Parceiros mortais - Tabaco e COVID-19
Um chamado à ação aos governos
Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto de COVID-19
uma pandemia global, uma vez que o novo coronavírus continuava se espalhando rapidamente em
todo o mundo. Embora ainda existam muitas incógnitas sobre o vírus SARS-CoV-2 e a COVID-19, a
doença que ele causa, está claro que pessoas com doenças crônicas não transmissíveis (DCNT)
preexistentes parecem ser mais vulneráveis a apresentar um quadro mais grave ou morrer pela
COVID-19. A epidemia de tabagismo é um fator de risco totalmente evitável para uma série de
DCNT’s. O tabaco também é um importante fator de risco para tuberculose (TB), a principal causa
de morte por doenças infecciosas do mundo, e as evidências iniciais mostram maior risco de
desfechos graves da COVID-19 em pessoas com tuberculose. Este artigo apresenta evidências
importantes de pesquisas e reportagens sobre a COVID-19 e sua associação com as DCNT’s,
tabagismo e vaping, além de listar algumas das principais ações a serem tomadas com urgência
pelos governos.
Evidências que mostram a associação entre COVID-19 e tabagismo
•

Estudos chineses mostram que as chances de progressão da doença para um quadro grave
eram 14 vezes maiores entre pessoas com histórico de tabagismo em comparação com
aquelas que não fumavam1 e também de apresentar piores desfechos em comparação com
os não fumantes.2 Outro estudo na China documentou que 58% das pessoas com COVID-19
que estavam gravemente doentes eram homens. Há uma teoria de que isso possa ser devido
ao fato de que a prevalência de tabagismo entre homens na China é muito maior do que entre
mulheres.3

•

Evidências recentes mostram que os fumantes são mais suscetíveis a terem sintomas graves
se contraírem COVID-19 do que os não fumantes. Em um estudo publicado pelo New England
Journal of Medicine, os fumantes tinham 2,4 vezes mais chances de apresentar sintomas
graves da COVID-19 em comparação com aqueles que não fumavam. O estudo sugere que
o uso do tabaco está associado a uma evolução ruim/prognóstico desfavorável da COVID-19
e a resultados mais sérios, incluindo internação em unidades de terapia intensiva, uso de
ventilação mecânica e morte.4

•

O SARS-CoV-2 afeta principalmente o sistema respiratório, causando danos respiratórios
leves a graves.5 O fato do tabagismo ser um fator de risco para muitas infecções do trato
respiratório inferior6 é mais uma evidência desse importante vínculo entre os danos
relacionados ao tabagismo e a COVID-19.

•

A relação entre COVID-19 e saúde cardiovascular é importante porque o uso de tabaco e a
exposição ao fumo passivo estão entre as principais causas de doenças cardiovasculares em
todo o mundo. Um sistema cardiovascular mais frágil entre pessoas com COVID-19 com
histórico de tabagismo pode tornar essas pessoas suscetíveis a sintomas graves,
aumentando assim o risco de morte.7

•

É provável que os fumantes sejam mais vulneráveis à COVID-19, pois o tabagismo envolve o
contato dos dedos (e, possivelmente, de cigarros contaminados) com os lábios, o que
aumenta a possibilidade de transmissão do vírus da mão para a boca.8
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•

O Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças sugeriu recentemente que possíveis
determinantes evitáveis da COVID-19 grave, como tabagismo e certos medicamentos, devem
ser identificados, pois podem contribuir para um aumento no número de casos graves e,
assim, impactar a capacidade hospitalar.9

•

A Asociación Latinoamericana de Tórax (ALAT), a União Internacional Contra Tuberculose e
Doenças Respiratórias (The Union) e a Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica
(SEPAR) observaram que fumantes e usuários de substâncias inaladas teriam mais fatores
de risco na pandemia da COVID-19; esses riscos são adicionados àqueles já conhecidos
causados pelo consumo de tabaco. Portanto, a cessação do tabagismo se torna uma medida
preventiva relevante para a defesa contra o SARS-Cov-2.10

Evidências mostrando a associação da COVID-19 ao uso de narguilés, tabaco de mascar e
vaping
•

