
PROFILAXI GENERAL MEDICA DE LA INFECCIO

EN EL MEDI LABORAL

ENRIC Poirrta.r . Goerz

Pasteur deia que, quan ell pensava en una malaltia, mai no se li ocorria
ni somniant dc trobar un remei per a guarir-la, sing tot cl contrari: Lill
metodc per a prevenir-la. No cs aqucst el nostre punt de vista, ja que sow

internistes, perfi en medicina laboral sf que ha d'esser un dels nostres

principals objectius, perque es tracta d'una especialitat essencialment pre-

ventiva.

La profilaxi pot esser directa i indirecta. La primera empra tots cis

recursos de la tecnica sanitaria i de Ia iwnnmologia. Pot esser espccffica

-vacunacio, serum profilactic, quimioprotilaxi- o inespecifica o general

-informacio epidemiol6gica, aillament, desinfeccio, etc.

La profilaxi indirecta: mesures de tipus estandard, alimentarics, urba-

nes, rurals, educacio sanitaria i sexual, aigiies potables, residuals, etc.

La profilaxi en el medi laboral, per a esser breus, hem de cenyir-la a I'espe-

cifica, per tal d'aconseguir una inununitzacio activa o passiva (vacunes,

serums, gammaglobulines) cnfront de les malaltics infeccioses que mcs

incumbeixen al mctge d'empresa. Vacunes: tota vacuna, abans d'csser usa-

da, ha d'esser sotmesa a uns controls de laboratori: csterilitat, innocuitat,

titulacio de ]a seva capacitat antigenica, control d'eficacia. Una fallada tec-

nica no depen de ]a voluntat de 1'internista o del metge d'empresa, per6

les consegiiencies son fatals en medicina del treball. Per exemplc: en una

vacunacio massiva antitifica en una empresa de quasi mil obrers, al dia

segi]ent un 50 °/o no acudi al treball, i provoca un caos total en la pro-

duccio, en el treball. en cadena, etc. Tots ells van presentar un quadre

febril, dolor local, tumefaccio i fins i tot alguns abscessos. En dur a terme

una analisi posterior de la vacuna, va resultar que en el seu proccs d'ela-

boraci6 va existir una fallada amb infeccio secundaria. Es tractava d'una

nova presentacio de vacuna antitifica per tin laboratori sense prou ex-

periencia en aquest ram. Un altre exemplc que tambe rccordem va esser

en ocasio d'error en 1'etiquetatge. Es va administrar antituberculosa. quc

provoca supuracio de diversos mesos! D'aci el nostrc consell quc sempre

es receptin vacunes de laboratoris de la maxima confianca de les quals

nosaltres comptem amb experiencia anterior.
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Quart a la innocuitat, tots recordenl, per dcsLracia, fa rcaccio de la

premsa americana enfront de la vicuna de la polio en la seva primera

epoca, que va obligar a ]a suspensid temporal de la seva elaboracid, amb el

perjudici enorme en la demora en la lluita contra aquesta terrible malaltia.

Tota campanya vacunal en 1'empresa s'ha de realitzar amb una prcvia

campanya de divulgacio sanitaria, be oral o escrita. Nosaltres sempre re-

partim un fullet explicatiu dc ]a malaltia, mitjans de combatre-la, la seva

prevencid, eficacia tedrica de ]a vacuna. Vacunacio no mai esiesa a tot el

personal de l'empresa, per tal d'evitar possibles repercussions d'absentisme

i coneixer reaccions. Si es possible, cal vacunar el dia anterior al festiu

de Ia setmana; sempre amb xeringa d'un so] us, i amb seleccid prcvia del

personal per a evitar les contraindicacions. En les grans empreses sempre

s'ha de vacunar en el Iloc mes idoni i mes a prop del lloc de trcball, evitant

el dispensari general. Ho aconsellem per impedir, d'una part, cl trencament

del ritme de treball, i d'una altra, la massificacio inevitable que es provo-

caria, amb les crisis histeriformes de grup inevitables. En no trencar el

ritme de trcball, no trobem posteriors postures negativistes per part de

1'empresa en les successives campanyes, i en evitar les crisis histcriques

augmenta el percentatge voluntari dell vacunats. En evitar les cues i ]a

massificacio, es perd menys feina, es dignifica rues l'obrer i es ddna mes

la sensacio de senzillesa i naturalitat a la campanya vacunal.

