EFECTOS E CONSECUENCIAS
DO CONSUMO DE TABACO
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NOTA SOBRE A LINGUAXE
Na Confederación Don Bosco, traballamos por igual mulleres e homes, mozos e mozas, nenas
e nenos. Pensamos que é importante contar coa participación de todos e todas e non entendemos que haxa diferenzas por cuestión de xénero.
Este manual escribiuse tratando de utilizar unha linguaxe igualitaria e non sexista aínda que,
nalgúns casos e para facilitar a lectura, fai uso xenérico do masculino para designar aos dous
sexos.

EFECTOS E CONSECUENCIAS DO TABACO
QUE SABEMOS SOBRE O TABACO?
O tabaco é unha planta do xénero nicotiana, orixinaria de América do Sur, da que existen máis de cincuenta especies diferentes; dentro delas, é a Nicotina Tabacum a que
suscita maior interese.
Elabórase a partir das follas secas desta planta e contén varias substancias, entre
as que destaca a nicotina, responsable de xerar dependencia. A nicotina é unha das
substancias con maior poder adictivo, similar ao da heroína ou a cocaína, de aí que
poucas persoas poidan controlar o seu consumo fumando só de cando en vez.

POR QUE TANTA XENTE CONSUME TABACO?
• Substancia que está socialmente aceptada.
• Asociada a celebracións e festas.
• Barata e accesible.
• Falta de concienciación sobre as consecuencias negativas.
• Presión grupal; moita xente faino.
• Búscase a imaxe social asociada á vida
adulta.
• Confire atractivo persoal.
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É O TABACO UNHA DROGA?
Segundo a OMS, unha droga é toda substancia que introducida no organismo produce unha alteración do funcionamento do sistema nervioso central da persoa e pode
crear dependencia física, psicolóxica ou ambas.
Polo tanto, o tabaco é unha droga. O seu uso está moi normalizado e é cultural. Porén,
é unha das drogas con máis efectos nocivos para a saúde física e mental. Desde hai
uns anos, os adolescentes españois coquetean perigosamente cos cigarros electrónicos. É a última moda entre a xente nova, atraída por sabores como o chocolate, a
vainilla ou a menta; non perciben este consumo como algo nocivo, a pesar de que a
gran maioría dos cigarros electrónicos levan nicotina. Segundo a «Encuesta sobre
el uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España» (ESTUDES) de 2018, o 48,4
% dos adolescentes (entre 14 e 18 anos) probaron o cigarro electrónico (57 % homes,
47,7 % mulleres). A prevalencia oscila entre o 41,4 % aos 14 anos ata o 52,4 % aos 18
anos; o 37,8 % fumaron cigarro electrónico no último ano, e o 14,9 %, no último mes.
Para o doutor Esteve Fernández, esta tendencia é especialmente grave polo que significa: «unha porta de entrada clara ao tabaquismo e comprometen la “desnormalización” do tabaco conseguida tras moitos anos de traballo». Isto alármanos, xa que
pode indicar que se trata dunha porta de entrada ao tabaquismo. Temos xente nova
que sabe que o tabaco é malo, pero pensa que isto non o é tanto. Engánchanse á
nicotina e logo empezan a fumar cigarros convencionais.

A QUE IDADE SE COMEZA A CONSUMIR TABACO?
É a substancia coa que os estudantes establecen os primeiros contactos, situándose
a idade media de inicio no consumo para este grupo nos 14 anos. O tabaco está moi
presente no tempo libre e nas relacións sociais da mocidade. O 44,4 % das mozas e o
38,2 % dos mozos de entre 14 e 18 anos probaron o tabaco algunha vez na vida. O 9,8
% dos adolescentes nesa franxa de idade fuma a diario (o 9,4 % dos mozos e o 10,3 %
das mozas), segundo datos do Plan Nacional sobre Drogas do Ministerio de Sanidade.
A cifra coloca ao país ao fronte da UE como nación onde a xente nova comeza antes
a fumar.
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CANDO E ONDE FUMAN MÁIS A XENTE NOVA E OS ADOLESCENTES?
O consumo de tabaco prodúcese, fundamentalmente, as fins de semana e no tempo
libre, tempo de ocio dos mozos, cando se bebe alcohol. Adoita ser á saída do colexio,
nos parques.
Case o 41 % dos menores de idade consegue tabaco por eles mesmos a pesar de ser
ilegal, en bares, estancos, tendas, etc.

