
CULTURA CIENTÍFICA

INTRODUC IÓN
Enténdese por cultura ó conxunto de
coñecementos adquiridos durante a
vida. Moitas veces este saber asóciase
coas humanidades (o arte, a historia, a
literatura…) pero non sobre aspectos
tan cotiáns coma a nutrición, a cociña,
a agricultura ou mesmo a saúde. 

A pandemia fixo que a ciencia tivese
un papel relevante nos telexornais e 

na prensa e que nos interesásemos
por certos aspectos da ciencia. Puxo
en evidencia a falta de coñecementos
por parte da nosa sociedade de certos
aspectos básicos sobre hixiene e
saúde. De aí xurdiu este traballo:
sabemos o básico sobre saúde?

Pensamos que é importante ter uns
coñecementos básicos sobre ciencia
para vivir con máis saúde. E isto
tamén é cultura. OBXECT IVO

Detectar a falta de cultura relacionada coa saúde, a nutrición, a COVID e o
cambio climático.

METODOLOX ÍA

Para mellorar a saúde das nosas
articulacións é bo tomar coláxeno.
O vinagre é bo como
desinfectante.
Os lácteos aumentan as flemas ou
mocos.
Dar golpes na cabeza causa danos
no comportamento.
Non é necesario botar crema solar
se xa estou moreno.
Hai que cagar todos os días.

Fixemos unha enquisa a través de
Google Forms sobre cuestións de
nutrición, saúde, COVID e cambio
climático, das que buscamos
información previamente.
Os participantes tiñan que elexir entre
dúas opcións, verdadeiro ou falso,
para cada unha das seguintes
afirmacións:
BLOQUE DE SAÚDE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

É mellor non tomar froita de noite
que engorda.
As persoas con diabete non poden
tomar froita.
É máis saudable un biscoito casero
que un industrial.
É máis saudable unha maza
ecolóxica que unha normal.
É mellor tomar lácteos desnatados
que enteiros.
É mellor tomar margarina para
reducir o colesterol.

A persoa que está vacinada contra
COVID non ten que levar a
máscara.
A PCR é unha técnica que se
desenvolveu para detectar o
coronavirus.

As árbores diminúen o efecto do
cambio climático

BLOQUE DE NUTRICIÓN
1.

2.

3.

4.

5.

6.

BLOQUE COVID
1.

2.

BLOQUE CAMBIO CLIMÁTICO
1.

O cambio climático non vai afectar
muito as zonas de montaña, senón as
zonas de costa.
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RESULTADOS

O coláxeno é unha proteína e como calquera proteína tras o seu paso polo
aparato dixestivo vai a dixerirse non seus compoñentes e estes compoñentes son
os que se van absorber e pasar ó sangue. Formará o noso organismo coláxeno?
Pois non ten por que. Esto é o mesmo que lanzar o aire as pezas dun puzzle e
pensar que vai caer montado. As “pezas” do coláxeno están no noso corpo pero o
noso corpo non ten por que construir coláxeno. 
Non está demostrado que tomar coláxeno mellore as nosas articulacións. De
feito na Unión Europea está prohibido atribuir ó coláxeno beneficios para a
mellora das articulacións por falta de probas científicas. Muitos produtos que se
venden nas farmacias con coláxeno o que fan é engadir outras substancias para
poder dicir que melloran as articulacións (como por exemplo magnesio).
A maioría das persoas enquisadas (75%) presentan confusión ante este tema.

24,7 %

36,9 %
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1.PARA MELLORAR A SAÚDE DAS NOSAS ARTICULACIÓNS É
BO TOMAR COLÁXENO.

Imos analizar cada unha das preguntas, indicando a porcentaxe das persoas que
contestaron correctamente. 

2.O VINAGRE É BO COMO DESINFECTANTE.

Aínda que tanto o vinagre como o limón presentan ácidos na súa composición,
eso non indica que sexan desinfectantes e que maten os xérmenes. O ácido
acético do vinagre pode ser útil para desincrustar certas acumulacións de
suciedade, pero non para matar bacterias e virus. Os desinfectantes máis
populares son a lixivía (lejía), alcol e amoníaco. Tamén pode consultarse o
listado de desinfectantes aprobados polo Ministerio de Sanidade.
As respostas das persoas reflexan de novo que a maioría pensa que o vinagre é
útil para desinfectar, o cal en medio dunha pandemia pasa de ser anecdótico a
ser unha cuestión grave.
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Non hai evidencia científica de que o leite aumente a produción de mocos. Este
mito débese a un libro publicado en 1946 “El cuidado de su hijo del Dr. Spock”
que foi no seu momento un superventas (traducido a 39 idiomas e vendidos 50
000 000 de exemplares).
Ante as respostas das enquisas, semella que este mito non ten un impacto
importante.

3.OS LÁCTEOS AUMENTAN AS FLEMAS OU MOCOS.

