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RESUMO 

 

O tabagismo e a exposição passiva ao tabaco são fatores de risco importantes para as 

principais doenças crônicas que acometem os indivíduos fumantes. Em resposta aos 

malefícios e às elevadas taxas de mortalidade ocasionadas pelo fumo, o cigarro eletrônico 

despontou como um produto alternativo para aqueles que desejam parar de fumar. Entretanto, 

os cigarros eletrônicos vêm atraindo cada vez mais indivíduos, e têm se tornado cada vez mais 

populares, principalmente na população jovem. Com base nisso, a demanda de conhecimento 

científico sobre o assunto se faz cada vez mais necessária. Em busca de um parâmetro geral 

sobre a temática no meio acadêmico, esse trabalho consistiu na aplicação de um questionário 

on-line que teve como objetivo levantar o nível de conhecimento de estudantes de graduação 

dos cursos da área da saúde da Universidade Federal de Santa Catarina, campus Florianópolis, 

a respeito de cigarros eletrônicos, bem como levantar a percepção, opinião dos estudantes e 

informações recebidas sobre o tema durante a graduação. O questionário contou com 25 

perguntas e foi aplicado a estudantes do último ano dos cursos de Enfermagem, Farmácia, 

Fonoaudiologia, Nutrição e Odontologia A análise descritiva foi realizada em todas as 

questões e, para estatística analítica, os dados foram analisados no software IBM® SPSS 21, 

assumindo o intervalo de confiança de 95%. Participaram da pesquisa 139 estudantes, dos 

quais 12,2% se declararam usuários de cigarros eletrônicos. De maneira geral, as respostas às 

perguntas de conhecimento classificaram o nível de conhecimento dos estudantes como 

insatisfatório. A grande maioria não teve contato com o assunto durante o curso, bem como 

grande parte declarou não se sentir segura em orientar e responder a questionamentos de 

pacientes sobre o uso de cigarros eletrônicos. Conclusão: Considerando os resultados, foi 

identificada uma grande lacuna na formação de estudantes da área da saúde sobre cigarros 

eletrônicos que faz refletir sobre a necessidade de incluir essa temática na grade curricular dos 

futuros profissionais da saúde. 

Palavras-Chave: Sistemas Eletrônicos de Liberação de Nicotina; Uso de Cigarro Eletrônico; 

Estudantes em Ciência da Saúde; Saúde Pública. 



 

 

ABSTRACT 

 

Both smoking and passive exposure to tobacco are considerable risk factors for the main 

chronic diseases that affect smokers. In response to the harms and the high mortality rates 

caused by smoking, electronic cigarettes have emerged as an alternative product for those 

who wish to quit smoking but has also been attracting many individuals including young 

people, as could be seen in the rising popularity of this device in the last group. Based on this, 

the demand for scientific knowledge on the subject has increased. In search of a general 

parameter on the subject in the academic environment, this work presents the application of 

an online survey that aimed to raise the knowledge level of undergraduate students from 

Health Sciences Courses of Federal University of Santa Catarina (Florianopolis, Brazil) 

regarding electronic cigarettes, as well as raising the perception, students’ opinions and 

information received on the topic during undergraduate. The survey had 25 questions and was 

applied to the final year undergraduate students from the courses: Nursing, Pharmacy, Speech 

Therapy, Nutrition and Dentistry. The qualitative analysis was performed on all questions 

and, for the analytical statistics, the data were analyzed using the IBM® SPSS 21 software, 

assuming the 95% confidence interval. 139 students participated in this research. The rate of 

students who declared themselves to be e-cigarettes’ users was 12.2%. In general, the vast 

majority don’t had contact with the subject during the course, as well as a large part assumed 

they did not feel confident in guiding and answering patients’ questions about the use of 

electronic cigarettes. The results showed a gap in the training of students in the field of health 

about electronic cigarettes, which should lead to reflection on the need to include this topic in 

the curriculum of future health professionals. 

Keywords: Electronic Nicotine Device Systems; Vaping; Students Health Occupations; 

Public Health. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O hábito de fumar é um processo que envolve fatores tanto psicossociais quanto 

ambientais, considerado, hoje, um grande problema de saúde pública. O tabagismo e a 

exposição passiva ao tabaco são fatores de risco importantes para as principais doenças 

crônicas que acometem os indivíduos fumantes, tais quais o câncer bucal, doenças 

pulmonares e cardiovasculares. Estima-se que 8 milhões de pessoas morrem ao ano por 

doenças tabaco-relacionadas. Apesar deste alto percentual, aproximadamente 1,1 bilhão de 

pessoas no mundo são fumantes hoje. (GLOBAL STATE OF TOBACCO HARM 

REDUCTION, 2020).  

  No Brasil, apesar da redução no número de fumantes nos últimos dez anos, a taxa 

de indivíduos fumantes maiores de 18 anos é de 9,8%, isto é, aproximadamente 22 milhões de 

brasileiros, tendo como índices 12,3 % entre homens e 7,7 % entre mulheres (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2020). A região sul se destaca como a de maior prevalência de fumantes no país, 

além de apresentar a maior média de cigarros fumados por dia (13,7 cigarros) (IBGE, 2020). 

Em resposta aos malefícios e às elevadas taxas de mortalidade relacionadas ao 

tabaco, o cigarro eletrônico despontou como um produto alternativo para, primariamente, 

aqueles que desejam parar de fumar. A popularidade entre os fumantes convencionais, 

mulheres grávidas e até mesmo, jovens, deve-se à comercialização dos dispositivos como uma 

alternativa mais saudável, segura e socialmente mais aceita. Classificado como um 

Dispositivo Eletrônico para Fumar (DEF), é popularmente conhecido por diferentes nomes: 

vapes, hookah-pens, e-hookah, e-cigars e mods (KOWITT et al., 2019). O uso do cigarro 

eletrônico aumenta exponencialmente ao redor do mundo, desde sua criação e lançamento no 

mercado. Dentre as estimativas, 68 milhões de pessoas são usuárias de cigarro eletrônico no 

mundo hoje (GLOBAL STATE OF TOBACCO HARM REDUCTION, 2020) e até 2025, 

espera-se que o mercado global do produto ultrapasse 50 bilhões de dólares (ASSOCIAÇÃO 

MÉDICA BRASILEIRA, 2020).  

