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Introducció.
Les malalties ocasionades pels metalls pesants són poc freqüents i difícils de reconèixer a la pràctica clínica. 
Malgrat presentar una clínica inespecífica ocasionen importants trastorns (laborals, socials, familiars, 
econòmics) a les persones afectades. Convé tenir-les presents sobretot si se sospita una causa laboral ja que a 
més tenen repercussions en Salut Laboral. 

Descripció del cas
Antecedents personals i patològics. Home de 46 anys d’edat, fumador de 15 cigarretes/dia, intolerància 
gàstrica a AINE, gastroscòpia el 2001 per pirosi que fou normal, antecedent de trauma acústic lleu laboral, 
extirpació de lipoma de paret toràcica, dishidrosi. Treballa com a galvanitzador amb pistola de zinc des de fa 2 
anys.

Malaltia actual. A l’octubre de 2001 el pacient inicia clínica de malestar general i febrícula al lloc de treball i a 
casa. La clínica va empitjorant i s’afegeix cefalea holocranial, sudoració nocturna, astènia sense pèrdua de pes, 
basques matinals, alteració del gust, sequedat de boca i dolors musculars. Al maig de 2002 el pacient acudeix a 
la consulta d’atenció primària per a valoració.

Evolució. Atesa la inespecificitat inicial de la clínica, compatible amb múltiples malalties, s’inicia l’estudi amb 
una exploració física completa que no detecta troballes significatives. Se sol·licita una analítica general que és 
normal. El TAC cranial (per la cefalea de llarga evolució) és normal. Atès l’antecedent laboral (explica que al 
galvanitzar amb zinc es produeix molt de fum que inhala ja que la mascareta no és tancada), es demana una 
excreció urinària de zinc que és positiva: 1057,29 microgr/ gr de creatinina (v.r.: 150-600). Amb la clínica i 
l’analítica del Zinc es diagnostica una Intoxicació per zinc i es deriva a la Unitat de Salut Laboral, on se li fa un 
estudi complet i es confirma una Intoxicació per zinc i febre dels metalls.
El cas es posa en coneixement de la Seguretat Social que declara el cas com a malaltia professional i acorda les 
responsabilitats econòmiques per a l’empresa.
El pacient va deixar el lloc de treball i al febrer de 2006 presenta la primera analítica amb normalització de 
l’excreció urinària de Zinc. 

Discussió.
La intoxicació per metalls pesants presenta una clínica poc florida, inespecífica i d’instauració lenta que fa difícil 
el diagnòstic. 

El fet de tractar-se de malalties poc freqüents i tenir una clínica inespecífica per poder arribar al diagnòstic és 
fonamental una bona anamnesi, que ens pugui fer detectar un cas sospitós, cal demanar sempre els 
antecedents laborals i altres situacions de risc (estada en zones contaminades, etc.) davant d’un cas poc clar.

Cal tenir en compte en aquests casos la importància d’arribar al diagnòstic etiològic ja que a més té 
repercussions a nivell de Salut Laboral (declaració de malaltia professional o accident laboral, multes per a 
l’empresa, reacondicionament de llocs de treball, possible afectació d’altres treballadors, etc.) 
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