O uso de narguilés, cigarros eletrônicos e produtos de tabaco aquecido, como o IQOS, não
comprovou ser inequivocamente "mais seguro" do que os cigarros combustíveis tanto no curto
quanto no longo prazo, pois todos produzem um aerossol que pode causar danos aos
pulmões. Além do mais, o uso desses produtos é um risco para a transmissão da COVID-19,
pois a expiração do usuário pode transportar o SARS-Cov-2.8,11,12

•

Até 20% das pessoas hospitalizadas por COVID-19 nos Estados Unidos têm entre 20 e 44
anos de idade, e metade das pessoas com COVID-19 na Califórnia são jovens adultos entre
18 e 49 anos. Existe uma teoria de que a popularidade do vaping poderia explicar o aumento
da incidência de COVID-19 entre adolescentes e jovens adultos.13

•

Cuspir em locais públicos pode aumentar a disseminação da COVID-19. De acordo com o
Conselho Indiano de Pesquisa Médica (ICMR), "produtos de tabaco para mascar ou que não
produzem fumaça (Gutkha, 'Paan masala' com tabaco, 'Paan' e outros produtos de tabaco
para mascar) e noz de areca (supari) aumentam a produção de saliva, seguida por um desejo
muito forte de cuspir. O ICMR pediu às pessoas que se abstenham de consumir produtos de
tabaco que não produzem fumaça e cuspir em locais públicos.14 O governo do estado de Uttar
Pradesh, na Índia, proibiu a venda de 'paan masala', em vista da feroz pandemia.15

•

A COVID-19 pode se espalhar facilmente através de contato oral indireto. Produtos para
fumar, como narguilés, geralmente envolvem o compartilhamento de boquilhas e mangueiras,
o que poderia facilitar a transmissão da COVID-19 em ambientes comunitários e sociais.8
Passar isqueiros, canetas de vape e qualquer outra coisa para as pessoas ao redor poderia
espalhar o vírus.

Evidências mostrando a associação entre COVID-19 e DCNT’s
•

O tabagismo é um importante fator de risco comum para as principais DCNT’s, responsáveis
por mais de 70% das mortes prematuras em todo o mundo. Essas DCNT’s incluem doenças
cardiovasculares (como hipertensão, pessoas que tiveram ou estão em risco para ataque
cardíaco, outras doenças cardíacas ou AVC), diabetes, câncer e doenças respiratórias
crônicas. Relatórios de todo o mundo mostram que pessoas com DCNT’s são mais propensas
a sofrer de formas mais severas de COVID-19 com desfechos graves, incluindo a morte.16

UNIÃO INTERNACIONAL CONTRA TUBERCULOSE E DOENÇAS PULMONARES (The Union)
Fundada em 1920 68, bd Saint-Michel, F-75006 Paris - França +33 1 44 32 03 60 union@theunion.org

theunion.org

•

A recente publicação de um relatório do Instituto Superiore di Sanità (ISS) na Itália afirmou
que a insuficiência respiratória era a complicação mais comumente observada nesta amostra
(97,2% dos casos), seguida de lesão renal aguda (27,8%), lesão aguda do miocárdio (10,8%)
e superinfecção (10,2%).17

•

Pesquisas realizadas em 55.924 pessoas com COVID-19 confirmada em laboratório na China
revelaram uma taxa de mortalidade bruta muito maior entre aqueles com doença
cardiovascular, diabetes, hipertensão, doença respiratória crônica ou câncer, em comparação
com pessoas sem condições médicas crônicas preexistentes.5

•

De acordo com o Ministério da Saúde e Bem-Estar da Família do governo da Índia, 86% das
mortes por COVID-19 exibiram comorbidade relacionada a diabetes, problemas renais
crônicos, hipertensão e problemas cardíacos.18

Indústria do tabaco e COVID-19
•

Mesmo em tempos de emergência de saúde pública de interesse internacional, a indústria do
tabaco continua espalhando desinformação - por meio de postagens em blogs e mídias
sociais - negando a ligação entre o tabagismo e a COVID-19 para proteger seus
mercados.19,20,21

