NOTA DO INCA SOBRE ESTUDO FRANCÊS QUE LEVANTOU A HIPÓTESE
DE QUE A NICOTINA PODERIA TER PAPEL PROTETOR NA COVID-19

Enquanto vários estudos apontam que o tabagismo representa um importante
fator de risco de complicações e desfechos desfavoráveis para Covid-19, i ii iii iv v vi vii viii
um estudo francês (A nicotinic hypothesis for Covid-19 with preventive and therapeutic
implications) 1 recentemente publicado levantou a hipótese de que a nicotina poderia ter
um papel protetor na infecção por Covid-19, obtendo ampla repercussão na mídia.
Essa hipótese teve como premissa um outro estudo que identificou uma baixa
prevalência de fumantes entre pacientes hospitalizados por Covid-19 em um hospital
francês, quando comparada com a prevalência de fumantes na população em geral,
concluindo que fumar poderia exercer um efeito protetor contra a Covid-19.2
O estudo em tela buscou, então, explicar essa hipótese, aventando a
possibilidade de que a infecção por Covid-19 envolve receptores nicotínicos de
acetilcolina das células que poderiam estar engajados na síndrome inflamatória que
acompanha a doença, e que a infecção poderia ser prevenida e controlada com o uso de
nicotina.
As conclusões de ambos os estudos devem ser vistas com muita cautela.
Primeiro porque são estudos publicados preliminarmente em uma plataforma virtual
aberta sem a tradicional revisão de pares e porque não há informação de terem
submetidos a comitê de ética.
Segundo porque alguns fatores externos poderiam ter influenciado a premissa de
que a baixa prevalência de fumantes entre pacientes hospitalizados por Covid-19
representa de forma acurada uma baixa taxa de infecção real e de suas complicações
entre fumantes. Nesse aspecto é importante considerar que há uma tendência de maior
concentração de fumantes nas populações de menor renda e escolaridade aspecto esse
que poderia contribuir para um menor acesso de fumantes ao sistema de saúde e à
hospitalização.ixx Outro possível viés pode estar relacionado às diferenças nos grupos
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Apr 21, 2020 QEIOS https://www.qeios.com/read/article/571
2 Low incidence of daily active tobacco smoking in patients with symptomatic COVID-19 https://www.qeios.com/read/article/574

etários quanto a prevalência de fumantes e os de maior risco de hospitalização por
Covid-19. Cerca de 65% dos pacientes internados em terapia intensiva na França tem
idade acima de 65 anos.xi Ao passo que a distribuição da prevalência de fumantes na
população francesa por grupos etários já mostrava em 2010 que o índice mais baixo
era exatamente entre 55 e 64 (18%) quase a metade do observado nos grupos entre 26 e
34 anos (42%) e entre 35 e 44 anos (37%)xii Também é importante considerar a
possibilidade de um viés de informação sobre o status de tabagismo dos pacientes.
Estariam os profissionais de saúde buscando identificá-lo de forma acurada entre os
pacientes com Covid-19 internados frente a uma situação caótica e de sobrecarga de
trabalho nos hospitais? Estariam os fumantes dispostos a informar seu status de
tabagismo frente ao temor de discriminação? Estariam estes pacientes em condições
clínicas de prestar informações sobre seu status de tabagismo, considerando que muitos
deles necessitam de respirador? Essas são algumas das questões que precisariam ser
melhor avaliadas antes de assumir que uma menor prevalência de tabagismo entre
pacientes internados com Covid-19, quando comparada com a prevalência na população
geral, significa efeito protetor da nicotina ou mesmo do tabagismo, como foi expresso
em ambos estudos.
Vários estudos identificaram que entre pacientes fumantes com pneumonia por
Covid-19, as chances de sua progressão para formas mais graves, com insuficiência
respiratória e morte, foram significativamente maiores do que entre não fumantes, xiii
xv xvi xvii xviii
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Importante destacar que a dependência de nicotina leva à exposição dos
fumantes à fumaça de produtos de tabaco, especialmente de cigarros. Já foram
identificadas mais de 7.000 substâncias químicas de diferentes classes na fumaça desses
produtos.xix Destas pelo menos 69 são carcinógenos conhecidos, muitas outras atuam
como agentes inflamatórios causando lesões e trombos