 O mecanismo de funcionamento do dispositivo consiste, de maneira básica, no 

aquecimento de um líquido, que pode ou não conter nicotina, o qual é expelido na forma de 

aerossol, popularmente conhecido como vapor. A estratégia comercial vem projetando a 

imagem cada vez mais inovadora dos cigarros eletrônicos. Uma série de acessórios 

acompanham o dispositivo, tais quais baterias, atomizadores, mecanismos de variação de 

potência, diferentes cores e formas, que permitem sua customização segundo as necessidades 
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e desejos do consumidor. Além disso, a disponibilidade de líquidos com os mais diversos 

sabores tem atraído a atenção de jovens (fumantes e não fumantes) guiados pela curiosidade e 

o desejo de novas experiências.  

A segurança da utilização do cigarro eletrônico é um tema amplamente debatido, 

uma vez que ainda não existem dados suficientes que apontem seus reais efeitos no corpo 

humano. Diversos estudos concluíram que o vapor do dispositivo é provavelmente menos 

prejudicial em comparação ao cigarro convencional, devido aos níveis mais baixos de toxinas 

durante a emissão (ERKU et al., 2020). Porém, muito se discute sobre sua eficácia como 

método de cessação do tabagismo, principal argumento utilizado por seus defensores.  

Com a rápida propagação no mercado e inclusão na rotina dos indivíduos, mesmo 

que ilegalmente no Brasil, os profissionais da saúde precisam estar atualizados e preparados 

para orientarem seus pacientes com relação ao uso. Da mesma forma, é desejável que a 

formação desses possa abranger conteúdos sobre sua definição, efeitos enquanto estratégia 

para cessação do tabagismo, composição e possíveis riscos para a saúde bucal e sistêmica dos 

usuários. Evidências atuais mostraram que o conhecimento e os conceitos dos profissionais de 

saúde sobre fumo e a cessação do tabagismo, nem sempre são apropriados. Com o 

crescimento exponencial da conscientização e uso de cigarros eletrônicos nos últimos anos, 

espera-se que, com o passar do tempo, mais fumantes procurem conselhos de profissionais de 

saúde a respeito do dispositivo (MOYSIDOU et al., 2016). 

Um levantamento prévio junto ao curso de Odontologia da UFSC (GUCKERT, 

2019) revelou que o nível de conhecimento dos estudantes é insatisfatório e que a grande 

maioria dos participantes não se sentia preparada para responder os questionamentos de 

pacientes sobre o assunto, embora entendessem que tal conhecimento é importante e devesse 

fazer parte da formação de um cirurgião-dentista. Da mesma forma, foi identificado que o 

assunto era abordado na graduação de maneira insatisfatória, visto que a maioria dos 

estudantes relatou não ter tido contato com o assunto durante o curso. 

O objetivo deste trabalho foi ampliar a população do estudo anterior, agora com o 

levantamento sobre o conhecimento do tema por graduandos do último ano nos diferentes 

cursos da área da saúde na Universidade Federal de Santa Catarina – Campus Florianópolis. A 

partir dos resultados obtidos, pretende-se promover uma reflexão e, se necessário, propor 

eventuais mudanças para a introduzir esse assunto na grade curricular.   
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 O QUE SÃO CIGARROS ELETRÔNICOS?  

Projetados como uma opção terapêutica, os cigarros eletrônicos são vendidos como 

aparelhos para fumar socialmente aceitos, com melhor custo-benefício, além de serem uma 

alternativa para aqueles que desejam parar de fumar. Sua criação data do ano de 1963, quando 

Herbert A. Gilbert patenteou o produto como um “dispositivo de cigarro não-tabaco” 

(GILBERT, 1965) com o intuito de substituir o hábito de fumar, a partir da queima do tabaco, 

por um ar mais seguro e “limpo”, como um vapor. Entretanto, devido à falta de tecnologia à 

época, sua produção não foi realizada (ROM et al., 2015). Assim, em 2003, o farmacêutico 

chinês Hon Link desenvolveu os primeiros dispositivos, nomeados Ruyan, que significa 

“substituto ao ato de fumar”, em chinês (ROMERO et al., 2019), agora patenteados por ele 

(HON, 2003) e que ao serem lançados, conquistaram rápida e extensivamente o mercado 

mundial.  

O dispositivo é movido a bateria e o mecanismo básico de ação se resume ao 

aquecimento de um líquido para produção de vapor, o qual será inalado pelo usuário, 

simulando a fumaça dos cigarros tradicionais (HARREL, 2014). Apesar de existirem 

diferentes modelos do produto no mercado, que diferem em design, mecanismo e 

nomenclatura, esses possuem as seguintes estruturas em comum: um bocal, a bateria, o 

atomizador e o espaço destinado ao líquido (WALLEY et al., 2019) (Figura 1). 

  

Fonte: (CAPONNETTO et al., 2012). 

Ao contrário dos cigarros convencionais, que são queimados continuamente a 

temperaturas elevadas durante todo o tempo de uso, os cigarros eletrônicos passam por ciclos 

Figura 1 - Composição e funcionamento de um modelo básico de cigarro eletrônico. 
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térmicos de aquecimento e resfriamento. O dispositivo inicia à temperatura ambiente, ao 

passo que quando a resistência é ativada, o calor chega até o ponto de ebulição do líquido e 

sua liberação em forma de vapor. Após a completada a inalação, nenhuma energia é fornecida 

à resistência e ao pavio, de modo que a temperatura diminui progressivamente. Ao mesmo 

tempo, o líquido é novamente fornecido à resistência e ao pavio, o que diminui, ainda mais 

sua temperatura (FARSALINOS et al., 2013).  

