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QUANDO AS PROIBIÇÕES
SÃO EFICAZES
PORQUE OS PAÍSES EM
DESENVOLVIMENTO DEVEM
PROIBIR AS VENDAS DE CIGARROS
ELETRÔNICOS E PRODUTOS
DE TABACO AQUECIDO PARA
VERDADEIRAMENTE COMBATER
O TABAGISMO
VERSÃO ATUALIZADA EM 2020

PALAVRAS-CHAVE E ABREVIAÇÕES
CIGARROS ELETRÔNICOS (E-CIGS)
Introduzido pela primeira vez no mercado global em 2006, os cigarros eletrônicos
representavam uma indústria global de US$ 15 bilhões em 2018.01 Eles são o produto
mais comum de um grupo de produtos abrangidos pelo termo guarda-chuva - Dispositivos
Eletrônicos para Fumar (DEF). No Brasil, essa é a nomenclatura mais utilizada, no entanto,
a literatura internacional menciona os Sistemas Eletrônicos de liberação de nicotina
(em inglês ENDS – Eletronic Nicotine Delivery System) e os Sistemas Eletrônicos de
liberação de produtos não derivados do tabaco (em inglês ENNDS - Electronic Non-Nicotine
Delivery System) e também são chamados de “e-cigarettes”, e-cigs, ou “vapes”.
Esses sistemas aquecem uma solução, um líquido, também conhecido por e-liquid —
para criar um aerossol inalável. Esses produtos não contêm folha de tabaco, mas
geralmente incluem nicotina, propilenoglicol e/ou glicerina, agentes aromatizantes e
substâncias tóxicas com efeitos conhecidos à saúde.02 Os cigarros eletrônicos não são
uniformes no que diz respeito à dosagem de nicotina, sabores, emissões, design, voltagem
da bateria e circuitos. O potencial de modificação e a adaptabilidade para uso com
substâncias, além da nicotina, também variam.03 O design dos cigarros eletrônicos pode
ser descrito como “aberto” (isto é, recarregável) ou “fechado” (ou seja, descartável ou
recarregável com cartuchos pré-preenchidos).04 Exemplos incluem o Juul (parcialmente
pertencente ao Grupo Altria), Vype (da British American Tobacco) e o Blu (da Imperial Brands).
PRODUTOS DE TABACO AQUECIDO (EM INGLÊS, SIGLA HTPs)
Esses produtos usam um dispositivo que aquece o tabaco comprimido e outros produtos
químicos para produzir um aerossol inalável. O tabaco vem na forma de um cigarro ou
bastão especialmente projetado (em inglês chamados de “heat sticks” e “neo sticks”).
Esses produtos também são comumente referidos como “heat-not-burn”, uma terminologia
cunhada pela indústria do tabaco. A tecnologia dos produtos de tabaco aquecido existe
desde a década de 1980, mas o recente advento de novos produtos tornou os dispositivos
particularmente populares nos últimos cinco anos. Espera-se que o mercado de produtos
de tabaco aquecido atinja US$ 17,9 bilhões até 2021.05 Exemplos desses produtos incluem
iQOS (da Phillip Morris International), Glo (da British American Tobacco) e Ploom S (da Japan
Tobacco International).
“NOVOS PRODUTOS”, “ALTERNATIVOS”, “EMERGENTES” E “DE PRÓXIMA GERAÇÃO”
Juntos, cigarros eletrônicos e produtos de tabaco aquecido são frequentemente descritos
como “produtos novos”, “produtos alternativos”, “produtos emergentes” ou “produtos da
próxima geração”. O aumento dos produtos de tabaco “híbridos” que contêm tabaco e
nicotina e o rápido surgimento de novos produtos obscurecem a distinção entre produtos
de tabaco aquecido e cigarros eletrônicos.06 Exemplos incluem Lil Hybrid (da Korea Tobacco
& Ginseng Corporation), Ploom Tech (da Japan Tobacco International) e Glo iFuse (da British
American Tobacco).
As recomendações nesta declaração se aplicam a todos os dispositivos eletrônicos para
fumar, incluindo “e-narguillé”, “cachimbos eletrônicos”, “charutos eletrônicos”, além de
produtos de tabaco aquecido e produtos híbridos.
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CENÁRIO
Em seu relatório de 2019 sobre a epidemia global do tabaco, 07 a Organização
Mundial da Saúde (OMS) afirmou que “inexistem evidências independentes
suficientes para apoiar o uso de [cigarros eletrônicos] como uma intervenção de
cessação do tabagismo em nível populacional para ajudar as pessoas a abandonar
o uso convencional do tabaco”, e apontou que esses produtos são “indubitavelmente
prejudiciais”. O mesmo relatório concluiu que muitos dos produtos químicos nocivos
gerados pelos produtos de tabaco aquecido (HTPs) são semelhantes aos gerados
pelos cigarros convencionais (mesmo que geralmente em níveis mais baixos)
e que as evidências não mostram que esses produtos reduzirão as doenças
tabaco-relacionadas.08
A União Internacional Contra a Tuberculose e Doenças Respiratórias (conhecida pela
sigla em inglês The Union) compartilha da posição da OMS e também deseja destacar
que o contexto importa. Esse é o nosso quarto posicionamento sobre cigarros
eletrônicos (documentos anteriores datados de 2013, 2015, e 2018 que abordou
cigarros eletrônicos e produtos de tabaco aquecido separadamente).09,10,11 Em 2020,
a The Union acredita ser imperativo assinalar que, embora o discurso atual— na
mídia, nos trabalhos acadêmicos e na comunidade de saúde pública — tenha focado
no impacto desses produtos na saúde pública em países desenvolvidos, isso não
é suficiente. A narrativa deve ser estendida a países em desenvolvimento, onde os
cigarros eletrônicos e os produtos de tabaco aquecido estão sendo agressivamente
introduzidos e comercializados, muitas vezes com pouco ou nenhum marco
regulatório em vigor. Nesses países, os jovens são particularmente vulneráveis.
E é por essas razões que a The Union recomenda a proibição de caráter protetor
e preventivo das vendas desses produtos.