Contrairidicacioris de la 1'acunncio. Poden esser permanents o tempo-

rals. Permanents: T.P. actual o antiga, diabetis, cardiopaties descompen-

sades, afeccions neurologiques ccrebrals, nefritis o nefrosis, afeccions

hepatiques, etilisme cronic, hipertiroidisme, estats allergies actius. Tem-

porals: relacionats amb afeccions passatgeres de ]a persona (embaras,

proces febril, convalescencia d'afeccions anergiques o organiques, etc.).

Aqucstcs contraindicacions citades d'una manera tan acadcmica, en la prac-

ica de la medicina del trcball comporten molts problemes. Aconsellem

de tenir en calla servei medic d'empresa un petit taxer, una relacio nomi-

nal, o un senyal en cada fitxa-dossier, de les persones que presenten alguna

d'aqucstes afeccions per tal dc tcnir-ho en compte en ]es campanyes de

vacunacio. Aquestes es rcalitzen gcneralment en unes cpoques determina-

des (anticatarrals, antigripals, antitetaniques) o s'han d'improvisar rapida-

ment per contingencies imprevistes (tifoide, cdlera, etc.) i flavors, si no es

compta amb aquestes fitxes preseleccionades, poden sobrevenir problemes

greus, be per angoixa del metge davant un possible error professional co-

mes (vacunar on antic TP, nefrftic, etc.), be per reaccio provocada. Recor-

dem on cas afectat d'al1crgia en el qua] la vicuna anticatarral adminis-

trada en una campanya va provocar una crisi allergica gencralitzada, que

el va fer estar de baixa molts mesos i quasi va acabar a Magistratura del

Treball, Jurat d'Emnresa, etc., i tot per no haver tingut en compte aquesta

seleccio prcvia.

Les vacunes les classificarem en: obligatdries a Espanva, convenients,

i obligatdries per Sanitat Internacional.
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Obligatories a Espanya: Antivariulica, antidifterica i antitifica. Perso-
nalment no estem d'acord amb aquesta obligatorictat, que emana de 1'Estat.
Creiern que aquest to 1'obligaci6 d'actualitzar els conceptes que tenim el
1976 i fer desapareixer l'obligatorietat de l'antivariolica i antitifica, pero
aixo s'aparta del nostre terra. Quan TOMS reconeix que ]a verola ha estat
eradicada del mon i a Espanya no se n'ha declarat cap cas des de 1'any 1961,
creiem que ha de desapareixer l'obligatorietat de la vacuna contra la
verola en general, i encara ha d'esser menys obligatoria en entrar at treball,
corn comentarenn. Son mes els rises de possibles complicacions postvacu-
nals a que sotmetem els aspirants, que cls possibles beneficis de la vacuna,
i aixo ens repugna. Nomcs s'hauria de practicar als qui es desplacen a
paisos en els quals la Icgislacio aixi ho exigeixi.

Des de l'any 1961 fins al 1971 oficialment han estat declarades 40 defun-
cions per encefalitis postvacunals o vacuna generalitzada, contra cap cas de
verola. De 1951 a 1961, 25 casos. 0 sigui que falta totalment el primer pos-
tulat de la vacunacio: es mes gran el perill de la immunitzaeio activa que
la malaltia. Per aixo el nostre criteri es que no s'ha d'exigir, sioo prohibir
la vacunacio en el reconeixement d'entrada al treball i solament vacunar
el personal hospitalari o sanitari ad hoc.

