
 
 

 
 

 

El consum de tabac i alcohol no protegix frente la COVID-19 

L’alcohol i el tabac són les substancies psicoactives més consumides en Espanya, tant 
pels joves com per la població adulta. Al començament de la pandèmia originada pel 
SARS-CoV-2 es transmetia informació de que la nicotina era un factor de protecció front 
la infecció, però l’evidència científica mostra els efectes que el consum de tabac origina 
en les persones, per una part sobre la salut del fumador contagiat, ja que perjudica 
l’evolució de la malaltia (Berlin et al, 2020) y, per altra, els efectes sobre el fumador 
passiu, que, a més a més de patir els efectes del fum del tabac sobre la seua salut, pot ser 
contagiat per inhalar el fum de una persona infectada, ja que la inhalació del virus SARS-
CoV-2 és la via de transmissió fonamental de la infecció (Pratter et al, 2020). Això, 
justifica les mesures del allunyament per a poder fumar, que se han implementat durant 
la segona onada de la pandèmia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
També, al començament de la pandèmia, algunes persones argumentaven que el beure 
productes alcohòlics podria previndre o tractar la infecció per coronavirus. Igual que el 
consum de tabac, el consum d'alcohol perjudica el nostre organisme i empitjora el 
pronòstic de la malaltia i, a més, ocasiona alteracions de la coordinació motora, dels 
pensaments, de la presa de decisions i una pèrdua de control dels impulsos, factors que 
afecten tots ells als riscos associats a la transmissió del SARS-CoV-2, un consum que 
subjau en les transmissions que es produeixen actualment en les reunions socials o d'oci. 
Per això, la fulla informativa publicada per l'Organització Panamericana de Salut ens pot 
ajudar a conéixer millor la relació existent entre el consum alcohol i la COVID-19. 
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