A narrativa deve ser estendida a países em desenvolvimento,
onde os cigarros eletrônicos e os produtos de tabaco aquecido
estão sendo agressivamente introduzidos e comercializados,
muitas vezes com pouco ou nenhum marco regulatório em vigor
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O CASO DA PROIBIÇÃO DAS VENDAS
DEZ ARGUMENTOS PARA PAÍSES
EM DESENVOLVIMENTO
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1.	A INDÚSTRIA TEM COMO ALVO OS JOVENS
	Pesquisas mostram um aumento epidêmico no uso de cigarros eletrônicos em jovens em
muitos países desenvolvidos, expondo essa população à perspectiva de uma vida inteira
de dependência de nicotina.12,13 Esse padrão vale para muitos países em desenvolvimento,
com pesquisas do Inquérito Mundial para Jovens sobre Tabaco (Global Youth Tobacco
Survey) mostrando altas taxas de uso atual de cigarros eletrônicos entre estudantes do
ensino médio (Figura 1).14 A indústria do tabaco e de cigarros eletrônicos usa mídias
sociais, patrocínio de eventos e aditivos de sabores para atrair deliberadamente jovens em
países em desenvolvimento.15,16,17,18 Os cigarros eletrônicos, cada vez mais sob o domínio
da indústria do tabaco,19 e os produtos de tabaco aquecido que são exclusivamente
propriedade da indústria do tabaco,20 apresentam outra oportunidade para essa indústria
usar estratégias de décadas atrás para expandir o mercado de nicotina e tabaco nos países
em desenvolvimento. 21
25%
20%
15%
10%
20%

18%

17%

15%

13%

12%

12%

11%

11%

11%

11%

11%

5%
0%
Papua Ucrânia Ilhas
Iêmen Georgia
Fiji Jamaica Iraque
Nova (2017) Marshall (2014) (2107) (2016) (2017) (2014)
Guiné
(2016)
(2016)

Santa Maurício Bulgária Equador
Lucia (2016) (2015) (2016)
(2017)

	Figura 1: Prevalência atual de uso de cigarro eletrônico entre jovens em países selecionados de
média e baixa renda

