
O consumo de tabaco está associado a várias patologias crónicas, como

doenças respiratórias, cardiovasculares, diabetes e cancro, fazendo com

que os doentes com estes problemas corram maior risco de desenvolver

doença grave por covid-19, necessitem de internamento em unidade de

cuidados intensivos com necessidade de ventilação mecânica e maior

risco de morte, em comparação com os não-fumadores. Esta

probabilidade está aumentada, uma vez que fumar lesa os tecidos

pulmonares e aumenta a produção de muco a nível da árvore brônquica, o

que contribui para aumentar a dificuldade respiratória. Por outro lado,

fumar diminui a imunidade, tornando mais lenta e difícil a luta contra a

infeção e a cura da doença.

A Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP) alerta para o contacto

mão-boca e mão-face realizado repetidamente pelos fumadores, que é

uma forma conhecida de transmitir o novo corona vírus. Também a partilha

de tabaco e seus produtos está associado a risco de contágio. Além disso,

a utilização de cachimbo de água ou cigarro eletrónico é um risco para

transmissão da Covid-19, pois o utilizador expele gotículas de vapor, que

podem transportar o vírus.

TABAGISMO E A COVID-19

Como é do conhecimento geral, o tabagismo causa um

grande prejuízo à saúde pública, já que é responsável pela

diminuição da qualidade e duração de vida. Mas quais serão

os impactos acrescidos na saúde durante este tempo em que

vivemos? Este folheto pretende dar alguns esclarecimentos

relativamente ao consumo de tabaco durante este período

de pandemia e qual o impacto em caso de transmissão da

covid-19.
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A SPP incentiva a cessação tabágica nos doentes e profissionais de

saúde, numa primeira linha, mas também na comunidade em geral, o que

inclui cigarros, produtos de tabaco aquecido e cigarros eletrónicos.

Sugere optar-se pela utilização de nicotina sob a forma transdérmica ou

oral nos profissionais de saúde fumadores durante os turnos de trabalho,

aconselha a recolher a história tabágica de todos os doentes COVID-19 e

desencoraja a partilha de tabaco ou produtos do mesmo.

De acordo com a Direção Geral da Saúde (DGS) com o abandono do

tabaco é possível que se consigam gerir melhor as doenças crónicas pré-

existentes, no caso de haver infeção e reduzir o risco de complicações

mais graves, pois a cessação tabágica leva a uma melhoria dos níveis de

oxigénio no sangue, e tem um impacto positivo na redução da

sintomatologia respiratória e no sistema cardiovascular, que vão

melhorando com o passar do tempo. Além dos benefícios para a saúde e

possível impacto na gravidade da doença COVID-19, é plausível que um

aumento na taxa de cessação tabágica possa ajudar a reduzir a

transmissão comunitária do vírus.

Caso a cessação tabágica não seja uma opção, a DGS aconselha, com

vista a diminuir a transmissão do vírus, que lave as mãos antes e depois de

fumar, lave os bocais e desinfete os aparelhos de aquecimento ou os

cigarros eletrónicos com uma solução à base de álcool após a compra e

frequentemente após a utilização. Não partilhe cigarros ou equipamentos.

Os bocais dos cachimbos de água nunca devem ser partilhados, devendo

ser devidamente higienizados após a sua utilização.



Se a sua decisão passar por deixar de fumar poderá informar-se junto da

sua unidade de saúde, ou do seu (sua) médico(a) ou enfermeiro(a) de

família, sobre os apoios à cessação tabágica disponíveis nesta fase. Pode

também usar o guia de aconselhamento da DGS (ver nos recursos) ou

optar por uma das diversas aplicações informáticas para telemóvel

gratuitas que o poderão ajudar durante esse processo.

Clique nas imagens em baixo para obter mais informação
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https://www.sppneumologia.pt/uploads/subcanais_conteudos_ficheiros/tabaco-e-covid19.pdf
https://covid19.min-saude.pt/perguntas-frequentes/
https://www.dgs.pt/respire-bem1/ficheiros-externos/15-passos-para-deixar-de-fumar-pdf.aspx

