
INFECCIO I FEINA A LA INDUSTRIA

AN; TONl C:\vErE i BARBLR1N

En el present estudi intcntarem d'analitzar d'una manera rapida Ics

alteracions infeccioses mes fregi.ients en alguns tipus d'indiustries, tot

establint ones mesures comparatives en diverses industries amb diferents

conclicions ambicntals de treball, diferents condicions socio-economiques

i culturals i diferents localitzacions (properes a la capital o en el mcdi

rural). Totes elles pertanyen a ]a regio valenciana i les dales es refe-

reixen al 1975.

El metge que treballa en una empresa es troba sovint amb pro-

cessos patologics en el seu comen4ament, que ell mateix tracta en el

mare de l'empresa; pero despres to la dificultat de seguir-los si el treba-

llador ha demanat la baixa laboral per malaltia comuna, i llavors es

impossible de saber si una infeccio es especificament laboral o be ]a

feina, en el mes ample sentit del mot, ha contribuit al fet que aparicio

i evolucio posterior siguin mes rapides, mes grew o de mes durada. Hens

acf la dificultat de parlar d'infeccions especificament laborals o indus-

trials, que en opinio nostra son escassfssimes o nulles; malgrat que hem

tingut l'ocasio de trobar-nos amb algunes quc, si be tenon un clarissim

origen en la industria, plantejarien un problema etiologic diffcil si pensa-

vem en la infeccio des del punt de vista anatomopatologic o corn a insult

d'una noxa agressiva de qualsevol origen que provoca reaccions alterna-

tives, exsudatives o proliferatives i que prepara el terreny perquc, en un

determinat moment, ]'aparicio d'una simptomatologia clfnica Florida i

evident transformi la infeccio histopatologica latent en malaltia que po-

drfem anomenar «industrial,.

En efecte, en qualsevulla industria, sigui prirniiria o dc transforma-

cio o de serveis, ens trobem amb dos factors fonamentals que constituiran

la base de la futura «infeccio industrial,>. D'una banda la prescncia de noxes

industrials agressives en formes de tots conegudes: pots, fums, gasos,

boires, etc., sens oblidar entre elles dos elements que sovint contribuci-

xcn d'una manera evident i decisiva a agreujar els processos: em refe-

reixo al treball de torns, amb la clara patologia de la turnicitat (corn

veurcm mes endavant), i a la fatiga psicologica desencadenada pet tipus

de feina (filera d'espera, atencio constant, tracte amb el public, etc),
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amb la repercussio evident que to en el substrat fisic, per les alteracions
bioquimiques conegudes sobradament per tots els metges del treball i
que no cal citar; recordem de passada aquests dos agreujants ja que llur
estudi rues intens s'allunva dc l'especificitat del terra.

El segon element desencadenant de la infeccio es l'ambient de convi-
vencia del centre de treball; convivencia que es un magnific pont perquc
individus precedents de diferents ambients familiars i personals, amb
diferents focus d'inl'eccio comuna, intercanviin llurs infeccions.

Vistos aquests dos elements, es compren facilment la dificultat de
parlar exclusivarnent d'infeccid iiidusirial, ja que es impossible de separar
d'una manera clara quan 1'ambient industrial transforma una malaltia
comuna latent que I'obrer ja tenia (per exernplc una rinofaringitis catarral
agreujada per la pols) o be quan apareix en cl domicili una infeccio con-
treta en la industria (una febre tifoide amb focus epidemiologic a 1'em-
presa).

Nosaltres, en 17 ant's de medicina laboral, nomes hens trobat com a in-
feccio industrial tipica i amb unes caracterfstiques especials, 5 casos de
rinitis, 7 de conjuntivitis, 4 de dermatitis al•lergiques tipiques i una reac-
cio asmatica, en 8 operaris que es repartiren els diversos sfmptomes de
Ies sfndromes esmentades i que varen esser produides per dos tipus de
tastes exotiques: una d'clles pertanyent a la familia de les moracies, es-
pecie Clotophore_ccelsa, i molt coneguda pel seu nom vulgar d'iroco. L'altra
especie, mes rara, procedent de l'Africa Occidental (tropical), de la famf-
lia de Ics esterculiacies, especie Manzonia altissinta, i coneguda pel nom
vulgar de manzonia o mansonia, molt menys emprada que l'anterior.