A mes d'aquestes vacunes que afecten tots els espanyols, en medicina

laboral ens trobem que es obligacio, en els reconeixements d'entrada, d'exi-

gir la vacunacio de les Bones i menors, pero la llei no especifica quin

tipus de vacuna. En el Reial Decret de 13 de noviembre de 1900, article 16,

ter. paragraf, i en Particle 3 de 26-3-1902, i en Particle 164 de la vigent llei

de contractes de treball (26-1-1944), nomes s'especifica que les dones han

d'estar vacunades i no patir cap malaltia infecciosa. Doble aberracio: pct

fet de no especificar tipus de vacuna o revacuna i pet fet de nomes refe-

rir-se a les dones, com si els homes tinguessin immunitat adquirida per-

manent. Amb aixo intentem do veure, amb un ampli esperit de compren-

sio, 1'esperit del legislador enfront de les malalties veneries i el desconcert

dels advocats en voler legislar sense una competent informacio medica.

Tot aixo s'agreuja en intervenir els enginyers o advocats en les inspec-

cions del treball. Ells, que no entenen de medicina, exigeixen en llur co-

mesa el certificat medic del reconeixement d'entrada conforme estan vacu-

nades «nomes les dones>>, i els metges del treball ens cansem d'estendre

ccrtificats que no diuen res, i que per tant son falsos, pero que, es clar,

1'empresa exigeix per tat d'estar coberta de les possibles sancions econo-

miques.

Tambe es obligatori en iniciar el primer ofici, que els menors compli-

mentin alto que s'en diu el triptic (article 1-178 de 31-3-44), un certificat on

el pare autoritza el treball, l'Ajuntamcnt adjunta la data de naixement

i el metge indica que esta «vacunat» i que es apte per a treballs comer-

cials o a la fabrica.

Antidifterica. No afecta la medicina del treball, segons la legislacio
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espanvola (excepte a hospitals, guarderies i campanyes extralaborals per

a familiars, objects d'una altra comunicacio).

Antitifica. El meu criteri es semblant al del comentari anterior. Poc ho

farem en medicina del treball si no es en casos accidentals i gairebe sem-

pre en collaboracio amb Sanitat Nacional.

Inundacions, catastrofes, filtracions de pous o conduccions d'aigi.ies.

La vacunacio amb aparell jet es ideal en aquests casos, per mes rapidesa,

menors reaccions i identica immunitat.

Particularment no aconsellem la vacuna oral. En medicina laboral es-

tern a favor de la intradermica quan no es disposa d'aparell jet. La cam-

panya de vacunacio es mes lenta, pero les reaccions generals son minimes,

factor aquest importantissim en la nostra especialitat. La profilaxi medica

enfront d'aquesta malaltia, per part dels serveis medics, s'ha d'oricntar

mes a mesures indirectes, controls d'aigua, pous, conduccions, menjadors,

portadors, etc., i nomes prendre una actitud positiva a favor de la vacu-

nacio obligatoria en casos accidentals. Entre les obligatories en medicina

laboral trobern I'antitifica en el ram de l'alimentacio -gelats, cuiners, etce-

tera-. Tambc en el ram de la construccio -embassaments, colonies fa-

brils, etc.- on per les conditions higieniques o endemiques s'aconsella

aquesta profilaxi.

Vacunes convenients. En el quadre de malalties professionals, en la

relacio de feines amb risc de produir-les, trobem en el grup D (Malalties

causades per agents animats) el nums. 19 i 20 (Malalties professionals):

19. Malalties transmeses per animals (carboncle, leptospirosi, brucel-

losi, toxoplasmosi, etc.).

20. Malalties parasitaries (ancilostomiasi, paludisme).

Carboncle. Treballadors susceptibles de posar-se en contacte amb ani-

mals malalts o amb llurs cadavers o llurs pells (pastor, escorxadors, blan-

quers). En aquest cas l'orientacio profilactica va dirigida a la vacunacio

del bestiar, dels ramats, i a la destruccio dels animals malalts o morts.

Per part de la medicina del treball, recomanacions higieniques indi-

rectes: control de pells, cuiros, residus, desinfeccio de locals, terra, pols,

(>uants, etcetera.

Teton. Tema corresponent al Dr. Garc6s.

En el medi laboral el nostre criteri seria que en qualsevol reconeixe-

ment d'entrada s'exigis NOMES la vacunacio antitetanica amb caracter obli-

gatori, amb les dates de la proxima revacunacio escrites. Aixi, en cas d'ac-

cident greu, tan cols s'hauria de procedir a l'administracio d'una dosi de

record classica i gammaglobulina.