A voltagem da bateria dos aparelhos varia de 3-6 volts e em alguns modelos o 

usuário tem a possibilidade de ajustá-las. A resistência pode variar de 1-6,5 ohms e interfere 

no aquecimento e a produção de vapor (ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA, 2020). 

A solução utilizada nos cigarros eletrônicos – conhecida por e-liquid ou e-juice – é 

composta de diferentes substâncias (Figura 2). A base consiste na combinação de 

propilenoglicol e glicerina em água purificada. A fração típica de volume é de 20% de 

propilenoglicol para 80% de glicerina, embora isto varie, consideravelmente de uma marca 

para outra. Durante o uso, o usuário absorve o vapor gerado a partir do e-líquido, solventes, 

nicotina, água, aromatizantes e outros aditivos.  

 

Fonte: Traduzido e adaptado do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) – E.U.A. Disponível em: 

https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/pdfs/ecigarette-or-vaping-products-visual-dictionary-508.pdf 

 

O propilenoglicol e a glicerina podem ser considerados os aditivos químicos mais 

importantes da composição, pois são os principais responsáveis pela produção do vapor 

(SCHALLER et al., 2013). As soluções apresentam grande variedade no sabor. Em um 

levantamento feito em sites na Internet nos anos 2012 e 2014, foram identificados mais de 

7.000 sabores diferentes de e-líquidos distribuídos por 466 marcas diferentes, com cerca de 

242 novos sabores adicionados por mês no período da pesquisa. Entre as 466 marcas, os 

Figura 2 - Representação dos diferentes sabores de e-líquido e sua composição básica. 

https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/pdfs/ecigarette-or-vaping-products-visual-dictionary-508.pdf
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sabores com maior popularidade eram o tabaco, mentol e os associação dos dois. Foram 

identificados sabores como “frutas”, “sobremesas/doces”, “álcool/drinks” e 

“petiscos/comidas”. Também foram encontrados líquidos sem a presença de sabores e aromas 

(ZHU et al., 2014). Quimicamente, a composição desses flavorizantes inclui sacarídeos, 

ésteres, ácidos e aldeídos (IRUSA; VENCE; DONOVAN, 2020). Ainda, não se tem pleno 

conhecimento a respeito dos reais efeitos desses componentes químicos sobre a saúde 

humana, bem como não há regulação e especificação das substâncias que são incorporadas 

aos líquidos do cigarro eletrônico (AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS, 2020).  

A popularidade dos dispositivos possibilitou sua evolução tecnológica, tanto em 

design quanto em função e permitiu classificá-los em quatro gerações, apresentadas no 

Quadro 1. Todos os produtos, das diferentes categorias encontram-se disponíveis no mercado 

hoje, no entanto, são adaptados ao padrão mais atualizado. Até mesmo os de gerações mais 

antigas, dentro do que a sua estrutura permite. Os dispositivos podem ser divididos em 

sistemas abertos (recarregáveis) ou fechados (não recarregáveis) e possuem diferentes formas, 

tamanhos e cores (IRUSA; VENCE; DONOVAN, 2020).  

 

Quadro 1 - As gerações do cigarro eletrônico, suas principais características e exemplos de marcas comerciais.  

 
Gerações Principais características Exemplos de marcas internacionais 

Primeira 

geração 

Cig-a-likes 

Estrutura semelhante ao cigarro convencional; 

descartável ou recarregável; Cartucho já 

carregado com o líquido 

NJoyt™; OneJoy™; Aer™ ,  

Disposable™ e Flavorvapes™, 

OkVapeUK™ 

Segunda 

geração 

Pen style 

Representada pelas canetas (vape pens); 

reservatório de líquido recarregável; Botão 

que deve ser pressionado para a inalação. 

Blu™; GreenSmoke™; EonSmoke™; 

Vapor King™; Storm™; Totally™, 

Wicked™ e Tornado™ 

Terceira 

geração 

Mod/Personal 

Vaporizer 

Função mod que permite alterar a potência, 

temperatura e quantidade de vapor gerado; 

Mod: Mecânico e Regulado 

Volcano™; Lavatue™ 

Quarta geração 

Sub-ohm tank 

Função mod com maior controle sobre a 

temperatura; trabalham em baixas resistências 

(sub-ohm) 

Vaporesso™; 

 

Fontes:  (BHATNAGAR et al., 2014; BRANDON et al., 2015; FARSALINOS; POLOSA, 2014; INCA - 

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2016; LÖHLER; WOLLENBERG, 2019; PROTANO et al., 2018; 

SULTAN; JESSRI; FARAH, 2018). 

 

As primeiras versões do produto são muito semelhantes ao cigarro convencional e 

sua composição e mecanismo estão representados pela Figura 3. O funcionamento dos cig-a-

likes envolve a ativação de um sensor quando o indivíduo traga no bocal ou pressiona um 
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botão que ativa a bateria (essa opção está disponível em muitos modelos da primeira geração). 

O atomizador é responsável pelo aquecimento da solução contida no cartucho para ser 

vaporizada (GRANA; BENOWITZ; GLANTZ, 2013a; JIMENEZ RUIZ et al., 2014).  

Muitos dispositivos apresentam uma luz de LED em sua extremidade final que é 

ativada quando está em funcionamento, para simular a brasa do cigarro (PROTANO et al., 

2018). São movidos a bateria de baixa capacidade, descartáveis ou recarregáveis. O cartucho 

já vem preenchido com o líquido e os refis acompanham o aparelho, sem muitas opções de 

sabor, os mais encontrados são o de tabaco e mentol (FARSALINOS; POLOSA, 2014).   