Aquests cases varen tenir unes caracterfstiques comunes que, en opi-
nio ineva, si que els defineix corn a infeccions industrials tipiques: excepte
en el darner operari citat, els 7 restants no havien sofert cap tipus de
trastorns (tret dels processos banals comuns a qualsevol persona), edats
compreses entre els 24 i 36 anys, reconeixements a l'empresa normals,
antiguitats en el treball de 6 a 15 anus i abscncia de patologia comuna
dies abans de sofrir el proces. Varen esser importats uns troncs de la
Iusta citada, que arribaren ja tallats en forma de taulo, i en la segona
transformacio aparegueren d'una manera explosiva, rapida i contundent,
cis trastorns citats. Tres casos el primer dia sense sospitar-ne I'etiologia;
pero en cl segon, cn passar la fusta per maquines diferents (regruixidores,
toupies, Ilimadores), 4 operaris varen sofrir el mateix tipus de trastorns,
amb Clue feu establert rapidament cl diagnostic etiologic Cie les altera-
cions, que varen desapareixer amb on tractament amb corticoides. Es va
realitzar una prova de pegat dcrmic amb pols cfissolta amb benzc i pegat
testimoni en la cara anterior d'ambdos avantbra4os, i aparegue al cap de
6 hones una reaccio positiva en forma Cie vesicula que va desapareixer
al cap de 24 hones amb un tractament local. En eliminar totalment la
fusta, no va tornar a apareixer cap tipus d'alteracio. La reaccio asmati-
forme citada fou cn un operari amb una broncopatia cronica emfisema-
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tosa, que treballava amb una pasta diferent i en un alU_a maquina allunya-

da 5 metres del focus pulvigen desencadenant.

Hi ha doncs una Clara evidencia en 1'acci6 de ]'ambient del treball en

els processos infecciosos de l'operari; nosaltres hem estudiat diferents cm-

preses emprant com a mitja comparatiu la durada mitjana de cada proccs

que causa baiza laboral; no hi ha cap duhtc que la mesura emprada no

cs totalment correcta, la que caidria analitzar lcs diverses circumstancies

que contribueixen a cadascuna, Peru cal emprar algun modal de mesu-

ra que pogo; orientar-nos especialment quan comparem ambients de tre-

ball tan diferents coin poden csser els transports urbans i Ics industries

de comunicacio, concretament la fabricacid de telefons i centraletes tele-

foniques.

En el primer cas el treball es realitza en un ambient polsds, amb pols

de tota mena, de diametres variables des de menys de 5 micres a macros-

copics, amb funs i boires i on fort component d',,intercanvi' bacteriologic

i virasic, degut al transit constant d'individus malalts i portadors de gcr-

mens, en on local tancat o escassament ventilat, amb on apilotament gai-

rebc constant i en el qua] cl personal que treballa esta rebent durant una

jornada laboral totes les noses agressives que cleixen els usuaris en el scu

pas; no es estrany que calla baixa duri 32 dies com a terme mitja.

En canvi en el se,_^on cas ]'ambient de treball IS diametralment oposat

a ]'anterior; hi ha acondicionament d'aire amb renovacid constant, bona

il•luminacid, espais amplis de treball, escassa o nul•la prescncia de pols i

ma d'obra tecnica o altament qualificada. La mitjana de duracid Cie cada

proccs es quasi quatre vegades inferior al citat daricrament, al voltant

de nou dies.

En un cas mes extrem encara, en uns grans magatzems de servei, amb

un ambient semblant a ]'anterior pero amb on major volum d'espai i mal-

grat d'allu que s'irttercanvia entre persones en les bores o dies Punta, la

duracid de cada proccs es quinze vegades menor que en el primer cas (2-4

dies).

Ens referirem ara a dos tipus d'industria per tal d'obscrvar millor el

quc venim client al Ilarg de 1'exposicio. L'estudi comprcn on conjunt de

26.000 visites realitzadcs cn cl Serve; Medic d'Empresa, en malalts deam-

bulatoris.

