
Barcelona, 5 de febrer de 2018 

NOTA DE PREMSA “Toxic Body” 
 
Investigadors de la línia de recerca "Toxic Body" de l'Observatori de l'Alimentació de la Universitat de 
Barcelona han participat en un projecte d'investigació coordinat per la Universitat de Barcelona i 
finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació, l'objectiu és conèixer la percepció del risc de l'exposició 
a compostos químics nocius a través de la dieta en dones embarassades i lactants. 
Per realitzar el treball es van seleccionar dones embarassades i lactants de diversos hospitals de 
Catalunya i Andalusia, amb qui es van realitzar entrevistes personals, etnografies focalitzades, anàlisi 
de dominis culturals i diaris d'alimentació. La informació recollida va permetre recopilar informació 
molt valuosa sobre les maneres d'afrontar el problema, així com aspectes en què es necessita més 
informació i col·lectius on caldria incidir en les intervencions de salut pública. 
La informació recollida ha permès dissenyar una campanya d'informació a pacients i professionals 
sanitaris, en la qual es mostren estratègies per minimitzar l'exposició a contaminants per via 
alimentària. Aquesta campanya s'està duent a terme actualment en diversos centres sanitaris de 
Catalunya i Andalusia, mitjançant conferències i repartiment d'una guia de recomanació a dones 
embarassades i lactants de caràcter molt pràctic, que han estat editades gràcies a la col·laboració de 
l'Ajuntament de Barcelona i de l'Àrea Sanitària Nord de Màlaga  
S'estima que la dieta és la principal font d'exposició a molts contaminants, i cada vegada hi ha més 
evidències que l'exposició a alguns d'ells podria estar contribuint a l'increment de certes malalties, com 
determinats tipus de càncer, malalties de la tiroide, diabetis o malalties cardiovasculars. Durant 
l'embaràs i la lactància tenen lloc processos que són crucials per a la maduració de l'individu i, per tant, 
qualsevol interferència amb ells podria tenir conseqüències molt importants per a la salut. Per tant, 
estudis com aquest permeten un major acostament a les necessitats de la població i una transferència 
del coneixement científic. 
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