QUE SÍNTOMAS SE TEÑEN AO FUMAR?
Os efectos da nicotina a curto prazo máis destacados son: aumento da frecuencia
respiratoria, taquicardia, aumento da presión sistólica e diastólica, vasoconstrición
periférica (que dá lugar a frialdade e palidez na pel) e tremor de mans. Ademais, a
nicotina facilita a memoria e diminúe a irritabilidade, así como a sintomatoloxía depresiva.
En canto aos efectos a longo prazo, ademais de ser un consistente factor de risco
para o desenvolvemento de varios tipos de cancro, así como de enfermidade pulmonar e cardiolóxica, a nicotina relaciónase cunha alteración do ritmo de sono e vixilia e
da capacidade de memoria e aprendizaxe. A nivel psicolóxico, o consumo crónico de
nicotina relaciónase con maiores niveis de ansiedade, estrés e depresión.

QUE LLES OCORRE AOS ADOLESCENTES CANDO FUMAN HABITUALMENTE?
Consecuencias sociais e psicolóxicas
• Diminuír o apetito: a redución do apetito fai
que moitas persoas comecen a fumar, así
como o temor a aumentar de peso fai que
moitas persoas non queiran deixar de fumar.
• A curto prazo, fumar ten un efecto antidepresivo, pero, a medio-longo prazo, as persoas
fumadoras presentan maiores niveis de sintomatoloxía depresiva en comparación coas
persoas que non fuman.
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Un desexo vehemente de nicotina.
Ansiedade.
Depresión.
Somnolencia ou problemas para durmir.
Malos sonos e pesadelos.
Sentir tensión, inquietude ou frustración.
Dificultade para concentrarse.

Consecuencias físicas
•
•
•
•
•
•
•
•

Incrementar a actividade no intestino.
Crear máis saliva y flegma.
Incrementar a frecuencia cardíaca arredor de 10 a 20 latidos por minuto.
Incrementar a presión arterial a 5 a 10 mm Hg.
Causa sudación, náuseas e diarrea.
Dores de cabeza.
Dedos e dentes amarelados.
Mal alento.

O TABACO AFECTA IGUAL A TODAS AS PERSOAS?
O tabaco NON afecta de igual forma a todos, senón que afecta en función das características persoais como a idade, a cantidade ou o estado de saúde previo.

QUE É UNHA ADICCIÓN? CANDO É UNHA PERSOA ADICTA AO TABACO?
• Uso: Non hai consecuencias negativas inmediatas.
• Abuso: Uso regular con algunhas consecuencias de gravidade moderada.
• Dependencia: Dáselle prioridade ao consumo de tabaco respecto do resto de
aspectos da vida da persoa. Afecta tanto a nivel físico como a nivel psicolóxico.
Adicción: Patrón de hábito repetitivo que incrementa o risco de enfermidade ou
problemas sociais e persoais asociados. Está caracterizado por unha perda de
control, reforzo a curto prazo e efectos negativos a longo prazo.
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Calquera persoa que empeza a consumir tabaco pode facerse adicta á nicotina. Os
estudos comprobaron que as persoas que empezan a fumar durante a adolescencia
son máis propensas a formar un hábito. Canto máis novo se empeza a fumar, máis
probabilidades hai de converterse nun fumador con dependencia á nicotina.
O test de Fagerström* axuda a determinar se unha persoa ten ou non dependencia á
nicotina a través de seis preguntas cunha serie de respostas asociadas a unha valoración numérica. Algunhas das preguntas deste test son as seguintes:
•
•
•
•
•

Canto tempo despois de espertar fuma o seu primeiro cigarro?
Encontra dificultade para non fumar nos sitios onde está prohibido (cine, etc.)?
Que cigarro lle desagrada máis deixar de fumar? (o primeiro, outros)
Cantos cigarros fuma cada día?
Fuma máis durante as primeiras horas despois de levantarse que durante o resto
do día?
• Fuma aínda que estea tan enfermo que teña que gardar cama a maior parte do
día?