La primera d'elles cs una fabrica de mobles a la qual arriba la fusta

ho i tallada procedent d'una primera transforrnacid en I'anomenat cicle

forestal. Sofreix una segona transformacid en Lin conjunt de maquines que

tenon coin a caracteristica comuna que totes provoquen o be arrencament

d'encenalls o be formacid de pots dc mides diverses, de tipus organic, visi-

ble macroscopicament, amb un diametre de gra superior a les 10 micros,

que se sedimenta facilment i que pertany al grup dell no fibrotics, excepte

en aquells casos que procedeix de zones properes al desert; en aquesta

darrera situacid hi ha on infiltrat de sorra desertica damunt la superficie

del tronc, que la va assimilant i englobant en cl sou interior a mesura
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que va creixent d'una manera concentrica el tronc i que en el moment de
tallar-lo donara floc a l'aparicio de sflice Iliure amb partfcules de dimcnsio
inferior a Ies deu micres, malgrat que la quantitat quc apareix es insig-
nificant i no ha de valorar-se.

A I'accio de la pots cal afegir la prescncia de SRL (substiuuies do
reaccio lenta) i altres d'accio histamino-alliberadora, posades de manifest
per Subiza, Antweiler i Bohouvs, que no son interferides per l'accio de
la histamina, que apareixen en treballar amb fustes tropicals (Deane,
ukola, iroco o nanzonia); aixo no s'csdevc igual amb fustes procedents
del Brasil, con passa amb l'anomenat calabo, arbre de la fanilia do les
hipericacies, cspecic Caloplnvllunr brasiliense. Les fustes esmentades varen
csser l'origen de les alteracions ja eitades anteriorment.

El lercer element coadjuvant cs la pols dcls abrasius, arnh particules
en I'origen, es a dir abans d'csser enprades, dun diametre entre 110 i
410 micres, amb un component qufmic format de S'O' ((lint) SiO4R
nat) ALO, (clcctrocorindo) o CSi (carborundum); aqucsta pols s'alegeix
i es barreja sense que els limits dc concentracio de silice lliure sir)uin
perillosos.

El darrer factor es la prescncia de gasos volatils deguts a dissolvents,
diluents, plastificants, policsters i poliuretans; fern especial mencio d'aixo
darrer per la prescncia de rrups lliures-C-CNH que reaccionaran amb les
albumines dcls substrats organics per on passen, tot donant reaccions es-
pastiques obliterants de dificil reversibilitat.

Ja dintre la nostra casuistica i sense profunditzar massa, apareixen
con a elements destacats, quant a patologia infecciosa, els processos
de vies respiratories superiors de tipus no allergic, en un 29 0o, seguits
de processos respiratoris broncopatics en menor quantitat, i despre's pro-
cessos virasics estacionals, alteracions gastriques, etcetera.

Dintre les vies respiratories superiors predominen a parts iguals les
laringitis agudes amb el sea fort component exsudatiu, Ies rinitis i les
hipertrofies amigdalars. L'operari explica Ics molesties que to corm una
sensacio rara al nas i orofaringe, con si alguna coca li rasqucs o molester,
en tossir apareix una mucositat harreja de poll i d'exsudat farinu)i o nasal

on es pot apreciar de nisrr la pols inhalada que per la seva dimcnsio no
ha pogut passar de vies respiratories superiors i es la responsable de les
molesties. El s;mptoma fonamental es la tos, mai no tan ben definida con
aqui con a mecanisme defensiu i de neteja de qualsevol cos estran cs
Punic simptoma que crida l'atencio i el que fa acudir a la consulta del
Servei Medic. En conjunt, la patologia trobada Os de tipus IleuLIer i c-airebc
sempre de V.R.S.