•

A indústria está capitalizando a pandemia para melhorar suas relações públicas, oferecendo
doações e parcerias aos governos. Ao mesmo tempo, as empresas de tabaco continuam
comercializando agressivamente seus produtos, o que - além de causar oito milhões de
mortes por ano - está exacerbando a crise da COVID-19.22

•

Quando a Itália teve o maior ônus de COVID-19 fora da China, tabacarias e lojas de vaping
continuaram abertas juntamente com serviços essenciais durante o lockdown devido ao lobby
por interesses da indústria.23

Chamado à ação:
O tabagismo parece ser um fator de risco importante e totalmente evitável para um pior prognóstico
na COVID-19. A COVID-19 não apenas limitou severamente os sistemas de saúde, mas também
poderia ter um impacto em cascata no progresso que os países estavam alcançando em relação a
diferentes metas para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas
(ODS). Com o perigo iminente de recessão econômica, torna-se ainda mais vital evitar o enorme
custo financeiro do tabagismo para a economia global. A urgência em priorizar ações mais rígidas no
controle do tabagismo é obrigatória para otimizar respostas para conter a pandemia da COVID-19 e
também para garantir que os ganhos obtidos nos ODS não sejam perdidos. Portanto, os governos
devem:
1. Realizar uma campanha de mídia em massa através de televisão, rádio e mídias sociais para
amplificar as seguintes mensagens: fumantes correm maior risco de sofrer complicações pela
COVID-19, e fumantes devem parar de fumar agora. Deixar de fumar e vaporizar pode ajudar a
diminuir o risco de sintomas graves da COVID-19, reduzir o risco de transmissão e ajudar a
fortalecer o sistema imunológico.
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2. Garantir recursos adequados para apoiar os programas de cessação do tabagismo, incluindo
telefones de apoio, mensagens pelo celular e suporte pela Internet, etc. Esses programas devem
ter pessoal suficiente para atender à provável crescente demanda do público de abandonar o
tabagismo em função dos lockdowns. As abordagens da The Union e da OMS podem ser
aplicadas.
3. Fortalecer a implementação e a aplicação de políticas de controle do tabaco, incluindo locais
públicos, locais de trabalho e transporte público, todos 100% livres de tabaco. Ambientes
totalmente livres de tabaco são a única maneira comprovada de proteger as pessoas da
exposição ao fumo passivo, que está ligado a condições respiratórias e cardiovasculares e maior
vulnerabilidade a sintomas graves e mortalidade pela COVID-19.
4.

Estabelecer, implementar e impor imediatamente uma legislação para proibir a venda e o uso de
narguilés, cigarros eletrônicos, produtos de tabaco aquecido (como IQOS) e tabaco mascado. A
proibição do uso de narguilés também ajudaria a desestimular reuniões sociais que contribuem
para a disseminação do vírus.

5. Implementar e aplicar integralmente as medidas previstas na CQCT (Convenção-Quadro para o
Controle do Tabaco) da OMS e do MPOWER da OMS, incluindo o aumento de impostos e preços
dos produtos do tabaco, que é a maneira mais eficaz de reduzir o uso do tabaco e gerar receita
para financiar sistemas de saúde e programas de controle do tabaco .
6. Garantir que a condição de fumante das pessoas identificadas com COVID-19 seja registrada e
incluída em todos os conjuntos de dados.
7. Proibir doações e parcerias da indústria do tabaco e implementar e aplicar plenamente o Artigo
5.3 da CQCT da OMS. Os governos devem rejeitar a pseudo-ciência financiada pela indústria do
tabaco e seus aliados, e a venda de tabaco e dispositivos eletrônicos deve ser proibida durante
a pandemia da COVID-19.
8. Considerar acelerar o progresso relacionado ao artigo 19 da CQCT da OMS para avançar em
responsabilizar legal e financeiramente a indústria do tabaco por agravar o impacto da COVID19, além dos danos conhecidos causados por uma epidemia de tabagismo totalmente evitável.
9. Garantir o fornecimento ininterrupto de medicamentos e serviços de saúde às pessoas portadoras
de DCNT’s, incluindo educação e aconselhamento para manter uma dieta saudável, evitar o
consumo de álcool, praticar atividades físicas, cuidar da saúde mental, promover serviços de
cessação do tabagismo.
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