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Homes Dones Total

1990 47,3 22,4 33,7

1994 42,3 20,7 30,6

1998 39,3 23,0 30,9

2002 38,0 26,6 32,1

2006 34,5 24,3 29,4

Evolució del Tabaquisme a Catalunya

Prevalença de fumadors
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JOVES I TABAC

Els joves no se senten vulnerables
davant malalties futures,
pèrdua de qualitat de vida…
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JOVES I TABAC

Són amenaces contra la salut a llarg termini…

Les situacions de risc tenen l’atractiu d’estar a prop del perill, de 
la transgressió, de la provocació…
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DOCENTS I JOVES CONTRA EL TABAC

El mestre, figura clau en la lluita contra el tabac
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JOVES I TABAC

L’etapa escolar és el període ideal per prevenir o
modificar les conductes no saludables
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DOCENTS, JOVES I TABAC

• Actuació de prevenció del consum de tabac dirigit als 
docents

• Alumnes de primer d’ESO (12-13 anys)

• Proposta pedagògica articulada al voltant d’activitats 
formatives: fitxes, dossiers…

• A realitzar a les aules (hores de tutories)
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Objectiu: prevenció del tabaquisme des de 
l’escola

Prevenció primària: evitar el consum de tabac o retardar l’edat
d’inici

Prevenció secundària: evitar la consolidació de l’hàbit i eliminar
el consum
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Població destinatària

Exclusivament jove, de primer d’ESO, entre 12 i 13 anys
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Àmbit territorial

Obert als centres educatius de Catalunya interessats en
participar-hi

• Primera fase: experiència pilot amb centres propers als
membres del grup Joves i Tabac

• Segona fase: extensió a la resta de centres educatius de
Catalunya
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Participants

• Grup de Joves i Tabac

Programa Atenció Primària Sense Fum

• Societat Catalana pel Control i 

Tractament del Tabaquisme
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Previsió

• Adaptació de material formatiu per als docents

• Format electrònic

• Temari amb guia introductòria i 7 grans blocs
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DOCENTS, JOVES I TABAC

Temari: Guia introductòria

1. Epidemiologia

1. Joves i Tabac

1. Història del Tabaquisme

Consum  de tabac a Catalunya, 2 0 0 6  

 

50,9%	
29,4%	

19,7%	

No	fumadors	

Fumadors	

Exfumadors	

I niciació a l tabac 
 

 Condicionants personals: causes biològiques i personalitat 
 
Elem ents socioam bientals: influència dels companys i altres 
persones significatives, influència de la publicitat 
 

No hi ha cap producte que 
només en tres segles s’hagi 
estès com el tabac 
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DOCENTS, JOVES I  TABAC 
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DOCENTS, JOVES I TABAC

4. Addicció i components del tabac

4. Efectes del tabac

5. Acció del tabac

6. Prevenció

    

Quitrans 

Nicotina 

      Irritants 

             

 

 

Monòxid de carboni 

 

FUM DE TERCERA MÀ 

Estudi BI BE 

Avaluar: 

-  Exposició al tabaquisme passiu en lactants (nivells de 
nicotina en cabells) fills de pares i/o mares que fumen 
(hàbits).  

- Comprovar quina intervenció es mostra efectiva per reduir 

aquesta exposició  

-162 Equips de pediatria de 96 ABS de Catalunya  

	                                                                        G. Ortega, Departament  de Salut , Generalitat  de Catalunya 

El fum  del tabac 

Corrent  Secundàr ia  o Lateral: 
Fum de la Combustió 

Corrent  Pr im àr ia  o Pr incipal: 
Fum inhalat i espirat 

El nost re consell… 
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Com ponents del fum  del tabac     

Quitrans 

Nicotina 

      Irritants 

             

 

 

Monòxid de carboni 

 

• Residus bituminosos resultants de cremar el 
tabac 

 

• Poden haver fins a 56 tipus diferents 

 

