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Una persona mor 

cada hora a 

Catalunya a causa del 

tabac 

El tabac avança la 
menopausa, augmenta el 
risc d’infarts de miocardi, 
influeix en els 
tractaments de 
reproducció assistida i té 
moltes conseqüències per 
al fetus

La meitat de les dones fumadores continuen fumant d'amagat durant l'embaràs, 

ha denunciat avui la ginecòloga i membre de la Junta de la Societat Catalana 

d'Atenció i Tractament del Consum del Tabac (Scatt), Elena Castellanos. La 

ginecòloga ha pronunciat aquest matí la conferència Ginecologia i Obstetrícia en 

Tabaquisme, durant la VII Jornada de la Scatt, en la qual participen al CaixaForum 

de Barcelona més de 350 professionals.

Durant l'acte d'inauguració, la doctora Ángela Martínez 

Picó, presidenta de Scatter, una societat integrada a 

l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, ha 

reivindicat que l'atenció a la dona embarassada i els 

perjudicis que ocasiona el tabac en aquest període "s'han 

d'abordar seriosament".

Encara que el nombre de dones que fuma ha disminuït els últims anys, es calcula 

que a Espanya un 25% de les dones en edat reproductiva són fumadores i, 

d'aquestes, més de la meitat segueix fumant durant l'embaràs.

"De les dones que aconsegueixen 

deixar-ho, un 70% torna a fumar 

després del part", ha remarcat 

Castellanos, que ha advertit que el 

tabac avança la menopausa, augmenta 

el risc d'infarts de miocardi en dones 

que prenen anticonceptius, influeix en 

els tractaments de reproducció 

assistida i té moltes conseqüències per 

al fetus i el seu desenvolupament 

posterior.

El 50% de fumadores mantenen l’hàbit d’amagat durant 
l’embaràs
Es calcula que a Espanya un 25% de les dones en edat reproductiva ho són
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Una dona fuma un cigarret davant d'un nen en un parc. /CARLOS ROSILLO 
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Y ADEMÁS...

CONTENIDO PATROCINADO

Rasputín

(ARTE)

Cómo Invertir Sabiamente 

Pequeñas Cantidades

(VICI)

Ni te imaginas por qué esta foto de 

esta modelo ha provocado tantos 

comentarios

(HOLA)

Realiza este sencillo test para 

conocer tu perfil enológico

(VIGNERONS)

Pel que fa al fetus, Castellanos ha assenyalat que un dels efectes adversos més 

coneguts és el baix pes dels nadons, però també poden patir més asma infantil, 

otitis o infeccions respiratòries. A més, ha assenyalat l'especialista, els últims 

estudis relacionen el consum del tabac amb la síndrome d'hiperactivitat i dèficit 

d'atenció i el càncer infantil. També ha avisat que, en arribar a l'edat adulta, els 

fills de dones fumadores són més proclius a patir diabetis i malalties 

cardiovasculars.

Per la seva banda, la professora del Departament de Psiquiatria de la Facultat de 

Medicina de Saragossa Isabel Nerín ha explicat en la seva conferència, titulada El 

tabac i les dones: Una atracció fatal, que moltes dones utilitzen el tabac com una 

estratègia per afrontar emocions negatives o, fins i tot, per controlar el pes, 

considerant el tabac com una ajuda en la vida diària. "Això es converteix en una 

atracció fatal per l'enorme càrrega de malaltia i discapacitat que pot suposar per 

a les dones que fumen", ha dit Nerín.

"Fa alguns anys" —ha afegit—, el cigarro es presentava davant les dones envoltat 

de glamur i això es podia associar a l'erotisme. Avui dia, la prohibició de la 

publicitat del tabac i la quantitat d'informació que hi ha sobre els riscos que 

suposa l'hàbit de fumar fan que el cigarro quedi allunyat del glamur i de 

l'erotisme".

Nerín ha explicat que "com que les dones s'han incorporat més tard que els 

homes a l'hàbit del consum del tabac, els danys provocats pel tabac s'han produït 

abans en el grup dels homes i, lògicament, les campanyes de prevenció s'han 

centrat molt de temps únicament en aquest grup". De manera equivocada, "la 

igualtat de drets va assumir la igualtat de consum i actualment el càncer de 

pulmó disminueix en els homes i augmenta en les dones", ha ressaltat.

A més, Nerín també ha denunciat que durant molt temps les advertències se 

centraven en els riscos de fumar durant l'embaràs pels danys que comportava 

per al fetus, "convertint la dona en invisible des del punt de vista de la prevenció". 

L'embaràs "pot ser una oportunitat per deixar de fumar, no només una 

oportunitat per al fetus, sinó també per a la dona", ha sentenciat Nerín.

Les especialistes han reivindicat campanyes que tinguin en compte les 

preocupacions i els interessos de les dones i que incideixin en els riscos que 

fumar comporta per a la seva salut, desmuntant falses creences com la del 

control del pes o la de fer front a emocions negatives.
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ARXIVAT A: 
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cambiando de banco, no de trabajo.
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