fa a
aquestes malalties que cn altres mes banals talment el xarampio o la

variccl•la, per exemple.
b) El nombre de casos enregistrats de MP i PM es prou alt per a

traure conclusions valides, la qual cosa no s'esdevc en altres infcccions del

SNC de declaracio obligatoria: I'encefalitis Ietargica, concretament.
En total s'han recollit en l'espai de temps abans esmentat 349 malalts,

(leis quals 192 son do MP i 157 de PM, amb una mortalitat de 70 infants,
49 i 21 respectivament.

Amb aquest material de treball escau de traure les correlacions d'ordre
estadistic corresponents, tot intentant d'interpretar el fenomen epidemio-
lOgic amb cis segiients factors:

1. La relacio entre el brot demografic sofert a les Illes al llarg dels
darrers 15 anus i les infeccions del SNC.

2. Quina relacio hi ha entre el desenvolupament socio-economic i les
malaltics cscorcollades.

3. Les segiieles d'ordre neurologic que porten subnormalitats psiqui-
ques i motores amb Ilur relacio amb l'entorn economic, ades en el sector
assistcncial i rehabilitador, ades en el sector laboral.

El brot demografic

El brot demografic a les Illes s'inicia al decenni dels 60 i suposa un

maxim en cis primers anys dels 70, amb indexs de creixenca que van del
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30 per a Eivissa, a un 16 per a Menorca, tot passant per Mallorca amb un
26. Aquest augment de poblacio esta en relacio amb la immigracio. a causa
de la sol•licitud de ma d'obra que li cal a la industria turistica.

La immigracio ve de tota ]a peninsula i sobretot de les regions del Sud;
hi son nombrosos cis portugucsos, algerians i marroquins. Tambe d'altres
paisos -anglesos, francesos, alemanys, etc.- han traslladat llur residcncia
a les Ilics com a empleats de « tours operators>>, guies, agencies de viatges,
etcetera.

D'altra banda la immigracio ha estat de dos opus: lixa, que instal-la
permanentment la residcncia a les Illes, o temporal, que torna als ]loes
d'origen un cop finida la temporada turistica o be resta, amb on minvat
rendiment de trcball a 1'hivcrn o be sense c11, vivint a les Illes. Conn a data
significativa cal esmentar quc l'any 1974 el nombre de treballadors afiliats
a la S. S. assoli un maxim de mes de 184.000 cl mes de juliol, enfront d'un
minim do 154.000 el mes dc gcner, amb una diferencia, doncs, de 30.000
llocs de treball.

Ensems aquest fcts resten ben definits: dos maxims a la representacio
grafica de 1'epidemiologia de la MP que, per a facilitar ]lur comparanca,
hem unificat en el temps de manera que cada periode consti d'11 anus,
Fun del 1937 al 1948 i l'altre del 1963 a] 1974; ambdues corbes amb llurs
maxims son separades per 14 anys i recullen mes del 90 °o dels casos: 102
casos en el primer periode i 72 en el segon; o sia, el 53,4 i el 36,9 % del total.

La mortalitat en aquest dos periodes es de 25 casos a ]a primera onada

i d'11 a la segona, la qual coca representa una mortalitat del 24,5 °o i del

15,5 0/ respectivament.

Quina interprctacio cal donar a aquestes corbes ben diferenciades?
Penso que la primera fase s'cxplica mitjancant un periode d'activitat

bellica -tant la guerra espanyola com la 1111ndial- i unes postguerres en

les quals, a mes del determinisme social, cal tenir en compte el fet de

trobar-nos en una situacio d'inici de l'cpoca antibiotica.

La segona fase, Lin cop realitzat Pavane terapeutic i profilactic, ens per-

met de pensar que es determinada -fora dc les corbes epidemiologiques

inespecifiques propies de les malalties infeccioses- per on enfilall de feno-

mens que neixen del brot demografic, el qual brot es de cabdal importancia

en el desenvolupament biologic de les infeccions.

Aquest augment de poblacio condicionara una situacio de decalatge

en el sector de serveis i, talment ens adonarem mes envant, una inversio

a la relacio exportacio/importacio amb on producte regional brut propi

del subdesenvolupament, quc facilitara (a causa dels defectes d'assistencia,

migrat nivell de cobejanca, amuntegaments, etc.) la sembra de les malalties

transmissibles.
Envers la PM, els 157 casos es reparteixen cronolugicament segons la

grafica adjunta; vciem que hi ha una epidemia forca important el 1959, una
davallada en 1'activitat de la malaltia, atribuible potser a l'us do la immu-

nitzacio amb gcrmens morts, vacunacio tipus Salk i mes envant, 1'any 1963,
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a ]a desaparicio dc 1'endcmia rera his de ]a vacunaciu Sabin amb virus
vius per via oral i d'aplicacio massiva.