2.	TRANSIÇÃO JUVENIL DOS CIGARROS
ELETRÔNICOS PARA TABACO
	Há um conjunto crescente de evidências de que os jovens que usam cigarros eletrônicos que
nunca fumaram e são considerados de baixo risco para depois fumar, aumentam em duas a
quatro vezes a chance de fumar cigarros tradicionais mais tarde na vida. 22,23,24 Em muitos países
em desenvolvimento, onde muitas vezes há uma fraca fiscalização das proibições de vendas
para menores, onde os cigarros são quase sempre insuficientemente tributados e precificados,
e onde os cigarros são culturalmente enraizados e amplamente utilizados,25 é provável que
a transição do cigarro eletrônico para o cigarro tradicional entre os jovens seja maior.
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3.	EVIDÊNCIAS INSUFICIENTES DE REDUÇÃO
DE DANOS ENTRE FUMANTES
	Se usados exclusivamente e em substituição aos cigarros tradicionais, os cigarros
eletrônicos podem reduzir os danos causados pelo tabagismo naqueles que não
conseguem parar de fumar de outra forma, mas este não é o padrão dominante.
O uso dual de cigarros eletrônicos e cigarros tradicionais, que é praticado por um número
considerável de usuários de cigarros eletrônicos,26,27,28 está cada vez mais associado a
impactos críticos à saúde a curto e longo prazo.29,30,31,32,33 Além disso, os estudos estão
divididos sobre a eficácia do uso de cigarros eletrônicos na cessação do tabagismo.
34,35,36,37
Com relação aos produtos de tabaco aquecido, é prematuro tirar conclusões
significativas do seu impacto na saúde porque poucos estudos são independentes do
financiamento da indústria do tabaco e as evidências são ambíguas.38,39,40

4.	RESULTADO FINAL NEGATIVO PARA
A SAÚDE PÚBLICA
	Nas discussões sobre políticas de novos produtos, o resultado final para a saúde pública
— que pesa o impacto tanto para fumantes quanto para não fumantes (especialmente
jovens) — deve prevalecer. O mesmo se aplica ao avaliar o suposto potencial de “redução
de danos” desses produtos. Considerando os enormes danos que os cigarros eletrônicos
e os produtos de tabaco aquecido causarão aos jovens nos países em desenvolvimento
e as evidências insuficientes sobre a redução de danos à saúde dos fumantes adultos,
o resultado final para a saúde pública do uso dos cigarros eletrônicos e produtos de
tabaco aquecido em países em desenvolvimento provavelmente será negativo. Da mesma
forma, as alegações relativas ao potencial de “redução de danos” para esses produtos
permanecem infundadas para os países em desenvolvimento.

A chave para o controle do tabaco está na adoção e
implementação de políticas baseadas em evidências,
em nível populacional, descritas na Convenção-Quadro
para o Controle do Tabaco da OMS
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5.	BRECHAS NO CUMPRIMENTO DAS POLÍTICAS
SERÃO EXPLORADAS
	Muitos países em desenvolvimento já têm dificuldades em adotar medidas de controle
do tabagismo, como ambientes livres de tabaco, proibições da publicidade,
monitoramento dos pontos de vendas e medidas para impedir a venda a menores.41,42,43,44
Dado os recursos já restritos nesses países, a regulamentação de novos produtos
(cujos dispositivos e ingredientes mudam rapidamente) será desafiadora. Ademais,
as indústrias de nicotina e tabaco explorarão essas fraquezas para promover
seus produtos e minar as políticas de controle do tabaco. Em muitos países em
desenvolvimento, onde há fragilidade no cumprimento das políticas, epidemias
gêmeas - de dependência de produtos novos e cigarros tradicionais - podem surgir.

6. OS PRODUTOS NOVOS SÃO UMA DISTRAÇÃO
	A chave para o controle do tabaco está na adoção e implementação de políticas baseadas
em evidências, em nível populacional, descritas na Convenção-Quadro para o Controle
do Tabaco da OMS (CQCT) e MPOWER. A adoção e implementação completas dessas
medidas são insuficientes em muitos países em desenvolvimento.45 Essa deve ser
a prioridade, não a sedução e a promessa de novos produtos que estão desviando
a atenção do que provou funcionar.

7.	OS NOVOS PRODUTOS DESVIARÃO RECURSOS
DO CONTROLE DO TABACO
	A regulamentação eficaz de cigarros eletrônicos e produtos de tabaco aquecido seria
um custo adicional para os países. A criação de lei, sua implementação e fiscalização
para garantir que esses produtos não sejam usados pelos jovens exigem recursos fiscais
e humanos. Dado que os programas de controle do tabaco estão com poucos recursos,46
é improvável que os países em desenvolvimento possam se comprometer a desenvolver
novas normas de segurança de produtos, realizar testes laboratoriais, criar sistemas
de registro e implementar mecanismos de inspeção e fiscalização que impeçam
a captação e o uso de jovens sem redirecionar recursos de medidas eficazes de
controle do tabagismo.
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8.	NOVOS PRODUTOS PERMITEM A INTERFERÊNCIA
DA INDÚSTRIA
	O sucesso da indústria do tabaco depende de sua habilidade de influenciar e ditar
políticas.47,48,49,50 Embora a CQCT, no seu artigo 5.3, proíba explicitamente essa prática,
a indústria do tabaco está desesperadamente tentando transformar sua identidade
corporativa negativa para especialista em “redução de danos”.51 Ela está deliberadamente
reposicionando-se para que possa reivindicar um lugar à mesa e que seja autorizada
a participar de debates sobre a política de vendas e marketing de produtos novos e
emergentes. Os governos não devem cair nesta manipulação flagrante e o Secretariado
da CQCT instou as Partes do tratado a permanecer vigilantes com essa nova interferência
do setor.52

