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FUMAR AMB PIPA D’AIGUA, ÉS MENYS PERJUDICIAL PER A LA SALUT? 

INTRODUCCIÓ  
Les pipes d’aigua, també conegudes com hookahs, shishas o gozas, són molt comuns en 
països de l’Orient Mitjà. Aquesta moda està agafant cada vegada més popularitat entre els 
joves de tot el món. Alguns dels factors distintius que contribueixen l’augment són:  la 
introducció del tabac aromatitzat, l’acceptació social gràcies a la cultura del cafè i te, i per 
últim, i més important, percepcions errònies sobre la seguretat de fumar amb pipes 
d’aigua. A continuació esmentarem algunes d’aquestes falses creences. [1,2] 
 

OBJECTIUS 

 Conèixer quins riscos i/o conseqüències té fumar amb pipes d’aigua. 

MATERIAL I MÈTODE 

Revisió bibliogràfica en les bases de  dades de ENFISPO, 
MedLine analitzant els estudis realitzats. 

Termes utilitzats: pipes d’aigua, waterpipe tobacco smoking, 
waterpipe tobacco products.  

RESULTATS      

Els estudis consultats són: un estudi qualitatiu, un estudi 
observacional, un estudi cas-control, un estudi prospectiu i per 
últim un article comparatiu.  

CONCLUSIÓ 

Sobre la revisió bibliogràfica s’han extret les següents conclusions: 

 Hi ha estudis que documenten que les persones que fumen amb pipes d’aigua tenen la tensió arterial i la freqüència 
cardíaca més altes. [1,2,5,6]. 

 També augmenta el risc de patir un infart o una angina de pit, insuficiència pulmonar i menys capacitat per realitzar exercici 
físic. [1,2,3]. 

 Els fumadors de pipes d’aigua absorbeixen quantitats importants de substàncies tòxiques i cancerígenes a través del fum de 
la pipa. Les anàlisis dels laboratoris evidencien nivells molt elevats de substàncies cancerígenes (CO, hidrocarburs, entre 
altres) i també tòxiques (òxid nítric, metalls pesats, entre altres). [4,5] 

 Augmenta el risc de patir malalties infeccioses, ja que els fumadors acostumen a compartir la pipa. [2,5] 

 Els fumadors de pipa d’aigua  tendeixen a inhalar més profundament, això fa que el fum penetri més a dins dels pulmons .[1] 

 Els productes que es presenten com a opció saludable ‘’lliures de tabac’’, tenen efectes en les cèl·lules pulmonars humanes 
similars als de fumar tabac, és a dir, l’ús de les pipes no redueix el risc per a la salut en comparació a d’altres productes a 
base de tabac,  també contenen substàncies perjudicials per a la salut i cancerígenes. [5,6] 

 El fum ambiental  de les pipes és perjudicial, té un contingut de substàncies tòxiques amb activitat biològica semblant a les 
que es troben en el tabac, excepte la nicotina .[5,6] 

 

BIBLIOGRAFIA: [1] Waterpipe use and dependence: implications  for intervention development.  Maziak W; Eissenberg T; Ward KD. Pharmacology, Biochemestry and Behavior, 2005, 80:173-
179. [2] The waterpipe: time for action. Maziak W. Addiction 2008: 103:1763-7. [3] The global epidemiology of waterpipe smoking. Maziak W; Taleb ZB; Bahelah R. Tob control 2014. doi 
10.1136/tobaccocontrol-2014-051903. [4] The rise waterpipe tobacco smoking: a qualitative study of perceptions of smokers and non smokers. Nakkash RT; Khalil J. Afili; J. BMC Public 
Health 2011;11: 315. [5] WHO. Study group on Tobacco Products Regulation. Advisory note: waterpipe tobacco smoking: health effects, research needs and recomended actions by 
regulators. Geneva: World Health Organization: 2015. [6] Control and prevention of waterpipe tobacco products. Convention on Tobacco control. Geneva: World Health Organization: 2014. 

 

Foto pròpia, Camden market, Londres. 