CALES SON AS RAZÓNS QUE DÁ A XENTE PARA EMPEZAR A FUMAR?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Por diversión e pracer.
Para sentir emocións novas.
Para superar a timidez e relacionarse.
Baixa autoestima.
Curiosidade
Influencias familiares
Presión grupal do círculo de amigos.
Problemas persoais e doenzas.
Rebeldía.
Aburrimento.
Falta de confianza e seguridade.

*Se estás interesado en realizar o test, podes encontralo no informe de recursos didácticos.
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MITOS SOBRE O CONSUMO DE TABACO
Hoxe en día sabemos moito máis sobre os efectos do tabaco do que sabíamos no
pasado. Porén, o consumo de tabaco está ligado á nosa cultura e tamén asociado a
múltiples mitos e falsas crenzas sobre posibles beneficios do seu consumo. É necesario aclarar estes mitos para que poidamos ser capaces de tomar decisións que
afecten positivamente á nosa saúde.
A continuación acláranse algúns dos mitos máis estendidos na nosa sociedade con
respecto ao tabaco.

MITO: Fumar un cigarro relaxa e alivia o estrés.
REALIDADE: O tabaco non ten propiedades relaxantes, xa que é un estimulante. A
aparente sensación de «alivio» que se sinte ao fumar un cigarro débese á supresión
dos síntomas de abstinencia producidos pola falta de nicotina no cerebro.

MITO: Os cigarros baixos en nicotina non fan dano, non son canceríxenos.
REALIDADE: Aínda que os cigarros sexan baixos en nicotina e alcatrán, adoitan fumarse en maior cantidade ou dando caladas máis profundas, etc. para conseguir a
mesma concentración de nicotina en sangue; así, anúlanse as súas vantaxes e os
riscos aseméllanse aos dos cigarros normais.

MITO: O tabaco contamina, pero máis os coches e as fábricas, así que se podemos
ser vítimas da contaminación ambiental, por que preocuparnos?

REALIDADE: Non hai que esquecer que o tabaco está presente nunha terceira parte
de todos os cancros diagnosticados; unha porcentaxe suficientemente importante
como para ter en conta os seus riscos.

MITO: Eu non dependo do tabaco, podo deixar de fumar cando queira.
REALIDADE: A dependencia do tabaco é difícil de cortar e para deixar de fumar hai que
tomalo moi en serio.
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MITO: Un pásao moi mal cando deixa de fumar, é peor o remedio que a enfermidade.
REALIDADE: É certo que ao principio, cando se deixa o tabaco, a dependencia á nicotina provoca malestar, pero é unha sensación temporal. En cambio, os beneficios son
moi evidentes e importantes, e aparecen aos poucos días de abandonar o consumo.

MITO: Se deixas de fumar, engordas sempre.
REALIDADE: Esta crenza é unha barreira á hora de intentar deixar de fumar, especialmente entre as mulleres. Descoñécese o mecanismo explicativo da ganancia de
peso, aínda que os estudos apuntan a estas explicacións: 1) os fumadores pesan de
media 4 kg máis que os non fumadores, polo que a ganancia de peso se explica pola
recuperación dese peso de menos. 2) A nicotina é unha substancia estimulante, polo
que a súa eliminación reduciría o metabolismo basal da persoa. 3) O síndrome de
abstinencia tras a retirada da nicotina caracterízase, entre outros síntomas, por un
aumento do apetito. Non obstante, cabe destacar que, de media, os fumadores engordan entre 3 e 5 kg tras un ano da cesación, e que os beneficios de deixar de fumar
son substancialmente maiores que os prexuízos de engordar 3-5 kg.