• Produeixen alteracions específiques, amb 
resultat final de manifestació tumoral 

 

• Els més perjudicials, altament cancerígens:  

      Hidrocarburs aromàtics: Benzo-A-Pirè 

 

       Quit rans 

Un fumador de 20 cig/dia inhala ≈ 
840 cm³ de quitrans cada any 

 

 
Com binat  am b l’hem oglobina form a           

                                           CARBOXI HEMOGLOBI NA…  
 provoca hipòxia tissular…  

 

         formació de plaques d’ateroma en l’endoteli arterial… 
 

               acció inotròpica negativa sobre el miocardi… 

 

COHb ≥ 5% presenten una 
incidència d’ateroesclerosi  

21 vegades més que < 3% 

             

 

 

Monòxid de carboni 
 • Són els Oxidants que ocasionen estrés oxidatiu, amb fenòmens irritatius i danys 

funcionals i morfològics: malalties pulmonars obstructives cròniques, neoplàsies, 
aterosclerosi 
 

• Els més importants: Fenols, Acrole ïna, Àcid Cianh ídric, Am on íac, Aldehids... 

 

• Es formen Radicals Lliures i Espècies React ives d'Oxigen 

 

-  RL:     - Superòxid               (O₂·-) 

        - Hidroxil                  (OH·-) 

        - Peroxil                   (ROO·) 

        - Òxid nítric              (NO·) 

      ERO:  - Peròxid d’hidrogen  (H₂O₂) 
 

 

• En cada inhalació de fum ingressen en l’organisme 1 .1 0 5  RL  

     

• Alteren proteïnes amb peroxidació lipídica (LDL), ruptures de cadenes en l’ADN, 
produint apoptosi i necrosis cel·lular 

Com ponents I rr itants 

Nicot ina Nicot ina 
-  Alcaloide incolor 

-  Principal responsable de la DEPENDÈNCI A  
 del tabac 

•  7-10 seg, efecte cerebral 
•  Síndrome d’abstinència 

•  No intoxicació aguda 

-  Es troba a la saliva, sang, llet materna  
 i orina 
 

- Absorció: 
Pulmó: 70-90% 
Mucosa bucal: 40-45% 

Pell: mínima 

  És un tòxic??? 

Acció del tabac 

 

La unió de la Nicotina, al 

receptor nicotínic α₄β₂ ,  

en l’àrea ventral tegmental,  

provoca l’alliberament de  

dopamina en el nucli 

accumbens 

Addicció a l tabac 

Ramon, JM. Unitat de Tabaquisme. Hospital de Bellvitge 

NI COTI NA 

PULMONS 

CIRCULACIÓ SANGUÍNIA 

CERVELL 

NUCLI ACCUMBENS LOCUS CERULEUS 

DOPAMI NA NORADRENALI NA 

PLAER – 
RECOMPENSA 

Cicle neuronal de 

gratificació 

Intervé en el Sdr.d’abstinència, sobre 
funcions de vigilància, cognitives i 

d’estrés    

ADDI CCI Ó 
CONTENCI Ó  

Via Dopaminèrgica: 
Adicció cerebral 

Via Noradrenèrgica: 
Símptomes d’abstinència  

Dopamina 

Nicotina 

• La Nicotina incrementa la secreció de 
Dopamina 

• La Dopamina produeix sensació de plaer 

• La caiguda dels nivells de Dopamina 

entre cigarretes provoca els símptomes 

d’abstinència 

• El fumador busca més Nicotina per 

evitar-ho 

• En disminuir els nivells de Nicotina, els 

r e c e p t o r s  p a s s e n a u n e s t a t 

“obert”provocant una hiperexcitabilitat i 

conduint als “ cravings”  
 

Jarvis MJ. BMJ. 2004 

Bases de l’addicció 
Cal “atrapar”  e l fum ador…. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
ALTADI S (Fortuna, Ducados, Nobel, Gauloises…):  

 

1 .9 3 8  m ilions d ’euros en vendes…  

…durant  el pr im er sem estre de 2 0 0 7  

Com ponents del tabac 

• Nicotina i Quitrà: única informació 

 

• Propietat intel·lectual? 

