
PREVENÇÃO E SAÚDE

Comprometa-se a parar de fumar 
durante a Covid-19 é o tema 
da campanha mundial lançada 
pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS), com duração de 
um ano. Com apoio do Instituto 
Nacional de Câncer (INCA), entre 
outros órgãos da saúde, a ideia é 
encorajar as pessoas a pararem 
de fumar para minimizar os riscos 
associados ao coronavírus.

31 de maio: 
Dia Mundial Sem Tabaco 
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Cigarro x coronavírus

O tabaco traz inúmeros malefícios 
para a saúde, como a probabilidade 
de diversos tipos de câncer. Durante a 
pandemia, entretanto, existem outros 
riscos potenciais. Confira!

• Fumar proporciona constante contato 
dos dedos (e, possivelmente, de 
cigarros contaminados) com os 
lábios, aumentando a possibilidade de 
transmissão do coronavírus para

 a boca.
• O tabaco causa diferentes inflamações 

e prejudica os mecanismos de 
defesa do organismo, aumentando a 
possibilidade de infecções por vírus, 
bactérias e fungos.

• Fumantes são acometidos com 
maior frequência de infecções, como 
traqueobronquites, pneumonias e 
tuberculose, que comprometem a 
capacidade pulmonar.

Parar de fumar pode ser desafiador, especialmente 
com o estresse social e econômico adicional que 

surgiu como resultado da pandemia. Marque uma 
data para que isso aconteça!
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Proteja quem você ama

Todo mundo que mora na sua casa acaba se 
tornando fumante passivo e, portanto, mais 
vulnerável a doenças respiratórias, reações 
alérgicas e até mesmo a infarto e câncer do 
pulmão. Bebês e crianças são ainda mais 
suscetíveis aos males do cigarro. Abandonar 
o tabaco traz benefícios imediatos para a sua 
saúde e a das pessoas com as quais convive.

Divulgue essas informações e faça como 
a Seguros Unimed: ajude a cuidar das 
pessoas, principalmente aquelas que 
convivem com você.

Fonte: OMS e INCA
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