MITO: Deixar de fumar é case imposible.
REALIDADE: Deixar de fumar ten as súas dificultades, como ocorre con calquera outra adicción, pero é posible. Na actualidade disponse dunha ampla gama de tratamentos farmacolóxicos e psicolóxicos que axudan a deixar de fumar.

MITO: O tabaco de lear é máis natural, menos prexudicial; fúmase menos e é máis
fácil deixalo.

REALIDADE: Todo isto é falso. Aínda que sexa de lear, contén a mesma ou maior cantidade de substancias tóxicas que os cigarros tradicionais. Algúns estudos atoparon
maiores niveis de monóxido de carbono expirado nos fumadores de tabaco de lear;
isto posiblemente está relacionado coa frecuencia e intensidade das caladas.

MITO: Coñezo persoas moi maiores que fuman moito e están moi ben.
REALIDADE: Fumar é un factor de risco, é dicir, aumenta a probabilidade de sufrir problemas de saúde e, entre eles, a redución da esperanza de vida uns 20 anos. Ademais,
non só viven menos anos en comparación cos non fumadores, senón que tamén se
reduce a súa calidade de vida.
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MITO: Hai moitas cousas peores que o tabaco.
REALIDADE: O tabaco é a primeira causa de morte evitable nos países industrializados (aproximadamente un de cada dous fumadores falece por enfermidades relacionadas co tabaco). No mundo, segundo as últimas informacións da OMS, 8 millóns de
persoas morren anualmente polo tabaco (tanto de forma directa como indirecta). En
España morren anualmente case 70 000 fumadores.

MITO: Fumar pouco nunha muller embarazada non dana o feto. É mellor iso que ter
ansiedade.
REALIDADE: Todas as investigacións apuntan a que fumar ten efectos nocivos non
só na nai, senón tamén no feto. Fumar relacionouse cun aumento da probabilidade
de embarazo ectópico, aborto espontáneo, desprendemento de placenta, parto prematuro, morte perinatal, baixo peso ao nacer (entre 200 e 300 gramos) e síndrome
de morte súbita do lactante, entre outros. Non hai ningún estudo publicado que indique que a ansiedade asociada ao síndrome de abstinencia por deixar de fumar sexa
prexudicial para o feto.

MITO: O tabaco rubio non é tan malo como o negro.
REALIDADE: A diferencia entre tabaco negro e rubio reside tanto na súa orixe como no
tratamento da planta (o rubio sécase e o negro sécase e ferméntase). Isto dá como
resultado diferentes niveis de acidez: o tabaco rubio é máis ácido (pH <6) e o tabaco
negro, máis alcalino (pH>7), pero non hai ningunha diferenza de toxicidade entre ambos os dous.

MITO: Fumo porque me gusta.
REALIDADE: Na maioría das ocasións, a persoa que fuma ten unha dependencia da
nicotina, xa sexa física (necesidade de manter niveis de nicotina en sangue) ou psicolóxica (asociación de fumar con estímulos condicionados). Arredor do 70-80 % dos
fumadores defenden querer deixar de fumar, porén unha pequena porcentaxe o consegue. Isto indica que as persoas non fuman porque lles gusta, senón porque teñen
unha dependencia da nicotina.
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Este material foi elaborado pola Confederación Don Bosco, coma parte do programa Pasaporte0,0 dentro da liña de Educación para a Saúde, en colaboración con Gema Aonso Diego,
graduada en Psicoloxía e máster de Psicoloxía Xeral Sanitaria pola Universidade de Oviedo,
máster en tabaquismo pola Universidade de Cantabria, e na actualidade, doctoranda no
tratamento do tabaquismo en persoas en tratamento por outras substancias.
Creouse como recurso orientativo, polo que está aberto ás contribucións e á experiencia dos
axentes sociais que o vaian utilizar. Esperamos que a información e as dinámicas ofrecidas
sexan útiles no voso labor preventivo. Así mesmo, queremos agradecer e eloxiar o traballo e a
dedicación dos mozos voluntarios como impulsores de hábitos de vida saudable.

www.pasaporte00.org
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