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què és l’amiant (o asbest)?

Família de minerals fibrosos formada per silicats complexos de 

ferro, sodi i magnesi principalment

 Serpentines

 Anfíbols

Crisòtil (amiant blanc)

Crocidolita (amiant blau)

Amosita (amiant marró)

Antofilita

Tremolita

Actinolita



propietats tecnològiques excepcionals

Resistència al foc
Resistència a l’abrasió/tracció

Aïllant tèrmic i acústic

Teixible Resistència a àcids i àlcalis

Baixa conductivitat elèctrica

Baix cost



ocupacional paraocupacional

(domèstica)

ambiental

fonts d’exposició a l’amiant
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importació d’amiant a Espanya i normativa

* 1ª normativa específica

** prohibició ús, producció

i comercialització fibres

amiant i MCA    

VLA-ED 1f/ml 0,6f/ml 0,1f/ml



 Relació sospitada

càncer d’estomac

càncer colorectal

càncers del tracte urinari

efectes sobre la salut

 Relació segura

patologia pleuropulmonar

mesoteliomes malignes no pleurals

càncer de laringe

càncer d’ovari

Malalties professionals
RD 1299/2006



 Període de latència llarg/molt llarg  

efectes sobre la salut

 Efectes no es diferencien dels provocats per altres contaminants 

 Mètodes diagnòstics i tractament són els propis de cada patologia

característiques

 Requereixen exposicions prolongades  



mesotelioma maligne pleural

càncer broncopulmonar

pat. pleural no maligne
plaques pleurals
engruiximents pleurals difusos
vessament pleural benigne
atelèctasi rodona

asbestosi

 patologia neoplàsica

patologia pleuropulmonar

 patologia no neoplàsica



Plaques pleurals

 Efecte més freqüent 

 Indicador d’exposició a l’amiant 

 Assimptomàtiques

 Plaques de fibrosi de la pleura parietal 

patologia 

pleuropulmonar



engruiximent pleural difús
patologia 

pleuropulmonar

 Menys freqüent que les plaques 

 Requereix exposicions més importants 

 Pot donar clínica i afectació funcional

 Engruiximent fibrós pleura visceral 



vessament pleural benigne
patologia 

pleuropulmonar

 Efecte més precoç 

 50% o més són assimptomàtics

 Seguiment per descartar procés

maligne (3 anys)

 Tendeix a la resolució espontània,

si bé pot recidivar 



atelèctasi rodona
patologia 

pleuropulmonar

 En general poc simptomàtica 

i no requereix tractament 

 Atrapament d’una zona de pulmó

degut a fibrosi pleural

 Descartar procés maligne 



asbestosi
patologia 

pleuropulmonar

 Fibrosi intersticial del pulmó 

 Requereix exposicions importants

(típica malaltia professional) 

 Manca de tractament curatiu 

 Clínica variable. Pot progressar un cop

acabada l’exposició 



patologia 

pleuropulmonar

 Poc freqüent 

 Latència molt llarga (±40 anys)

 Pronòstic dolent 

 Única causa ben establerta

és l’amiant 

mesotelioma maligne pleural

 No té relació amb el tabac 



càncer broncopulmonar
patologia 

pleuropulmonar

 FA a l’amiant varia entre 5-15% 

 Efecte sinèrgic amiant-tabac 

 Pronòstic variable 

 Principal causa de mort per amiant 



tothom exposat emmalalteix?

PERILL RISC

NO



de què depèn el risc?

 Tipus i característiques de les fibres d’amiant

 Característiques de l’exposició

Concentració, freqüència, duració

 Característiques individuals

 Exposició a tabac i altres contaminants

Llargada, diàmetre, composició (Fe2+/3+)



25 fibres/cm3 - anys

10 fibres/cm3 x 2,5 anys

1 fibra/cm3 x 25 anys
0,1 fibres/cm3  x 250 anys

asbestosi
dosi acumulada llindar

(Exposició diària x anys d’exposició)



de què depèn el risc?

 Tipus i característiques de les fibres d’amiant

 Característiques de l’exposició

Concentració, freqüència, duració

 Característiques individuals

 Exposició a tabac i altres contaminants

Llargada, diàmetre, composició (Fe2+/3+)

Risc de desenvolupar un càncer de pulmó en funció de l’exposició a amiant i/o tabac 

(segons Hammon, Selikoff i Seidman, 1969)

No exposat a amiant Exposat a amiant

No exposat al tabac 1 5,17

Exposat al tabac 10,85 53,24





https://salutpublica.gencat.cat