4.DAR GOLPES NA CABEZA CAUSA DANOS NO
COMPORTAMENTO

Este tema é moi controvertido porque ten repercusións no deporte,
principalmente en deportes de impacto na cabeza como o boxeo e o rugby.
Estudios realizados ó longo prazo con ex-xogadores de rugby da liga americana
demostraron que estes sufrían enfermedades mentais tras o seu retiro:
demencias, perdidas de memoria, agresividade, depresión, suicidio... Esta é outra
razón para previr posibles traumatismos.
Intuitivamente, as respostas repartíronse entre verdadeiro e falso.

37,7 %

49,3 %

5. NON É NECESARIO BOTAR CREMA SOLAR SE XA ESTOU
MORENO.

98,8 %
Nesto a maioría das persoas deron coa resposta correcta: esa frase é falsa. Aínda
que é certo que unha persoa de pel morena é máis difícil que se queime, os danos
da radiación solar son iguais se non se botan crema fotoprotectora. De feito o ano
pasado a Asociación de Profesionais da Farmacia publicou un “Decálogo de bulos
da fotoprotección” no que incluían este.
É necesario botar crema protectora se imos estar ó sol; renovala cada 2 horas ou
se o baño é de máis de 20 minutos.
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6.HAI QUE CAGAR TODOS OS DÍAS.

É necesario eliminar os refugallos. O estrinximento o 1º que indica é que
estamos deshidratados e que o noso corpo ten que coller a auga das feces. O 2º
que indica é que non tomamos suficiente fibra (poucos vexetais e froita). E por
último, pode indicar un estilo de vida sedentario.
Aínda que cada persoa é un mundo, o normal é que as nosas cacas sexan “suaves”
e sexan expulsadas facilmente. Non se debe vaciar o colon con esforzo ou con
dor.
A escala de feces de Bristol é unha táboa visual de uso en medicina mediante a
cal clasificanse as formas das feces humanas. Foi feita por Heaton e Lewis na
Universidade de Bristol e publicada en 1997. É unha das principais escalas
usadas en medicina pois permite ós pacientes identificar o tipo de feces que
soen ter e facilita ó equipo médico a tarefa de detectar problemas.
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As nosas feces dan moita
información sobre a saúde. Tamén a
cor é importante.
Esto podería dar lugar a outro
traballo, pero por dar un apunte,
indicamos algunha información
sobre este tema. 



7.É MELLOR NON TOMAR FROITA DE NOITE QUE ENGORDA.
8.AS PERSOAS CON DIABETE NON PODEN TOMAR FROITA.

Diminúe a inxesta enerxética (aporta poucas calorias)
Ten efecto saciante
Aporta vitaminas e nutrientes
Aporta nutrientes á nosa flora intestinal

Incluimos estas 2 frases xa que están relacionadas.
Podemos tomar toda a froita que queiramos. A recomendación de 5 pezas de froita
ó día é un mínimo. Non hai máximo. 
Engorda excederse de calorías nun día (comer máis calorías das que gastamos).
Todo o mundo pode e debe tomar froita (salvo que teñas unha alerxia ou algunha
patoloxía que cho impida). O azucre presente na froita é un azucre intrínseco que
se asimila dun xeito distinto que o azucre libre das lambonadas. O azucre libre é o
que deberíamos eliminar da nosa dieta. Esta é a razón pola que as persoas con
diabete (que non son capaces de regular os seus niveis de azucre en sangue)
poden tomar sen problema a froita.
Consumir habitualmente froita non só non causa obesidade senón que é útil para
previrla e tratala. Dise que a froita ten un efecto “antiobesidade” por:

Polo tanto, as respostas maioritariamente (83%) foron correctas.

83,1 %

9.É MÁIS SAUDABLE UN BISCOITO CASEIRO QUE UN
INDUSTRIAL.

5,4 %

Hai que ter claro que un biscoito non é saudable. Da igual que sexa caseiro. O
que fai que non sexa saudable un biscoito, magdalena, rosquillas, tartas son os
seus ingredientes principais: azúcre, fariña refinada (branca) e graxa. Neso están
equiparados a repostería caseira e a industrial. Pode ser que a graxa utilizada
nun biscoito caseiro sexa de mellor calidade (que non de cantidade) co
industrial, pero esto non o converte nun produto saudable.
Moita xente pensa que a repostería caseira non leva aditivos mentras que a
industrial si. Pero o problema da repostería non son os aditivos que lles botan
para conservar senón a súa cantidade de azúcre e graxa.
Comparando por exemplo, unhas magdalenas industriais (La Bella Easo) cunha
receta de magdalenas caseira:
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A tendencia é pensar que o ecolóxico é máis sano. Os valores nutricionais dunha
mazá ecolóxica son iguais cas dunha mazá convencional. Polo tanto, ambas son
iguais de saudables. Certo é que nos produtos ecolóxicos úsanse menos
pesticidas (que non ningún) que na agricultura convecional, pero as cantidades
que se usan son seguras.
O consumo de produtos ecolóxicos pode ter sentido pensando no impacto
ambiental da gandeiría e agricultura intensiva. No caso da gandeiría intensiva
tamén poden existir cuestións morais referente ó trato dos animais. Pero
seríamos capaces de alimentar a toda a poboación humana soamente con
agricultura e gandeiría ecolóxica? É un interesante debate.
A maioría das persoas enquisadas consideran que son máis sanos os produtos
ecolóxicos, aínda que non hai probas de que os produtos ecolóxicos sexan máis
nutritivos que os convencionais.