9.	O CONTEXTO EM PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO É
MUITO DIFERENTE DO CONTEXTO NO REINO UNIDO
	Grupos de interesses particulares às vezes apontam para a abordagem singular do
Reino Unido com relação a regulamentação do cigarro eletrônico e sugerem que ela
seja reproduzida em países em desenvolvimento. No entanto, consideramos isso
desaconselhável. A robusta capacidade regulatória do Reino Unido e a epidemia de tabaco
em estágio final existem em um ecossistema específico e substancialmente diferente do
encontrado na maioria dos países em desenvolvimento. Como mencionado anteriormente,
muitos desses países não têm os recursos e os mecanismos de fiscalização necessários
para apoiar uma regulamentação abrangente do uso dos cigarros eletrônicos e produtos
de tabaco aquecido. O foco nesses países deve permanecer na implementação integral
das medidas da CQCT e MPOWER baseadas em evidências, onde são necessários
avanços e foco.

10. A SEGURANÇA DEVE VIR EM PRIMEIRO LUGAR
	Os profissionais de saúde pública e os formuladores de políticas devem seguir o princípio
da precaução e a abordagem baseada em evidências para a formulação de políticas.
Esses conceitos fundamentais de saúde pública exigem ações preventivas onde a ciência
é inconclusiva. Dado os possíveis malefícios dos cigarros eletrônicos e dos produtos de
tabaco aquecido e o fato de que seus efeitos a longo prazo na saúde são desconhecidos
devido ao tempo insuficiente para demonstrá-los, os governos devem se comprometer
a prevenir uma epidemia iminente.
	Em abril de 2020, pelo menos 24 países / jurisdições proibiram o uso de cigarros
eletrônicos e pelo menos oito países proibiram os produtos de tabaco aquecidos. 53,54
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CONCLUSÃO
Como demonstram os dez argumentos expostos, produtos novos
e emergentes de nicotina e tabaco oferecem novos e importantes
desafios para países de média e baixa renda com recursos
limitados. As circunstâncias específicas em muitos desses países –
altas taxas de tabagismo, adoção e implementação incompletas
das medidas da CQCT e do MPOWER, mecanismos frágeis de
fiscalização, recursos fiscais e humanos limitados e geralmente
estágios iniciais da epidemia de tabaco – apresentam uma
oportunidade para a indústrias de tabaco e nicotina para promover
o vício, particularmente entre os jovens.
Por essas razões, a The Union conclui que a introdução de novos
produtos de nicotina e tabaco altamente viciantes em países
em desenvolvimento é indecorosa: os cigarros eletrônicos e os
produtos de tabaco aquecido têm forte potencial para sobrecarregar
os governos e exacerbar a epidemia do tabagismo. De maneira
preventiva, a venda desses produtos deve ser proibida em países
em desenvolvimento. Eles também não devem ser fabricados,
importados ou exportados e também devem estar sujeitos a
proibições de publicidade, promoção e patrocínio e a legislação
de ambientes livres do tabaco. Como sempre, os países
devem priorizar intervenções comprovadas e baseadas em
evidências como a CQCT e o MPOWER, que devem ser totalmente
implementadas e monitoradas para reduzir a demanda por tabaco.
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QUANDO AS PROIBIÇÕES SÃO EFICAZES

SOBRE A UNIÃO
A União Internacional Contra a
Tuberculose e Doenças Respiratórias
(The Union) foi fundada em 1920 e é a
primeira organização global de saúde
do mundo. Somos líderes globais no
combate à tuberculose, lutamos contra
a indústria do tabaco e resolvemos
problemas importantes no tratamento
da maioria das doenças.
THEUNION.ORG
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