 

Fonte: (ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA, 2020) 

 

A segunda geração é representada, em grande parte, pelas canetas (vape pens) 

(Figura 4) e contam com um reservatório de refil para o líquido (tank), vendido 

separadamente e com diferentes opções de sabores, permitindo ao usuário reabastecer o 

dispositivo com a quantidade desejada (FARSALINOS; POLOSA, 2014; SULTAN; JESSRI; 

FARAH, 2018). Os produtos dessa categoria apresentam um botão, o qual deve ser 

manualmente pressionado durante o uso para que funcione (PROTANO et al., 2018). Além 

disso, são maiores em tamanho e possuem a bateria recarregável. Nos atomizadores mais 

recentes, é possível trocar apenas a coil head, uma bobina pré-fabricada que é possível 

adaptar ao restante do corpo do atomizador. Isso reduz os custos operacionais e personaliza o 

produto (FARSALINOS; POLOSA, 2014). 

 

 

 

 

Figura 3 - Exemplo de um cigarro eletrônico da primeira geração (cig-a-likes) e um esquema simulando seu 

mecanismo de ação. 
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Fonte: Disponível em: https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/pdfs/ecigarette-or-vaping-

products-visual-dictionary-508.pdf e https://www.vaporesso.com/blog/how-to-use-push-button-vape-pen 

 

Considerada uma das mais versáteis, a terceira geração é encontrada em diferentes 

formas, design, tamanhos, mecanismo de funcionamento, baterias mais potentes e um 

reservatório maior para o líquido (FARSALINOS; STIMSON, 2014; LÖHLER; 

WOLLENBERG, 2019). Em comparação com as primeiras gerações, os dispositivos com o 

sistema tank fornecem uma maior variedade na concentração de nicotina e sua entrega mais 

eficiente. Também, exigem maior experiência por parte dos usuários (SULTAN, 2018). 

Possui um elemento diferencial, conhecido como mod (PROTANO et al., 2018), um 

mecanismo de modificação considerado o corpo dos e-cigarros e responsável por sua parte 

elétrica (FARSALINOS; POLOSA, 2014). Ou seja, a partir dele é possível alterar a potência e 

controlar a temperatura do aparelho, permitindo melhor manejo sobre a quantidade de vapor 

gerado. Existem duas opções de mod: (I) o regulado (Figura 5), no qual é possível controlar a 

voltagem e/ou a potência e gerar uma maior quantidade de aerossol e (II) o mecânico (Figura 

6), que dispõe de um botão de acionamento, uma bateria e um conector. Este último 

mecanismo não permite o controle da potência, que é liberada toda de uma vez. (PROTANO 

et al., 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Exemplos de cigarro eletrônico da segunda geração e um esquema de seus componentes. 

https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/pdfs/ecigarette-or-vaping-products-visual-dictionary-508.pdf
https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/pdfs/ecigarette-or-vaping-products-visual-dictionary-508.pdf
https://www.vaporesso.com/blog/how-to-use-push-button-vape-pen


25 

 

Fonte: Disponível em https://www.vaporesso.com/vape-batteries-mods/swag-2 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: https://www.hellvape.com/mods/trishul-v2-mech-mod.html 

 

 

A quarta geração é considerada a mais inovadora, elegante e personalizada (Figura 

7). Além do mod como a opção de mecanismo, esses dispositivos apresentam o controle 

automático da temperatura e permitem trabalhar com baixas resistências, fenômeno conhecido 

como sub-ohm tank. Diferentemente dos dispositivos com tanks regulares que trabalham com 

resistência acima de 1 ohm, os tanks sub-ohm destacam-se por sua baixa resistência (menor 

que 1 ohm). Isso significa que a transferência de calor é mais rápida, ou seja, o atomizador 

Figura 5 - Exemplo de um cigarro eletrônico da terceira geração do tipo mod regulado e um esquema 

com seus componentes. 

Figura 6 - Exemplo de um cigarro eletrônico da terceira geração do tipo mod mecânico e um esquema da sua 

composição. 

https://www.vaporesso.com/vape-batteries-mods/swag-2
https://www.hellvape.com/mods/trishul-v2-mech-mod.html
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consegue aquecer a solução rapidamente, em consequência, há maior quantidade, mais 

espessura e sabor mais intensos no vapor (PROTANO et al., 2018).  

 

 

 

Fonte: Disponível em: https://www.geekvape.com/kits/zeus/aegisxzeussubohm.html 

 

 

São recomendados líquidos específicos para o dispositivo, que possuam maior quantidade de 

glicerina vegetal em relação ao propilenoglicol. Isso porque a viscosidade da glicerina 

protegeria os tecidos da garganta que entram em contato com o sabor e a nicotina transmitidos 

pelo propilenoglicol (substância de espessura fina que conduz muito bem a nicotina e 

intensifica o sabor do e-líquido). Além de favorecer a produção de nuvens de vapor mais 

espessas. Da mesma maneira, os sub-ohm tanks podem aumentar o nível de consumo de 

nicotina devido a intensidade da vaporização; assim, é recomendado que os valores desta 

tenham baixo teor na solução (menores que 12mg/ml)
1
. Os dispositivos do sistema de tank 

fornecem uma maior concentração e entrega mais eficiente de nicotina e podem imitar o perfil 

dos produtos combustíveis.  

Em 2015, um novo produto caracterizado pelo sistema de pods despontou no 

mercado. Os pods são pequenos refis de e-líquido acoplados a um dispositivo (COHEN, 

2019). Seu mecanismo de ação é muito simples e sua estrutura é semelhante a um pen drive, 

inclusive podendo ser carregado via USB (WALLEY et al., 2019). Os dispositivos se 

enquadram em uma categoria acima dos cigarros eletrônicos de primeira geração, mas que 

não possuem a complexidade e a personalização presente na segunda geração em diante.  