 

• El 90% de cada cigarreta és tabac, addictiu i 

cancerigen 
  
El 10% són additius, compostos químics dels 
que sabem molt poc... 

Quants addit ius? 

ALTADIS va reconèixer com a 
additius  

289 substàncies químiques  

(moltes d’elles tòxiques) 

7 .9 5 0  m ilions de cigarretes 
 

1 5 7 ,5 4  m ilions d ’euros  

Vendes a Espanya de 

BAT ( 2 0 0 9 ) :   

Quants addit ius? 

A EEUU la indústria admet 599 additius dels que més de 
100 tenen activitat farmacològica 

 

 

 

 

 
    

   

FI NALI TAT: 

• AUGMENTAR L’ADDI CCI Ó A LA NI COTI NA 

• DI SMI NUI R ELS EFECTES MOLESTOS DEL TABAC 

Addit ius /  Addict ius I  

• 4,2% de sucres, aparentment innocus.  
En cremar-se produeixen acetaldehid: 

– Augmenta l’efecte de la nicotina 
– Mutagènic i tòxic per a l’embrió 

– Produeixen tumors en el tracte respiratori 
 
“En rates addictes a la nicot ina, aquestes sem pre 
escollien la m escla am b acetaldehid abans que la 
nicot ina sola“     

                  Michael Rabinoff, University of California  

Efectes farm acològics i qu ím ics dels addit ius de les cigarretes  
(Societat Americana de Salut Pública) 

Manuel Oñorbe  

Director general de Salud Pública 
Ministerio de Sanidad: 

“El tabaco es el único producto de consum o que 

no t iene que declarar su com posición”  

 
El País,  21 d’ octubre de 2007 

 

 

 

 

 

 

Si recicléssim ”…  

En els anys setanta Philip Morris va 
començar a utilitzar els additius... 
les vendes de Marlboro es van 
disparar 

La competència, British American 
Tobacco, va buscar la fórmula 
imitant els additius 
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Com  ens afecta e l fum  del tabac? Fum  de pr im era m à 

És el que aspiren 
els fumadors 

 

2 5   

m alalt ies 

diferents 

…diferent s t ipus de càncer, 
…infart  de m iocardi, 

…accidents vasculars cerebrals, Fum  de segona m à 

x 

És el que respiren els fumadors passius 

FUM DE TERCERA MÀ 
 

“La nicot ina reacciona am b productes quím ics 

atm osfèr ics ( àcid nit rós) , dipositant - se en la  

superfície d ’objectes quot idians.  

 

Aquest s residus que perduren en totes les 

superfícies m olt  tem ps després que la  
cigarreta  ha estat  ext ingida , a lliberen agents 

carcinogènics”  

•        

Winickoff, J:  Beliefs About  the Health Effects of "Thirdhand" Smoke and 

Home Smoking Bans. Pediat r ics. 2009; Vol. 123 No. 1, pp. 74-79 

NI TROSAMI NES 
•   

 Nicot ina +  HONO  →   TSNAs   

        (Nit rosam ines Específiques del Tabac)   
  
• 4 (Methylnitrosamino) - 1 (3-pyridyl) - 1-butanone (NNK) 

[C10H13N3O2 ] 

• Nitrosonornicotine del N'- (NNN) [C9H11N3O] 

• 4 (methylnitrosamino) - 1 (3-pyridyl) - 1-butanol (NNAL) 

• N-Nitrosodimetilamina [C2H6N2O] 

• N-Nitrosodietilamina [C4H10N2O] 

• N-Nitrosoanabasina 

• N-Nitrosoanatabina 

FUM DE TERCERA MÀ 
 

      “ La com bust ió del tabac em et  nicot ina en form a d’un vapor          

       que s’adhereix a les superfícies internes, com  parets, sòls,     

       cat ifes, cort ines i m obles.  

