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    RISCOS PER LA SALUT 
           SENSE FRONTERES 

 Augment de temperatura i la calor 
extrema. Qualitat  del aire.  

 

 Increment de inundacions i tifons. 
Qualitat del aigua.  

         

 Increment del risc de infeccions i 
epidèmies. 
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Efectes de la qualitat del aire 
sobre la salut 

 Com que la calor augmenta també els 
nivells de contaminació del aire, 
incrementa el nombre de partícules en 
suspensió, augmenta els nivells de ozó, 
i de pol·len i altres partícules que poden 
produir al·lèrgia. I malalties 
respiratòries i cardiovasculars 
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CONTAMINACIÓN 
DEL AIRE 



Daños para la salud evitables cada año si se disminuyen los 
índices de contaminación a los  recomendados por la OMS. 
CREAL 2009 

 Ahorro en enfermedades y muertes: 

 Ahorro3.500 mueres prematuras (un 12% de 
todas las muertes naturales entre les personas 
mayores de 30 años), lo que representaría un 
incremento de la esperanza de vida de unos 14 
meses; 

 1.800 hospitalizaciones por razones 
cardiorespiratorias. 

 5.100 casos de bronquitis crónica en adultos 

 31.100 casos de bronquitis agudas en niños/as 

 54.000 ataques de asma en infancia y adultos. 

 

 



CONTAMINANTS AIRE I SALUT 

 Baix pes al néixer i prematuritat. 

 Deficiència cognitiva en nens/nenes prop de carrers 
amb alta contaminació  (Sunyer 2012-2017). 

 Residents a 5 Kms incineradora (J. García-Pérez 2013) 

 L’augment ha estat significatiu en el que respecta als 
tumors de pleura, estómac, fetge, ronyó, cervell i 
ovari (major probabilitat entre dones). 

 Pulmó, leucèmia (major probabilitat en homes).  

 Colon i recte, i bufeta de orina. 
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CONTAMINACIÓN 
DEL AGUA 



DISRUPTORES 
ENDOCRINOS 



Conseqüencies per la salut de dones i homes per 
exposició a  DISRUPTORS ENDOCRINS 

• Menarquia precoç. 

• Menopausa precoç. 

• Metrorràgies y Alteracions cicle menstrual. 

• Esterilitat masculina i femenina. 

• Atrofia de testicle. Càncer de testicle. 

• Endometriosis. 

• Alteracions funció tiroide. 

• Sensibilitat Química Múltiple, Fatiga Crònica i Fibromiàlgia. 

• Càncer de mama. 

• Diabetis. Obesitat. 

• Càncer de pàncreas. 
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EFECTOS DISRUPTORES 
EN EL DESARROLLO DEL FETO  



 La OMS ha advertit, que el canvi climàtic serà causa 
anual, d’un increment anual de mortalitat entre 2030 
i 2050. Entre elles, 95.000 per desnutrició infantil; 
60.000 per paludisme; 48.000 per diarrea; y unes 
38.000  persones grans per efecte de la calor. 

  La OMS estima que el cost dels danys directes sobre 
la salut es situa entre 2000 i 4000 milions de dòlars 
des de ara fins a 2030.Excloent de aquets costos, els 
que depenen de determinants per la salut, com la 
cura de la depuració del aigua, de l’agricultura i del 
sanejament i cura dels residus i aigües residuals. 
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