10. É MÁIS SAUDABLE UNHA MAZA ECOLÓXICA QUE UNHA
NORMAL
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27,2 %



11. É MELLOR TOMAR LÁCTEOS DESNATADOS QUE ENTEROS.

Os estudos indican que as persoan que toman lácteos enteiros non teñen máis
obesidade, nin máis diabete, nin máis enfermidades cardiovasculares que as que
toman leite desnatado. Se por alguha razón se quere reducir as calorías que se
consumen na dieta, podese obtar por tomar leite desnatado. Pero se non hai
motivos para reducir calorías, non hai razón para privarse de tomar os nutrientes
que aporta o leite enteiro (básicamente as vitaminas A, D e E).

12. É MELLOR TOMAR MARGARINA PARA REDUCIR O
COLESTEROL.

A margarina non axuda a reducir o colesterol, nin tampouco un paquete de
galletas “Flora”. A margarina é unha mestura de graxa e auga. Aínda que ten
fitoesterois (moléculas similares ó colesterol) estas moléculas o que fan é
“estorbar” na absorción do colesterol e así impidir que chegue tanto colesterol ó
sangue.
O consumo de aceite de oliva virxe extra si que está asociado a un menor risco
de enfermidade cardiovascular. O aceite de oliva virxe extra é a graxa perfecta e
debería ser a nosa 1ª opción.

75,9 %
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69,8 %

13. A PERSONA VACINADA CONTRA O COVID NON TEN QUE
LEVAR A MÁSCARA.

98,6 %

Aquí hai moito aínda por investigar, pero en principio a vacina impide que
contraias a enfermidade de xeito grave pero podes contaxiarte. Dito doutro
xeito, podemos contaxiarnos igualmente co virus pero evita que nos morramos
de COVID. Polo tanto, se podemos contaxiarnos igualmente, todas as persoas
vacinadas pasan a ser posibles asintomáticos, e por iso é importante que sigan
mantendo as medidas de seguridade (máscaras, distanciamento social,
ventilación en sitios pechados…)
Este aspecto parece estar bastante claro na poboación, xa que case o 99%
contestou de xeito correcto.



14. A PCR É UNHA TÉCNICA QUE SE DESENVOLVEU PARA
DETECTAR O CORONAVIRUS

49,1 %
A PCR é unha técnica usada para detectar fragmentos de material xenético. Ten
moitas utilidades como por exemplo, para saber se existen restos de ADN dun
criminal na escena dun crime. É unha técnica que leva usandose dende os anos
90. Actualmente é recoñecida polo seu papel para detectar restos do virus nos
fluídos humanos (saliva, exudado nasofarínxeo…). Polo tanto a técnica xa
estaba desenvolta antes da COVID.
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15. AS ÁRBORES DIMINUEN O EFECTO DO CAMBIO CLIMÁTICO

93,7 %
Todos os vexetais debido a fotosíntese consumen dióxido de carbono (CO2). Polo
tanto, as árbores e os bosques diminúen a concentración de dióxido de carbono e
reteñeno. Pero ademais, modifican o clima local xa que aumentan a humidade,
diminuíndo os efectos da desertificación e do quecemento.
Parece que esto tamén o ten claro a maior parte (94%) das persoas enquisadas.

16. O CAMBIO CLIMÁTICO NON VAI AFECTAR MUITO AS
ZONAS DE MONTAÑA,SENÓN AS ZONAS DE COSTA

94,7 %

É ben sabido que unhas das consecuencias do quecemento global e do desxeo
será o aumento do nivel do mar da costa. Pero, que pasa coas montañas? As
prediccións son períodos de seca máis intensos e con estos, lumes máis
frecuentes e máis extensos. Desto non nos libramos na montaña. Se engadimos a
proliferación de monocultivos con piñeiros que teñen resinas e arden mellor, pois
podemos pronosticar incendios máis graves nas nosas montañas. Co cambio
climático, non vale laiarse e non facer nada. Está nas nosas mans poñer remedio.
En Galicia, é importante unha boa xestión forestal que pase por non plantar nin
piñeiros nin eucaliptos e poñer especial atención na limpeza dos nosos montes.



CONCLUS IÓNS
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Detectamos certas carencias de coñecementos en temas relacionados coa
nutrición e saúde (uso de coláxeno, repostería “saudable”, desinfección con
vinagre). En cambio outros temas, probablemente máis habituais nos telexornais,
están máis afianzados na poboación (o uso da máscara, o cambio climático).
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