 

       La nicot ina pot  restar en aquests m aterials   

       durant  dies, setm anes, fins i tot  m esos”  

       

 

 
    Hugo Destaillats,  

     Form at ion of carcinogens indoors by surface-m ediated  

          react ions of nicot ine with nit rous acid, leading to potent ial  

          thirdhand smoke hazards. 

          Lawrence Berkeley National Laboratory, California 

 
 

 

 
En determinacions efectuades 
en superfícies de celul·losa 
contaminades amb residus de 
nicotina (fum de tercera mà),  

    els nivells de TSNAs acabats  

    de formar van ser 10 vegades 
superiors després d’una 
exposició de 3 hores a Nitrògen 

 

 

 
    Hugo Destaillats,  

Lawrence Berkeley National Laboratory, 
California 

Form ació de TSNAs 

Form at ion of carcinogens indoors by surface-m ediated react ions of nicot ine with nit rous acid, leading 

to potent ial thirdhand sm oke hazards 

Mohamad Sleiman, Lara A. Gundel, James F. Pankow, Peyton Jacob III, Brett C. Singer, and Hugo Destaillats. 

Lawrence Berkeley National Laboratory,  Cyclotron Road, MS 70-108B,	Berkeley,	CA	94720	

FUM DE TERCERA MÀ 

• És l’olor que percebem al cabell, a la roba, en una casa o local 
d’oci, si s’ha fumat hores o dies abans 

  

• És la contaminació residual que queda després d’haver apagat 
la cigarreta  

  

• Nivells substancials d’agents carcinogènics (NI TROSAMI NES 

ESPECÍ FI QUES DEL TABAC)  es troben a la roba i pell,  

    mobles, interior dels cotxes…… 

FUM DE TERCERA MÀ 

Estudi BI BE 

Avaluar: 

-  Exposició al tabaquisme passiu en lactants (nivells de 
nicotina en cabells) fills de pares i/o mares que fumen 
(hàbits).  

- Comprovar quina intervenció es mostra efectiva per reduir 

aquesta exposició  

-162 Equips de pediatria de 96 ABS de Catalunya  

	                                                                        G. Ortega, Departament  de Salut , Generalitat  de Catalunya 

	EXPOSI CI Ó AL FUM AMBI ENTAL DE TABAC ( FAT)   

	
Agència de Salut  Pública de Barcelona ( ASPB)  i I nst itu t  Català  

d ’Oncologia ( I CO) : avaluar les morts atribuïbles a l’exposició al FAT a 
Espanya, en base a tres enquestes de salut a Barcelona, Cornellà i Galícia  
 

 
El FAT està associat a efectes sobre la salut: càncer de pulmó, malalties 
cardiovasculars, trastorns respiratoris i d’altres patologies.  
 
 
Es va calcular la mortalitat atribuïble a l’exposició a FAT:  

 
- Persones que mai no havien fumat: exposició a casa i a la feina (no 
espais d’oci) 
 

- Només dos tipus de malalties: cardiovasculars i càncer de pulmó. 

M.J. López (ASPB) , M. Pérez-Ríos (Univ.  de Sant iago) , A. Schiaff ino (Ajunt . Terrassa) , M. Nebot  (ASPB) ,  

A. Montes (Univ. de Sant iago) , C. Ar iza (ASPB) , M. García ( I CO) , O. Juárez (ASPB), A. Moncada (Ajunt. Terrassa), 

E. Fernández (ICO). Sociedad Española de Epidemiología:  

Mortalit y at r ibutable to passive sm oking in Spain, 2002. Tobacco Cont rol 2007;  16:  373-377.  