Leptospirosi. Tema corresponent a un altre company.

Agricultors, arrossers, treballadors de clavegueres, tdnels, caves, etc.

Mesures preventives: vacuna Dr. Pumarola-Covaleda amb soques au-

toctones (ictero-hemorragica i ballum) que s'administra un mes abans de

comencar la sega.
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Mesures preventives generals: destruccid de reservoris en cis terrenvs

embassats, desratitzacions, etc.

Mesures preventives individuals: botes, guants, sega mecanitzada, con-
trol d'aigua potable, etc.

Brucellosi. r',s malaltia professional si es presenta en obrers que mani-
pulen animals malalts, pastors, veterinaris, escorxadors, en treballs de
laboratori, etc.

La millor profilaxi radica en 1'eliminaci6 de la font de contagi i entra
de plc dins la competencia de Sanitat i Veterinaria, i del metge d'empresa
en els centres laborals d'aquests tipus, amb mesures de proteccid indi-
vidual.

Existeix vacunacid tedrica per a l'home peso sense resultats aconse-
llables de moment. A Russia hi ha vacuna viva preparada amb una soca
atenuada de B. abortus. Les reaccions son molt fortes, a vegades desen-

cadenen veritables brucellosis atenuades, adhuc amb hemocultiu positiu.
Toxoplasinosi. La profilaxi 6s gaireb6 inexistent, per la falta de certesa

total que encara tenim algunes vcgades de la forma de transmissid del
toxoplasma. Podricm preconitzar mctodes profilactics per a despistar casos

sospitosos de toxoplasmosi, pero, per falta d'cxperiencia, prefcrim de no
fer-ho.

Tuberculosi bovirua. Treballadors en contacte amb animals malalts o
Ilurs resides, o recipients que n'hagin contingut: triperies, escorxadors,
lleteries, vaqueries, veterinaris, etc.

Prevencid: Des del 1964 Os ohligacid a Franca la vacunacid BCG a tots

els menors de 25 ant's que tinguin reaccid tuberculinica negativa en el

reconeixement d'entrada al treball. Cas de negar-se a dsser vacunats, es

motiu de no admissid o de canvi de feina. Si accepta se l'invita a dsser

vacunat, amb permis provisional de 3 mesos. Nova prova al cap d'l any, i es

repeteix cada 5 fins als 25 anys en tots els obrers del ram de l'alimentacid

i els descrits anteriorment.

A Espanya, en la industria de l'alimentacid ds obligacid que tots els
obrers que manipulen directament productes alimentaris -cuina, gelats,
etcetera- tinguin una cartilla sanitaria especifica per a aquest ram indus-
trial, estesa per Sanitat Nacional, on s'inclouen els possibles portadors de
salmonel•losi i estafilococs (coprocultius negatius), exploracid per a descar-
tar portadors de colera, parasitosi intestinal, i vacunacid antitifica obliga-

toria, i antituberculosa i anticolerica voluntaries. Revisions cada 6 mesos.

S'investiga la presencia d'estafilococs en fosses nasals, i si es positiu,

es passa l'obrer a una altra dependencia de ]a fabrica on no tingui con-

tacte amb els aliments. En altres paisos s'ha intentat tamb6 la inoculacid

de Proteus rnirabilis o estafilococs epidermidis, no productors d'enteroto-

xina a fosses nasals, puix que aquests gcrmens impedeixen l'cstabliment

d'estafilococ daurat.
Les altres mesures quant a tuberculosi bovina, idcntiques a les de

bruceFlosi.
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QI ADRE. I

Profilaxi de la in(eccio en el nledi laboral

PROF IIAXI

\'ACUNES

CONTROLS

1)1 RECTA

INDIRECTA

Espec i flea

I nespecffica
o general

Vacuncs
Serums
Gammaglobulines
Quimioprofilaxi

Informacio epidemiologica
Aillament
Desinfeccio

Des in sect ac i6

Mesures higieniqucs

Recerca portadors, etc.

Mesures cstandard
Alimentaries
Urbancs
Rurals

Educacio sanitaria

Etc.