nos pulmões e vasos

sanguíneos. Além disso, o monóxido de carbono gás tóxico gerado pela queima do
tabaco e inalado pelo fumante reduz a oxigenação dos seus tecidos e órgãos, levando a
uma hipóxia crônica. Quando comparados com não fumantes, os fumantes apresentam
um risco significativamente mais elevado de desenvolverem doenças crônicas como o

câncer, cardiovasculares, pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), diabetes. xx Além disso,
a fumaça do cigarro prejudica o funcionamento do sistema imunológico, levando a
maior risco de infecções respiratórias bacterianas e virais entre fumantes, e um maior
risco de desenvolver e morrer por tuberculose, quando comparados com não
fumantes.xxi Todas essas doenças e condições tabaco relacionadas foram identificadas
como fator de risco para as complicações e desfechos desfavoráveis da Covid-19.xxii
xxiiixxiv xxv xxvi

Em relação aos cigarros eletrônicos e de cigarros de tabaco aquecido também foi
demonstrado que os vapores produzidos por essas duas categorias de novos produtos
geram efeitos inflamatórios e tóxicos sobre os pulmões e sistema cardiovascular. Entre
2018 e 2019 os Estados Unidos enfrentaram uma epidemia de casos de lesões
pulmonares graves acompanhados de insuficiência respiratória aguda devido ao uso de
cigarros eletrônicos ou outros produtos para vaporar. Essa doença ficou conhecida como
EVALI do inglês e-cigarette or vaping product use associated lung injury.
xxx

xxvii xxviii xxix

Portanto é plausível que esses produtos possam também contribuir para um maior

risco de complicações por Covid-19 entre seus usuários.
Também é importante considerar que a nicotina não é um produto inócuo. Além
de causar dependência química e atuar como agente promotor na carcinogênese,
estimula a produção de angiotensina II gerando vasoconstricção, importante impacto
sobre sistema cardiovascular e desenvolvimento de hipertensão arterial xxxi xxxii xxxiii. Sob
essa perspectiva importante considerar que nos grupos de maior risco de complicações e
desfechos desfavoráveis da Covid-19 já identificados estão justamente pessoas que
têm doenças cardiovasculares ou que estejam em tratamento para câncer com
imunosupressores.
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.

Portanto, o INCA vê com grande preocupação a ampla repercussão desse estudo
na mídia em plena crise da Covid-19 e a possibilidade de que possa gerar interpretações
de que fumar cigarros comuns ou eletrônicos é bom para prevenir a Covid-19 ou levar a
automedicação com medicamentos à base de nicotina sem orientação médica. xxxvi
Por fim, o INCA reitera prévias recomendações já publicadas sobre tabagismo e Covid19:



Que deixar de fumar é a única medida eficaz para evitar as doenças causadas

pelo tabagismo que matam no Brasil cerca de 428 pessoas por dia e geram um custo de
57 bilhões de reais ao ano. Essa decisão torna-se mais urgente ainda considerando os
estudos que apontam a relação entre o ato de fumar e o risco de transmissão da Covid19, suas complicações e desfechos desfavoráveis.


Que informações sobre o status de tabagismo dos pacientes atendidos em

ambulatórios ou hospitalizados por Covid-19 sejam coletadas de forma sistemática e
que esse dado seja incluído formalmente no rol das comorbidades apresentadas na
Ficha de Notificação Nacional da Covid-19, para que se possa identificar o impacto da
Covid-19 sobre os fumantes brasileiros.


Que as agendas legislativas para enfrentamento da COVID19 incluam a

apreciação urgente de projetos de leis que tenham como objetivo estimular a cessação
de fumar e prevenir a iniciação de crianças e adolescentes no tabagismo para fortalecer
o alcance da Política Nacional de Controle do Tabaco na prevenção das graves
consequências sanitárias e econômica do tabagismo, incluindo as relacionadas à
COVID19.


Informações sobre como deixar de fumar podem ser obtidas nas Secretarias

Estaduais e Municipais de Saúde e pelo telefone 136 (serviço Disque Saúde do
Ministério da Saúde).
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