1937 a 1975 Illes Balears

MENINGITIS PURULENTAS 192 cc (+ 49)

POLIOMIELITIS 157 cc (+ 21 )

TOTAL 349 cc (+ 70)

Tat vegada calgui escatir I'eficacia de certes mesures preventives, a
pies d'extraordinaria senzillesa d'aplicacio, coin cs el cas de la vacuna
:intipolio oral.

Quant a ]es tres Illes, hi ha una distribucio proporcional al nombre
d'habitants i es poden traure conclusions tant a nivell assistencial (index

dc mortalitat de ]a MP), coin a ]'efecte profitos de l'isolament, fet que
ja as conegut envers la PM i que fa, per exemple, que no hi hagi aquesta
malaltia a l'illa d'Eivissa.

El desenvolupament socio - economic

El desenvolupamcnt socio-economic dc les Illes qucda establcrt per

l'exportacio dc serveis que suposa 1'afluencia turistica. Aixo determina in-

dexs de desenvolupament quc poden rcalitzar-sc -coin a senyal de fiabilitat

estadistica- mitjancant el TEC per capita, o sia comanda d'energia final.

Hein d'entcndre per cnergia final ]a quc s'cmpra sense posterior csdeveni-

ment, i per TEC la quantitat d'energia continguda en una tong mctrica

d'hulla quc dona 7.000 calories per quilogram o sia 7.000 termies. Corregint

la poblacio dc cada ilia amb el nombre mitja de turistcs durant un any,

vegeu a la grafica adjunta la gairebc triplicacio de comanda d'energia final

en cl decenni 1964-1973.

ILLES WA LE AR5 T.E.C. HA9ITAr]TS/A^JV

A^!'; RALEARS 14LLORCA LRCA EIJISSA -EC P'E"TER A

I964 0 , 629 0 , 7I8 0 ,2I0 0,233

I973 I , 858 I ,892 I, I8I 2,093
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Pero aquest let, quc pot semblar optimista i prolit6s, cs crroni i pot
menar-nos a 1'engany, ja que a la seva vora cal situar el problema d'abasta-
ment de combustible a las Balears, a mes del que signifiquen altres irnpor-
tacions -tant en el sector energetic com en l'alimentari, bens d'cquip, etce-
tera-. Cal nomes una ullada per a adonar-se que als ports de les Tiles Cl
balan4 d'importaci6/exportaci6 es negatiu amb 2.000.000 de IUn cl 1971 i
amb 2.250.000 tin cl 1972, la qual cosy csdeve un factor mes a condicionar
nna balan4a comercial deficitaria, car enfront de la crcixen4a que suposa
l'exportaci6 de serveis se serva el problema d'evitar i substituir lcs impor-
lacions, ja que a la fi Cl producte regional brut mostra on creixement insu-
lar Clue, repeteixo, ens situa rues prop del ritmc de creixement dcls paisos
subdesenvolupats que del dcls desenvolupats coin ens podria ter pensar la
despesa d'energia.

La corba epidemiologica pot traduir nogensmenys una situacio de sub-
desenvolupament, puix quc des del caire economic sembla quc ens hi
trobem.
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Les segiieles

Quant a les sequeles, hem aplegat dues estadistiques: Puna envers la
totalitat de subnormals a les Illes en un sentit ampli ja que recull des
d'oligofrenies fins a trastocaments dels organs dels sentits (escau d'asse-
nyalar que si el trastocament es motor, es greu, i si es una oligofrenia, es
profunda, puix que son malalts que reben ajut economic de la S.S.), amb
el seguents resultats, expressats a la grafica adjunta.

Altrament hem recollit durant cl trienni 1970-1972 cis accidents neuro-
logics que han determinat incapacitat laboral segons criteri de la Junta
Qualificadora d'Incapacitats, amb els resultats quc s'adjunten a la segiient
<grafica.

A manera d'epileg cal recordar quc la primera estadistica de subnor-
malitat de Ies Illes, dc que tenim coneixenca, es la recollida a Menorca
I'any 1752 per sir John Armstrong, enginyer de la Reial Majestat Britanica

quan aqucsta ilia estava sota la dominacio anglesa, que dcia:
... en total 27.000 animes.»

«... segons els calculs de sir William Petty quc tan sols un per cada 500

son esguerrats o disformes, de tal manera que no poden guanyar-se el sos-

teniment.s

La felicitat dels menorquins es fins aqui molt notable; ja que aci hi
ha tan pocs que pateixen aquesta incapacitat quc goso dir quc gairebe no

hi ha 30 persones a l'illa que no gaudeixin plenament de Burs forces corpo-

rals i facultats mentals...»
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