Germcns vius

Gcrmens morts

Anatoxines

Toxines

Monovalents
Polivalents

Antfgcns
l gual s
Diferents

Estcrilitat

Innocuitat

Titulacio ad hoc

antigenlea

Control eficacia

capacitat
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Carnpanya vacunal
en medi laboral

Contraindications
de la vacunacio

Informacio previa
escrita
oral

Mai campanyes massives
Dia abans de festiu
Xeringa d'un sol us
Fitxer personal respecte contraindications

Vacunacio Evitar crisis histcriqucs
sense cues Major nombre de persones vacunades

Caracter voluntari
Laboratoris maxima confianca i amb expericncia

anterior
Relacio % personal vacunat

T. P.

Diabetis

Cardiopaties descompensades

Malalties neurologiques cerebrals
PERMANENTS 1\lefritis

Afeccions hcpatiques

Etilisme cronic

Hipertiroidisme

Estats al•leraics actius

TEMPORALS

Embaras
Proces febril
Convalescencies
Anergies
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VACUNES

Obligatories

Antivariolica
Antidifterica
Antitifica

Cap per lici laboral
Danes

Menors

Triptic cntrada

Convenients
Obligatories per Sanitat International

ANTIVARIOLICA

ANTIDIFTERICA

AN'FI'IIFICA

En demanem l'.ANULI.ACIO

Major perill reaccions vacunals

Cap cas mundial OMS

Nomes cxigencia entrada (o sortida)

d'Espanya segons pais de proccdencia

Postura falsa del metge d'empresa davant

reconeixement d'cntrada

Antecedents EE. UU.

No laboral: Infancia

Laboral

Personal hospitalari
Guarderies
Escoles

No obligatoria sense ordre especffic dc Sanitat

Inundations

Castastrofes

Filtrations
Canonades
Pous

Epidemies
Profilaxi laboral mesures higieniques
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Personal sanitari al servei d'hospitals, sanatoris i laboratoris: terra
exposat pel Dr. Seres.

20. Parasitdries.

Ancilostomiasi. Treballs en mines i horts.
Practicament ha dcsaparegut a tot Europa gracies a les mesures pro-

filactiques individuals per a diagnosticar cis portadors de parasits, mitjan-
cant rcitcrats examens coprologics (reconeixements d'entrada i periodics),
mesures higicniqucs severes: dutxcs, rentat de mans, botes, WC obligatori,
aireacici, ventilacia de les galeries, for baixar la temperatura a menys de 20
etcetera.

Paliidisnrc. Treball, sanejament, etc., de zones paludiques. El 1964
I'OMS va reconcixer que el paludisme havia estat eradicat del nostre pais
i va considcrar Espanya lliure d'aquesta malaltia. No obstant aixo, 131
casos encara van esser declarats entre cl 1967 i el 1972; pero cap d'autocton,
solament transfusionals o en addictes a les drogues.

En medicina laboral, per tant, nomes ha d'esser motiu de preocupa-
cio els treballs de sanejar zones cndemiques i, en general, nomes hem
d'assenyalar quc les mesures preventives aconselladcs son cloroquina 500
mgr. una vegada la setmana, o 100 mg. tambc la setmana de pirimetamina
o be 100 neg.. diaris de proguanil continuada fins a 4 semanes despres d'ha-
ver sortit de la zona sospitosa.

Anticatarral. En medicina laboral es una de les vacunes mes utilitzades
i que les empreses tenen en compte anualment. Per desgracia, l'enfoca-
ment de la majoria de les campanyes preventives es oriental en la faceta
paramcdica de la Iluita contra l'absentisme. La seva eficacia es relativa,
varia segons les estadistiques, oscilia at voltant d'un 60 °o. Via bucal molt
c6moda, poc aconsellada en la rostra especialitat, per ]a falta de col.la-
boracio i de continuitat de I'obrer.

Autigripal. Per tothom es conegut el problema dc les mutacions dels
virus gripals. Quan s'utilitzen vacunes ad hoc, Ilur eficacia arriba a
on 75 °b i teoricament a un 90 °o. La giaestio cs d'encertar la composicio
de la vacuna. Hem eludit fins ara de tocar aqucst extrem en totes les
vacunes exposades perque s'aparta del terra; en aquest cas, davant la
problematica d'aquests hivcrns, ens hem d'estench-e una mica mes.

