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ASSUNTO:  Inclusão da recomendação da limitação de fumar e usar cigarros eletrónicos na Orientação 

da DGS “COVID-19 - Procedimentos em estabelecimentos de restauração e bebidas”  

DATA:  08 de Maio de 2020 

A/C:  Diretora da Geral da Saúde Drª Graça Freitas 

C/C:  Coordenadora do Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do Tabagismo 

Professora Doutora Emília Nunes 

 

Exma. Sr.ª Diretora-Geral da Saúde Drª Graça Freitas, 

 

As atuais recomendações para os países implementarem as medidas da Convenção-Quadro de Controlo de 

Tabagismo da OMS, que Portugal ratificou em 2005, destacam a urgência em criar locais públicos 100% 

livres de fumo de tabaco, sem exceções e sem prorrogações no tempo.  

 

Em Portugal, com a alteração de 2015 da “lei do tabaco” (Lei 37/2007 de 14/08) criou-se uma moratória 

de permanência de espaços públicos onde é permitido fumar até 31 de Dezembro de 2020, bem como a 

posterior previsão da criação de espaços públicos fechados para fumar, nomeadamente em 

estabelecimentos de restauração e bebidas. Esta situação, além de manter um incumprimento da melhor 

proteção da saúde de todos os cidadãos, conforme os princípios fundamentais do tratado da OMS, da UE e 

da Constituição Portuguesa, cria uma situação emergente e grave diante das necessárias medidas de 

prevenção da transmissão da infeção por SARS-CoV-2 nestes espaços de acesso ao público. 

 

Atendendo ao potencial risco de contaminação pelo vírus SARs-Cov-2 nos locais públicos fechados, 

sobretudo em locais com ar condicionado e/ou outros aparelhos de climatização, é plausível o risco 

acrescido de transmissão do vírus associado ao ato de fumar ou vaporizar, através dos aerossóis, gotículas 

ou partículas em suspensão emitidas e/ou exaladas pelos fumadores e/ou utilizadores de dispositivos de 

nicotina. Estas gotículas, partículas e aerossóis em suspensão também aderem às superfícies e utensílios 

dos restaurantes e hotéis, ou ainda às roupas dos comensais e trabalhadores, contribuindo como um 

veículo importante da transmissão da COVID-19. Deste modo, aplicando o princípio de precaução de 

saúde pública, dever-se-á recomendar fortemente a inibição de fumar ou usar dispositivos inalados de 

nicotina nas instalações da restauração ou hotelaria, incluindo esta medida na Orientação da DGS 

“COVID-19 - Procedimentos em estabelecimentos de restauração e bebidas”.  

 

Acresce que, a ser introduzida, esta medida serviria, em momento oportuno, para criar um regime de 

transição para o que irá ser definitivamente estabelecido pela aplicação da lei a partir do início de 2021. 
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Num futuro próximo da entrada em vigor da alteração da lei de proibição de fumar em recintos fechados, 

oportunamente e juntamente com outros stakeholders da sociedade civil, estamos á disposição da DGS 

para ajudar a concretizar o objetivo de proteção da saúde descrito no programa nacional prioritário de 

prevenção e controlo de tabagismo com o fim de eliminar a exposição ao fumo de tabaco e aerossóis de 

nicotina. 

 

Referimos por fim que se aproxima o “Dia Mundial Sem Tabaco”, a comemorar em 31 de Maio, e que seria 

motivo de júbilo e congratulação para todos ter esta medida introduzida na orientação da DGS. Para tal, 

colocamo-nos inteiramente a vossa disposição.  

 

As entidades e personalidades signatárias, alicerçadas nas boas práticas de saúde pública e no conceito 

translating science into policy, pretendem uma ação concertada da sociedade civil no sentido do progresso 

do controlo de tabagismo, em defesa da promoção da saúde e da prevenção da doença, do bem-estar 

social e económico, considerando os princípios de justiça social e cidadania, e em oposição quaisquer 

interesses instalados da indústria do tabaco e outros grupos com interesses particulares. 

 

Agradecendo toda a atenção e a ação necessária que a importância e urgência do assunto exige, 

subscrevemos com consideração, 

 

Professor Doutor Hilson Cunha Filho1 

Professora Doutora Sofia Ravara2 

Professor Doutor José M. Calheiros3 

                                                           
1 Professor Doutor Hilson Cunha Filho. Psicopedagogo. MSc e PhD em Saúde Pública.  

Professor Auxiliar de Medicina Preventiva e de Saúde Pública, Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade da Beira Interior. 
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2 Professora Doutora Sofia Ravara. Médica Pneumologista. MSc e PhD em Políticas de Controlo do Tabagismo.  
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