                                                
1
 Não foram encontradas informações na literatura vigente a respeito da diferença entre os tanks 

regulares e os sub-ohm. As informações reproduzidas acima foram retiradas do site de uma marca fabricante dos 

dispositivos (vaporesso.com). Disponível em: https://www.vaporesso.com/blog/what-is-sub-ohm-vaping  

Figura 7 - Exemplo de um dispositivo da quarta geração e seus componentes 

https://www.geekvape.com/kits/zeus/aegisxzeussubohm.html
https://www.vaporesso.com/blog/what-is-sub-ohm-vaping
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O JUUL™ (Figura 8) é a marca norte-americana considerada mais popular, em 

especial por ter atraído o público adolescente. Parte dessa popularidade está no formato 

compacto e elegante do produto, além da praticidade no uso, tanto no mecanismo quanto em 

sua disseminação no ambiente escolar e familiar (WALLEY et al., 2019).  

 

 

Fonte: Disponível em https://www.juul.co.uk/shop/devices/starter-kit e 

https://www.kingcounty.gov/depts/health/tobacco/data/e-cigarettes.aspx 

 

O JUUL™ é possui dois componentes básicos: o dispositivo, que inclui um sistema 

de regulação de bateria e temperatura, e o cartucho de e-líquido descartável, chamado de 

'juulpod' que também serve como bocal (HUANG et al., 2019). O líquido que compõe os pods 

é fabricado pela própria empresa e possui duas substâncias extraídas da planta do tabaco, o 

ácido benzoico e a nicotina. O fabricante utiliza uma fórmula de e-líquido própria com base 

nos sais de nicotina (‘Juulsalts’ ou Sais de Juul), os quais são encontrados nas folhas do 

tabaco em vez de nicotina à base livre. São oferecidas em duas concentrações no refil: 3% e 

5% (JUUL, 2020), isso é equivalente a 0,7ml por pod Em consequência dessas elevadas 

concentrações de nicotina, ocorre uma liberação mais rápida da substância, o que cria uma 

experiência parecida com a sensação de fumar um cigarro convencional, sendo esse um forte 

atributo para atrair seus usuários (HUANG et al., 2019).   

Apesar das alegações do fabricante de que o produto é destinado a adultos (maiores 

de 21 anos, nos Estados Unidos) seu design e os flavorizantes de sabores como manga, menta 

e frutas (que  mascaram o sabor ou cheiro não agradável) os tornam atrativos e agradáveis ao 

público juvenil (FADUS; SMITH; SQUEGLIA, 2019). O dispositivo é altamente discutido na 

Figura 8 - Exemplo do dispositivo eletrônico da marca JUUL™ com os pods e um esquema do seu funcionamento. 

https://www.juul.co.uk/shop/devices/starter-kit
https://www.kingcounty.gov/depts/health/tobacco/data/e-cigarettes.aspx
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Internet, principalmente nas mídias sociais. Uma vez que o público dessas plataformas 

representa os jovens, o marketing e promoção do produto nelas, aumentam o apelo a 

experimentação e ao uso do JUUL™ nessa população. Tamanha foi sua popularidade que os 

usuários criaram a expressão “JUULing” para se referir ao seu uso (WALLEY et al., 2019).  

 

2.2 QUAL É O PERFIL DE USUÁRIO E POR QUÊ? 

O surgimento dos cigarros eletrônicos despertou, primeiramente, o interesse de 

fumantes e ex-fumantes, por duas razões: o intuito de cessarem o hábito e aqueles que 

procuravam um meio alternativo de fumar e permanecem como opção para a cessação ou 

redução do tabagismo (SCHALLER et al., 2013). Diversos estudos constataram que a 

prevalência do uso de e-cigarros é maior entre os jovens e fumantes de cigarro convencional 

(STOKLOSA; DROPE; CHALOUPKA, 2016). Através de uma pesquisa realizada nos 

Estados Unidos, estimou-se que as três razões principais que atraem os adultos para o uso do 

cigarro eletrônico foram: curiosidade, desejo de parar com o hábito de fumar e influência de 

alguém próximo, seja família ou amigos (PEPPER et al., 2014).  

Outro estudo observou que um dos motivos principais do uso dos dispositivos por 

usuários fumantes está na esperança de que eles ajudem na interrupção do hábito, seguido da 

crença de que os dispositivos não são tão prejudiciais à saúde (BIENER; HARGRAVES, 

2015). Também, alegam o custo baixo e a liberdade de fumar em lugares onde o cigarro 

convencional é proibido (CALLAHAN-LYON, 2014).  

Os usuários de cigarro eletrônico não se consideram fumantes e se autointitulam 

vaporizadores (vapers). Estimativas a respeito do uso dos dispositivos pelo mundo são um 

desafio para definir sua prevalência, pois devido aos diferentes perfis de usuários (por 

exemplo, os que fazem uso constante ou eventualmente), torna-se difícil traçar números sobre 

sua predominância (ROMERO et al., 2019).  

De acordo com dados do Controle Internacional do Tabaco (ITC) de 2014, retirados 

da aplicação de um questionário em 10 países, observou-se que entre 2009 e 2013, a 

porcentagem de indivíduos que tinham conhecimento sobre cigarros eletrônicos variou de 

33% a 88%, e <1% a 14% referente aos que faziam uso. A grande variação foi justificada por 

inúmeros fatores durante a metodologia da pesquisa, mas também, pela regulação e 

comercialização serem controladas de forma diferente em cada país, tornando difícil 

estabelecer um padrão. De qualquer forma, esses dados fornecem um retrato inicial da 

progressão rápida na utilização global do produto (GRAVELY et al., 2014).  
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As soluções utilizadas como e-líquido são comumente oferecidas nos sabores de 

mentol e tabaco. Entretanto, a adição de essências como chocolate, frutas variadas, 

sobremesas (a exemplo do cupcake de baunilha e waffle) e tantos outros que podem ser 

encontrados hoje no mercado, e tornaram o produto um atrativo para adolescentes e jovens 

adultos, sejam eles  fumantes ou – de modo mais preocupante - não fumantes (INCA - 

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2016).           