Tenint en compte la composicio antigenica del virus i la possibilitaf
(IC mutacions cicliqucs entre els virus A i B, s'han preparat unes vacunes
polivalents que teoricament cobrcixen aquestes variants en diversos anys,
per a fins i tot 4 mutacions del tipus A, i 2 del tipus B. Pcrb aquest am'
sembla que han fallat les previsions.

L'OMS tc una scrie de laboratoris per a la grip en molts paisos del
man, que sistematicament aillen els virus de tots els brots epidemics i
aixi detecten les possibles mutacions i aconsellen la preparacio de la
vacuna mes convenient.

Al final de goner d'aquest any, en el campament militar de Fort Dix
-Nova Jersey- apareix un biot gripal amb una defuncio. S'estudien 12
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casos i en 4 s'a'illen soques del virus A/pore que combiners caracteristiques

de la grip asiatica i dc la porcina sernblants als estudis serologics retros-

pectius de la grip 1918. Amb aixo es passa a un pla politic que afecta els

problemes de la nostra especialitat. Hom consulta diversos especialistes,

entre ells Salk, i prcdiuen per als EE. UU. una epidemia per a aquesta

lardor-hivern, greu, ja que la majoria es troba immunologicament despro-

tegida davant aquesta varietat, i amb aixo el president Ford ordena pre-

narar una campanya massiva antigripal i demana on credit equivalent it

7.500 milions de pessetcs al Congres i l'OMS recomana la nova composicici

dc la vacuna per a aquest any, que ja es a la venda a Espanya. Quinn

actitud hem d'adoptar a les nostres empreses davant aquesta campanya

alarmists americana? Des del febrer tots els 95 centres do I'OMS repartits

pci mon que estan en fase d'alerta no ban detectat ]a presencia de la

nova coca. A Fort Dix el comportament de la nova soca va esser identic

al de 1'A/Vict6ria classic. No es possible de predir el comportament de

certes soques, si provocaran pandemics o no. El 1960, a Txecoslovaquia,

i cl 1974-75, ja s'havien aillat soques A/pore sense provocar epidemics.

Llavors, per que aquesta campanya americana? Sincerament, creiem que

davant l'informe pessimista dels virolegs, ha passat a un pla totalment

politic en relacid amb les proximes eleccions presidencials i nosaltres hem

d'adoptar una postura d'espera, pero no comencar cap campanya alarmista

en les nostres empreses. Com sempre, cal aconsellar una vacunacio preven-

tiva antigripal o, millor encara, anticatarro-gripal, pero mai no hem de

deixar-nos portar per aqucsta alarma medico-politica americana. En rela-

cio amb I'eficacia, hem dc fer ressaltar que aquesta esta tambe en relacio

amb el °o de personal vacunat. En general, per experiencia, s'accepta que

quan s'aconsegueix de vacunar el 60 °o d'una poblacio, Ics epidemics ten-

dcixen a extingir-se. En una comunitat militar es va comprovar que la

immunitat davant la grip era baixa abans de la vacunacio en un 92 °o.

Despres de la vacunacio queda tan sols un 1,5 °o amb immunitat baixa.

Si es vacunava on 85 °o, passava la grip un 26 °° dcls no vacunats i cl 16 °P

dels vacunats. Si no es vacunava ningu, el nombre de malalts pujava del

26°n al 63°n.

Fi;iix Pt ytviun.v i Bi sot t; Is: El Dr. Portell ens ha ICt Una cxposicir

dc la nrolilaxi general dc la infeccio en el treball. Ara, hi ha una infeccio

quc to molta imnortancia, que es Cl tctan, del qual ens parlara el Dr. Joan

Garces, qui, a mes a Ines, to on doble aspecte: d'una banda es un metge

dc la medicina del treball, pero de l'altra, i aixo es molt important, es

cl mctge que s'encarrega, a l'Hospital de Nostra Senvora del Mar, dels

casos de tetan i en to una gran experiencia clfnica; o sigui que el veu

des d'un punt de vista assistencial. Te la paraula el Dr. Garces.

251


