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La biometeorologia és la ciència que estudia els canvis 
de salut en persones i animals com a resultat dels 
diferents fenòmens meteorològics.

Diversos estudis confirmen que una excessiva 
concentració de ions positius en l’atmosfera provoca 
alteracions del sistema nerviós, trastorns digestius, 
aguditzacions de processos asmàtics o pèrdua de 
memòria i, en general, un efecte negatiu en la salut de 
les persones. La biometeorologia també analitza els 
efectes positius sobre la salut humana. En ambients 
frescs, en absència de vents o tempestes, es produ-
eixen concentracions de ions negatius amb efectes 
totalment saludables.

El clima i la meteorologia que es manifesten d’una 
manera heterogènia, segons l’àrea geogràfica, tenen 
una important repercussió sobre els organismes vius 
i l’ésser humà. El clima es caracteritza per unes vari-
acions regulars i periòdiques que segueixen un ritme 
cosmoclimàtic i una periodicitat immutable (estacions 
del any). La mortalitat dels ancians segueix un cicle 
anual, amb un màxim entre els mesos de gener i març 
i un mínim al setembre.

La temperatura, les radiacions solars, la pol·lució 
atmosfèrica, la ionització aèria, la humitat, etc., actuen 
sobre les al·lèrgies, les infeccions i l’estat d’ànim. 

L’augment de la pressió atmosfèrica pot augmentar 
la viscositat de l’aire respirat i facilitar un broncoes-
pasme en individus predisposats. La temperatura de 
l’aire a l’ombra disminueix aproximadament 1ºC per 
cada 150 metres d’altitud. La radiació solar augmenta 
amb l’altitud (aproximadament un 3% cada 100 m fins 
a 2000 m). A partir d’aquesta altura, els augments són 
molt més ràpids. Les repercussions de la contaminació 
ambiental sobre la salut són directes o indirectes a 
través de les alteracions provocades sobre els ecosis-
temes naturals. Les modificacions termodinàmiques 

de l’aire són les que semblen associar-se amb més 
freqüència a les alteracions orgàniques, mentre que els 
canvis elèctrics (canvis en la ionització aèria) es relaci-
onen sobretot amb les modificacions psíquiques.

La ionització atmosfèrica és un dels factors més 
estudiats. L’atmosfera és un oceà de partícules, àtoms 
i molècules, la majoria neutres i algunes ionitzades 
de forma positiva o negativa en la proporció de 5:4. 
Els ions positius augmenten amb alguns vents, com 
la tramuntana, el ponent (vent càlid procedent de 
l’oest), precedint les tempestes, i en la vida civilitzada, 
als habitacles on hi ha aire condicionat, calefacció, 
moquetes amb fibres artificials, pantalles de televisió 
o ordinadors.

Els ions negatius augmenten en uns microclimes de-
terminats, en els quals s’incrementa la seva producció: 
pluja, cascades i sortidors d’aigua, onatge i marees. 
Poden arribar a les estructures neurològiques a través 
del bulb olfactori o la circulació general, travessant la 
membrana alveolocapil·lar en els pulmons. Des del 
punt de vista de la salut, la disminució de ions no és 
bona; això passa en la pol·lució atmosfèrica. També és 
perjudicial el predomini de ions positius; aquesta situ-
ació provoca malestar general, cansament, congestió 
nasal, migranya, congestió laríngia, etc. Per contra, el 
predomini de ions negatius produeix efectes tranquil-
litzadors, provoca sensació de benestar i augmenta la 
concentració i la capacitat de treball. 

Per a millorar la concentració de ions negatius a 
les nostres vivendes, es poden utilitzar aparells de 
ionització de l’aire. És convenient que la temperatura 
d’una habitació, a l’hivern, no superi els 20°C. Una 
calefacció connectada implica un augment de la 
temperatura i un descens de la humitat. Com menys 
humitat, més ions positius; per tant, poden aparèixer 
diverses molèsties. Amb aquest límit es guanya en 
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salut i, de passada, s’envia menys CO2 a l’atmosfera. 
És important recordar que les pantalles del televisor i 
de l’ordinador emeten una gran quantitat de ions posi-
tius i que convé mantenir-se a bona distància d’aquests 
aparells. Ventilar la casa amb freqüència també dóna 
bons resultats.

S’anomena meteoropatia qualsevol trastorn psico-
orgànic relacionat amb els fenòmens meteorològics. 
Una tercera part de la població general, especialment 
les dones, acusa una notable meteorosensibilitat.

En el nostre entorn, generalment, es toleren mi-
llor els descensos tèrmics que les onades de calor, 
causants de deshidratació en nens i ancians i que 
provoquen insomni, debilitat i pèrdua de la gana. Els 
fronts freds i humits, en canvi, estimulen el sistema 
simpàtic, ocasionant alteracions cardiocirculatòries 
i respiratòries i una major sensibilitat al dolor, que 
acusen especialment els pacients amb malalties reu-
matològiques. 

Els qui treballem en serveis d’urgències hospitalàries 
hem observat que en alguns moments del dia, en dies 
concrets i en èpoques de l’any concretes, semblen 
sincronitzar-se un cert tipus de mals que poden col-
lapsar l’assistència sanitària, no sols en referència a les 
epidèmies infeccioses, sinó a altres tipus de malalties 
orgàniques no infeccioses.

Entre les meteoropaties o síndromes clíniques 
meteorosensibles, cal destacar la reumatologia. És 
sorprenent comprovar les prediccions del temps que 
fan alguns avis en funció de com se senten físicament 
i anímica. 

En el camp de la psicologia, els estudis epidemio-
lògics han comprovat que l’estat d’ànim, les descom-
pensacions de les malalties mentals, les temptatives 
de suïcidi i els comportaments alterats de la conducta 
s’associen a factors meteorològics. En neurologia, les 
alteracions del clima poden influir en l’aparició de crisis 
migranyoses i accidents vasculars cerebrals.

Fa més de 3.000 anys, a la Xina ja es coneixia la 
influència dels factors climàtics en les malalties de les 
persones, com fa referència el llibre Huang Di Nei Jing 
(tractat de medicina interna tradicional xinesa).

Tot i això, l’aplicació clínica de la biometeorologia 
humana és encara molt escassa, i el que en sabem 
només ens permet un coneixement més ampli i una 
millor comprensió de la malaltia.
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