Em 2017, um relatório da National Youth Tobacco Survey (NYTS), órgão 

responsável pela aquisição de dados tabagistas pelo mundo, relatou que 3,3% dos estudantes 

do ensino fundamental e 11,7% dos estudantes do ensino médio usaram cigarros eletrônicos 

nos últimos 30 dias. A popularidade dos dispositivos, em geral, é atrelada à facilidade de 

acesso e à percepção de que são inofensivos ou mais saudáveis do que os cigarros 

tradicionais, além da publicidade dirigida a adolescentes e jovens adultos com sabores 

agradáveis ao seu paladar, como chicletes, frutas e piña colada (SULTAN, 2018) 

A Administração de Alimentos e Drogas dos Estados Unidos (Food and Drug 

Administration - FDA) estimou que mais de 3,5 milhões de estudantes do ensino fundamental 

e médio usaram cigarros eletrônicos em 2018, embora as vendas a menores de idade sejam 

proibidas na maioria das jurisdições norte-americanas. O uso dos dispositivos entre 2017 e 

2018 aumentou 78% entre os estudantes do ensino médio e 48% entre os estudantes do ensino 

fundamental (IRUSA; VENCE; DONOVAN, 2020). Uma pesquisa mais recente da FDA 

evidenciou que 3,6 milhões de adolescentes do ensino fundamental e médio nos Estados 

Unidos fazem uso de cigarro eletrônico (WANG et al., 2020), sendo essa prevalência na 

população jovem um problema de saúde pública, uma vez que a proposta do produto seria 

direcionada a adultos. Dentre as razões para o uso do dispositivo entre os jovens está na ajuda 

de se socializar ao grupo de mesma faixa etária, ou seja, há uma potencial influência social no 

uso dos dispositivos (EUROPEAN COMMISSION. DIRECTORATE-GENERAL FOR 

COMMUNICATION., 2017) 

Isto é, a maior preocupação está na atração de jovens, dessa forma, assume-se que os 

regulamentos devem ser implementados a fim de evitar a contínua disseminação do uso dos 

dispositivos entrem não-fumantes e jovens (FARSALINOS; POLOSA, 2014). O maior 

número de vapers se concentra nos Estados Unidos, China, Federação Russa, Reino Unido, 

França, Japão, Alemanha e México (GLOBAL STATE OF TOBACCO HARM 

REDUCTION, 2020).  
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Não há evidências apresentadas pelos fabricantes a respeito do uso seguro para 

gestantes, por exemplo, por não se ter estudos suficientes sobre todas as suas substâncias. O 

que se sabe é que a nicotina, se presente, pode atravessar a barreira placentária e ser absorvida 

pelo feto, com potenciais danos ao pulmão, impactos no desenvolvimento cerebral e sistema 

nervoso central, assim como pode afetar o coração e induzir partos prematuros (SCHALLER 

et al., 2013). 

 

2.3 HÁ RISCOS NO USO? 

No início de sua comercialização, o dispositivo foi amplamente divulgado como uma 

alternativa potencialmente mais saudável aos cigarros convencionais. O marketing feito pelas 

companhias fabricantes contou com a imagem de médicos, cirurgiões dentistas e autoridades 

em saúde para que sua propaganda fosse convincente (INCA - INSTITUTO NACIONAL DE 

CÂNCER, 2016).  

O potencial risco à saúde durante a utilização dos dispositivos estaria associado à 

nicotina, uma droga psicoativa, líquida, de cor amarela, que constitui o princípio ativo do 

tabaco e com um alto potencial de causar dependência, podendo atuar na progressão de 

diferentes doenças (SANNER; GRIMSRUD, 2015). Sua presença pode fazer alusão a um 

produto medicinal associado ao tratamento do vício em tabaco (JIMENEZ RUIZ et al., 2014). 

No entanto, a dose real da solução de nicotina nos dispositivos varia consideravelmente e 

depende da composição real do líquido, dos padrões de comportamento do usuário e dos 

mecanismos relacionados ao próprio dispositivo (IRUSA; VENCE; DONOVAN, 2020). O 

composto químico é extraído da planta do tabaco e, apesar de alguns autores defenderem que 

a folha passa por um processo mais rígido de remoção das impurezas e substâncias químicas 

presentes na folha, na prática ainda não há um padrão na forma de produção dos dispositivos 

eletrônicos nos países em que sua comercialização é permitida (GRANA; BENOWITZ; 

GLANTZ, 2013b; INCA - INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2016).  

A quantidade de nicotina nos dispositivos varia e é classificada em zero (0 mg/ml), 

baixa (6 a 12 mg/ml), média (18 mg/ml) e alta (24 mg/ml). Soluções de 100 mg/ml também 

estão disponíveis e são diluídas de acordo com a demanda do usuário (BHATNAGAR et al., 

2014). No entanto, a quantidade pode variar em relação ao teor apresentado no rótulo do 

líquido e o teor efetivamente presente na sua composição (ROM et al., 2015). 

Sabe-se que a inalação aguda de nicotina pode resultar em efeitos adversos, como 

náuseas, diarreias, vômito e taquicardia (INCA - INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 
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2016). A substância não é considerada cancerígena pela IARC. Contudo, no cérebro, a 

nicotina proporciona a liberação de neurotransmissores de característica excitatória, 

responsáveis pelo efeito de bem estar e prazer que tem ação no sistema de recompensa na 

dependência química (AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS, 2020; INCA - 

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2016). Estudos conduzidos em adolescentes 

relataram que a substância pode ser tóxica para o desenvolvimento do sistema cognitivo, além 

de afetar a memória, a atenção, a aprendizagem, o humor e o controle de impulsos, além de 

aumentar o risco de vício em outras drogas (ALMEIDA-DA-SILVA et al., 2020). A 

substância é facilmente absorvida pela mucosa, pele e vias respiratórias, e o manuseio 

inadequado durante a inserção do líquido no dispositivo pode causar o contato da nicotina 

com a pele e gerar irritação. Ainda, a substância estimula a liberação de catecolaminas que 

promovem o aumento da pressão arterial e aumentam os riscos de aterosclerose (INCA - 

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2016). 

