
O TABACO é unha planta cuxas follas se empregan como unha 
droga legal. Orixinaria da América tropical, foi descuberta hai 
18000 anos.
O seu compoñente máis característico é a nicotina, un alcaloide 
que se encontra nas follas e que resulta moi aditivo. O seu 
consumo está extendido por todo o mundo.
Hai moitas formas diferentes de fumar, aínda que a principal 
sexa a de aspirar o fume, tamén se pode mastigar, beber, en 
pipa, comer e ata se untaba polo corpo a modo de ungüento ou 
se aspiraba en pó.
Para fumar, o tabaco envólvese nunha folla da mesma planta 
secada de xeito natural ou en papel (este é ainda máis 
perxudicial).

O TABACO E A SAÚDE
ANOS

6ºBINVESTIGAMOS

TABAQUISMO

Segundo a OMS. (Organización Mundial da Saúde), o tabaco é o causante da morte 
de 3 millóns de persoas cada ano.
É responsable de multitude de enfermidades respiratorias, cardiovasculares, 
cerebrovasculares e diversos tipos de cancro (de pulmón, larinxe, esófago, 
estómago, páncreas, fígado, ril e mama entre outros). É moi perxudicial durante o 
embarazo.
Hoxe en día hai arredor de 1000 millóns de fumadores en todo o mundo (100 millóns 
en Latinoamérica e 227 millóns en Europa).
 Ademáis, non só perxudica aos fumadores, senón tamén aos que respiran o mesmo 
aire (fumadores pasivos).

Hoxe en día haiarredor de 1.000 millóns de fumadores en todo o mundo 
(100 millóns en Latinoamérica, e 227 millóns en Europa).

Ademáis, non só perxudica ós fumadores, senón tamén ós que respiran o 
mesmo aire (fumadores pasivos).

O Comité Nacional de Prevención do Tabaquismo (CNPT) calcula que, ao ano, 
morren no noso país 3.000 persoas por verse expostasao fume do tabaco ambiental.
Por iso, e para salvagardar os dereitosdestes non fumadores, a lexislación prohíbe 
fumar nos espazos públicos pechados (salvo nos clubes de fumadores).

Os nenos e nenas de 6ºB 
opinan sobre o mundo dos 
adultos e os problemas que 
este plantexa.
Dentro destes problemas hai 
algún, que por percibilo 
smáis próximos, comezan a 
espertar o seu interese e 
análise crítica.
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