Citarem con a lesio gairebe tipica en aquesta industria de la fusta
l'anomenada per nosaltres infeccio de la grapa, que si be no cs exclusiva-
ment industrial, si que s'hi dona molt mes sovint; consisteix en un abs-
ccs clar, localitzat en els extrems distals dels dits tie la na oposada a la
que fa treballar I'operari, produida per l'enclavament d'una grapa pro-

230



cedent d'una pistola impulsora cl'aire comprimit que s'empra per a cla-

var el tapissat a la fusta o per a cinglar amb tires clastiques els seients

de les cadires o butaques. Quan la pistola es dirigeix malament, la gra-

pa, que a voltcs arriba a tenir fins dos i tres centimetres de Ilargada,

es clava en els teixits tons i fins i tot en zona osia se,-^ons la localitzacio

i la gruixaria dels teixits, i produeix l'absces citat o una osteoartritis, quc

solen respondre be i rapidament al tractament antibiotic-antiinflamatori.

La segona font de fcina estudiada, cs una fabrica de papers pintats

moquetes. L'ambient pols6s cs absent a gairebc la totalitat de la fabri-

ca, trot de la cambra on s'acumulen les escombrarics de paper; solament

hi ha gasos o boires a les scccions de serigrafics o gravat al buit, el treball

es Ileuger des del punt de vista de l'esforc Iisic, amb pauses de temps

altos, mentrc la maquinaria funciona amb obligaci6 de vigilar cis sistemes

dc control; es treballa a torus rotatoris setmanals, amb bores d'entrada

a Ics 6 del matt, 2 de la tardy i 10 dc la nit. En conjunt 1'ambient de

treball quant a agressius fisics o quirnics es diferent del dc la fabricaci6

de mobles, pcro hi ha dos elements quc configuraran cis processor morbo-

sos trobats. D'una part la necessitat de vigilar la maquina mentre funciona,

la qua] cosa exigeix una atenci6 constant i sostinguda amb una bona per-

cepcio dc details en cis quadres dc control. D'altra banda, la turnicitat

setmanal quc fa quc l'individu no hagi tingut temps de canviar el sou

ritme nictameral d'acoblament quan ha de tornar a un altre ritme diferent.

La patologia trobada pertany fonamentalment a l'aparell digestiu en

forma de gastropaties no ulcerigenes amb un evident component somato-

psiquic, quc ocupen un 25 0) dc ics alteracions trobades. En segon lloe,

i amb un 15 °o, apareixen trastorns del sistema nervi6s (insomni, mal

caracter, agressivitat, fobies, etc.) que son la manifestacio nibs clara dc

I'accio patologica del ritme alterat vigflia-son.

Per contra, les alteraciones dc les vies respiratories superiors sola-

ment ocupen un 14 °o, en comparacio amb el 29 oo de la primera empresa.

Veiem doncs, d'una manera clara, que la feina per clla mateixa pot

condicionar (i condiciona) l'organisme henna i preparar-lo com a receptor

per a originar processos morbosos que tin'-Iuin I'origen en el tipus do

feina, i una evoluci6 posterior de major o mcnor gravetat segons quc

la fcina tingui un major component d'agressivitat ffsica o psicologica.

Pensem en la diticultat dc trobar infeceions especfficament industrials,

nerb es clara I'acci6 infecciosa histopatologica dc la feina darnunt 1'orga-

nisme homy, al qua] prepara, d'una mancra arnagada, perquc es faci evi-

dent d'un moment a ]'altre cl proces morbos.

RL1.x PUMAROLA i Brsor:ers (Barcelona): Hi ha on ambient laboral

molt especffic per a tots cis qui treballem a la salut per tal com quasi tots,

un bon tant per cent treballem a 1'Hospital; d'aixo s'ocupara el Dr. Isidre

Sores i Pampols, cl qua] es on distingit especialista d'aparell digestiu quc

ha passat iota la seva villa professional a i'Hospital de la Santa Creu i dc
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Sant Pau. Pel fet d'esser un dels hospitals mcs caracteristics de Barce-
lona, el que porta mes la manera d'esser de la nostra ciutat, i alhora un
lloc on hi ha un miler de malalts i hi ha quasi dos milers de persones
treballant-hi, ha tingut ocasio d'estudiar-hi la incidencia de les malalties
infcccioscs. Tc la paraula cl Dr. Isidro Seres.
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