Para se aproximar da quantidade de nicotina liberada pelo cigarro convencional, os 

usuários de cigarro eletrônico necessitariam de 50 mg/ml de nicotina líquida (INCA - 

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2016). Farsalinos e colaboradores (2013) 

compararam a quantidade de nicotina liberada por cigarros convencionais, cigarros 

eletrônicos e dispositivos para reposição de nicotina. No estudo, a quantidade de líquido do 

cigarro eletrônico consumida por usuários experientes foi medida em 5 minutos (similar ao 

tempo necessário para fumar um cigarro de tabaco) e em 20 minutos (similar ao tempo 

necessário para um inalador de nicotina fornecer 4 mg de nicotina). De acordo com os 

resultados, para igualar a quantidade de nicotina de um cigarro convencional, seria necessário 

o uso durante 5 minutos, a partir de um líquido com quantidade acima de 20 mg/ml de 

nicotina, em “puxadas de ar” (puffs) de duração de quatro segundos e intervalo de 20 a 30 

segundos entre cada puff (FARSALINOS et al., 2013). Estudos laboratoriais em humanos são 

limitados, mas sugerem que é improvável que o uso de cigarro eletrônico produza uma alta 

concentração de nicotina em usuários inexperientes; no entanto, usuários experientes 

conseguem extrair dos cigarros eletrônicos a mesma quantidade de nicotina que extraem dos 

cigarros tradicionais (ETTER; BULLEN, 2014) 

Outra preocupação está na composição dos líquidos flavorizantes. Os e-líquidos 

estão disponíveis no mercado em mais de 7.000 sabores diferentes (ZHU et al., 2014). A base 

da composição dessas soluções é de propilenoglicol, glicerina vegetal, nicotina e flavorizantes 

(SUNDAR et al., 2016). O propilenoglicol é um líquido sem cor e de sabor levemente doce 
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que, quando aquecido a elevada temperatura, pode formar o óxido de propileno, uma 

substância classificada como cancerígena, de acordo com a Agência Internacional de Pesquisa 

em Câncer (IARC) (INCA - INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2016). Apesar da 

liberação do glicerol ou da glicerina para o uso em alimentos e cosméticos, isso não significa 

que a substância seja segura para inalação humana (INCA - INSTITUTO NACIONAL DE 

CÂNCER, 2016), já que sua água é eliminada pelo aquecimento da solução, e, em baixas 

temperaturas, resulta na formação da acroleína. Em altas temperaturas, o glicerol dá origem 

ao acetaldeído (INCA - INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2016). Tanto a 

decomposição da glicerina quanto do propilenoglicol pode dar origem a um grupo de 

compostos orgânicos voláteis, de baixo peso molecular, porém potencialmente tóxicos, a 

exemplo do formaldeído, acetaldeído, acroleína e acetona (ALMEIDA-DA-SILVA et al., 

2020).  

O formaldeído é classificado como um agente cancerígeno do grupo 1 pela IARC. 

Estudos clínicos concluíram que o aerossol do dispositivo contém formaldeído. O modo como 

a substância é liberada se comporta no trato respiratório é desconhecido. Um estudo observou 

que o formaldeído encontrado no vapor dos dispositivos está relacionado com a voltagem 

presente nas baterias. Nesse estudo, a formação do aerossol foi realizada a partir de uma 

bateria de 5 Volts, utilizando os dispositivos do sistema tank. As estimativas indicaram que 

em alta voltagem, 3ml de solução vaporizada resultam em uma dose de inalação de 14mg de 

formaldeído, diferentemente do valor encontrado na inalação de um maço de cigarro 

convencional, que é de aproximadamente 3mg (SEIFTER, 2015). Isso significa que as novas 

gerações dos produtos e a alta voltagem de bateria, podem colocar seus usuários a maior risco 

à saúde, por exemplo a um maior risco de câncer do trato digestivo superior, devido à 

exposição a altos níveis do composto (KOSMIDER et al., 2014; SEIFTER, 2015).  

 Entretanto, alguns autores não concordaram com os resultados, pois o estudo não 

mencionou a resistência da bobina de aquecimento, um importante fator que pode ditar a 

temperatura e a energia dos dispositivos (SULTAN; JESSRI; FARAH, 2018). Vale ressaltar 

que, apesar da dose cumulativa de formaldeído ser maior para os usuários de cigarro 

eletrônico, 72 possíveis substâncias carcinogêneas estão presentes nos cigarros convencionais 

(SULTAN; JESSRI; FARAH, 2018). 

O etilenoglicol, um irritante da pele e olhos, foi encontrado na composição de 

algumas marcas de e-líquido. Um estudo compilou 28 marcas de soluções de e-líquidos e 

avaliou sua composição. Dentre elas, foram encontrados o propilenoglicol e a glicerina na 
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maioria da amostra, no entanto, em cinco dessas, o etilenoglicol foi identificado e 

possivelmente utilizado como um substituto mais em contato das duas substâncias acima 

citadas. O problema nessa substituição está no efeito tóxico do etilenoglicol (HUTZLER et 

al., 2014). 

Alguns estudos relataram a presença de metais pesados no vapor dos dispositivos. 

Porém, as bobinas de aquecimento dos cigarros eletrônicos são compostas de uma 

combinação de Níquel, Cromio, Chumbo, além de outras substâncias, essa é a possível razão 

pela qual esses metais foram encontrados em algumas análises, em que, provavelmente houve 

vazamento (PAPAEFSTATHIOU; STYLIANOU; AGAPIOU, 2019). A emissão de partículas 

ultrafinas de hidrocarbonetos, nitrosaminas de alto poder calorífico do tabaco e glicóis 

também foi relatada (BRANDON et al., 2015). Mesmo que detectados em teor 450 vezes 

menor que os cigarros convencionais, a IARC os classifica como cancerígenos (INCA - 

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2016). 