Principals	causes	de	mort	en	el	món	

Tabac	

Infeccions	
respiratòries	

Malal es	
diarreiques	

Malal es	
perinatals	

TBC	

Nº  de m orts ( m ilions)  

 The tobacco epidem ic:  a global health em ergency. World Health Organization, 1996 

El r isc de m alalt ies cardiovasculars ( MCV)  

dism inueix  en deixar de fum ar 
Deixar de fumar es relaciona amb:  
 

– Disminució del 36% de la mortalitat per qualsevol causa en pacients 
amb malalties cardiovasculars (MCV)1 
 

– Disminució d’esdeveniments CV en malalts cardiòpates, inclús en 
aquells que han deixat de fumar recentment2 

1.20	

1.00	

0.80	

0.60	

0.40	

0.20	

0.00	

Odds Rat io 

1.00	

0.71	
0.64	

0.44	

1. Critchley JA, Capewell S. JAMA. 2003;290:86-97  

2. Twardella D et al. Eur Heart  J. 2004;25:2101–2108 

Fumadors 
	

Exfumadors 
recents* 

Exfumadors No fumadors 

Deixar de fum ar : efectes sobre la  m ortalitat 

 
Athonisen et al. Ann I ntern Med. 2005;142(4):233-239 
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Altres CI MCV 
Càncer  

pulmó 

Altres 
càncers 

 MPOC Desconegudes 

Causes de m ort  

Exfumador 

Fumador intermitent  

Fumador  

3 

El fum  del tabac 

Corrent  Secundàr ia  o Lateral: 
Fum de la Combustió 

Corrent  Pr im àr ia  o Pr incipal: 
Fum inhalat i espirat 

El nost re consell… 



2es Jornades de la SCATT

III Trobada Programa APSF 
3 de juny de 2011

Donar informació no genera forçosament 
modificacions del comportament

Potenciar l’autoeficàcia i habilitats dels escolars per a
mantenir-se com a no-fumadors

Reforçar a l’aula les accions preventives sobre el tabaquisme
(compatible amb Classe sense Fum)
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Indicadors i seguiment

• Nombre de centres adherits

• Nombre d’aules participants

• Nombre d’alumnes

• Resposta a un qüestionari d’avaluació
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L’EDUCACIÓ I LA PREVENCIÓ: EL MILLOR TRACTAMENT

Tenim l’obligació de formar i informar sobre la realitat del 
Tabaquisme

•

Els joves, i especialment els que s’inicien en el consum de
tabac, tenen dret a rebre tota la informació
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…entre els adolescents el tabac és la segona
substància més consumida i la que s’inicia primer

Una quarta part dels adolescents són addictes

Quant més aviat es comença a fumar, més difícil és la
deshabituació i augmenten més les possibilitats de
consumir altres drogues
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Què en pensen els adolescents?

Donar respostes
Fumar no és perillós ni dolent…

És fàcil de controlar, pots fumar menys

o deixar-ho quan vols…

La majoria dels adults fumen…
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Què es guanya no 
fumant?

Salut: prevenció de malalties

Qualitat de vida: millora de la funció respiratòria, de
l’estat físic…

…i evitar…
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... el fum del tabac

• 4.722 subst. identificades

• 400 tòxiques

• 60 cancerígenes

• 12 gasos mortals

…que afecta tot l’organisme

… i les seves conseqüències
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EDUCACIÓ I PREVENCIÓ, LA MILLOR SOLUCIÓ

Un Grup Acadèmic de 5.000 alumnes:

- en edat adulta: 1.470  fumadors

- 777 ex-alumnes moriran

de manera prematura i evitable 

a causa del tabac: 

 735 fumadors actius

 42 fumadors passius per FAT
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EL MILLOR TRACTAMENT ÉS LA PREVENCIÓ 

LA MILLOR PREVENCIÓ ÉS LA INFORMACIÓ

LA INFORMACIÓ HA DE COMENÇAR A L’ESCOLA

EN CONCLUSIÓ
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Moltes gràcies