As características do aerossol formado durante uma sessão de uso do dispositivo 

dependem de muitos fatores, tais quais o tipo de dispositivo utilizado, composição do líquido 

e comportamento do usuário, conforme as condições aplicadas ao dispositivo, por exemplo, a 

combinação de tensão, resistência, potência e fluxo de ar. Fatores estes que não conseguiram 

ser reproduzidos em estudos de análise toxicológica da composição do líquido, o que não 

promove um real cenário de seus possíveis riscos. Por isso a necessidade de mais pesquisas 

nas áreas da saúde, segurança e meio ambiente (KAUR et al., 2018).  

A temperatura de combustão do cigarro convencional ultrapassa 800º graus e  produz 

mais de mil substâncias tóxicas a cada tragada (BARRETO, 2018). Os cigarros eletrônicos 

vaporizam o líquido a temperaturas inferiores ao cigarro convencional; logo, em teoria, não 

seriam emitidos os produtos tóxicos vinculados ao processo de combustão. Estima-se que a 

temperatura de vaporização dos dispositivos alcance 350º C, e esse valor é suficiente para 

induzir reações químicas e físicas dos compostos (GONIEWICZ et al., 2014; INCA - 

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2016). Entretanto, lojas e fóruns on-line os usuários 

para o controle de temperatura - nos modelos que permitem esse manuseio - para que o 

usuário tenha uma melhor experiência com o produto. A temperatura ideal para eficiência de 

vaporização seria de no máximo 250º C 
2
.  

                                                
2 Informações retiradas de um blog brasileiro que compilou dados de fóruns de discussão e sites sobre cigarro 

eletrônico. Disponível em: https://blogdovapor.com/modo-controle-de-temperatura-tc.  

https://blogdovapor.com/modo-controle-de-temperatura-tc
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Os cigarros eletrônicos são utilizados, também, para fumar óleo de haxixe ou "óleo 

de mel", um produto da canabis derivado da separação das resinas da maconha. A separação 

do óleo de haxixe da maconha é um processo perigoso, às vezes feito ilegalmente em 

residências. O usuário deve estar ciente da prática e dos perigos que ela apresenta (UNITED 

STATES FIRE ADMINISTRATION, 2017).  

Muito se tem indagado a respeito do vapor gerado pelos dispositivos e o potencial 

risco de exposição passiva prejudicial à população ao redor. Foi relatado que pequenas 

exposições ao vapor gerado por cigarros eletrônicos em ambientes fechados podem afetar as 

vias respiratórias, resultando na irritação de vias aéreas, garganta e olhos. Até então, não 

existem dados suficientes que descartem a toxicidade dessas substâncias ou que confirmem a 

segurança no seu uso (AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS, 2020). Em um estudo 

feito por Schripp e colaboradores (2013), a partir de um experimento, os autores analisaram, 

no ar de uma área pequena e fechada, o aerossol exalado por um usuário de cigarro eletrônico. 

Ao avaliarem o conteúdo do vapor, foi identificada a presença de compostos orgânicos 

voláteis, substâncias flavorizantes e nicotina no ambiente (SCHRIPP et al., 2013). Ainda que 

em quantidades relativamente inferiores ao limite esperado, em outros estudos o formaldeído 

também foi identificado no ar após uma sessão de uso (MALONEY et al., 2016; SCHRIPP et 

al., 2013). Também foi identificada a presença de partículas finas e ultrafinas de material 

particulado (particulate matter) no vapor (SU; WONG; BUU, 2020), sendo possível que a 

exposição, baixa ou por períodos pequenos, a essas partículas seja prejudicial tanto para o 

usuário quanto para uma exposição secundária a pessoas no ambiente, da mesma forma que 

podem contribuir para processos inflamatórios pulmonares e sistêmicos (INCA - INSTITUTO 

NACIONAL DE CÂNCER, 2016). Os fatores que propiciam a exposição passiva podem estar 

relacionados às condições ambientais oferecidas: condições climáticas, tamanho da sala, 

número de indivíduos presentes, características do indivíduo (idade, gênero e estado de 

saúde), tipo e tempo de uso dos dispositivos, conteúdo do e-líquido e voltagem da bateria 

(CALLAHAN-LYON, 2014). 

Estudos também demonstraram que pessoas passivamente expostas ao vapor do 

cigarro eletrônico, apresentaram níveis de cotinina (o metabólito da nicotina) no organismo 

(INCA - INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2016). A cotinina sérica dosada em 

usuários ativos e passivos expostos à fumaça do cigarro convencional e ao vapor do cigarro 

eletrônico foi semelhante. O estudo concluiu que o curto período de uso dos dispositivos 

causou pequenas alterações pulmonares nos usuários, porém o efeito da nicotina foi 
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semelhante em cigarros eletrônicos e convencionais (FLOURIS et al., 2013). O risco à 

exposição passiva existe, mas ainda é considerado baixo, comparado às quase 5.000 

substâncias exaladas no fumo de cigarros convencionais. No entanto, a presença dos 

compostos potencialmente tóxicos no aerossol deve ser motivo de atenção, principalmente 

quanto ao risco de repercussões pulmonares (SCHRIPP et al., 2013). 

 Outro fator preocupante aos usuários e às pessoas próximas no ambiente é o risco de 

explosões do dispositivo. Apesar de ser um evento incomum, um número crescente vem 

sendo relatado, podendo apresentar consequências sérias (HARRISON; HICKLIN, 2016; 

UNITED STATES FIRE ADMINISTRATION, 2017). O incidente parece estar ligado as 

novas gerações do produto que utilizam baterias de lítio; as taxas de falha desse tipo de 

bateria são baixas, porém, as consequências de uma falha como essa podem ser graves 

(UNITED STATES FIRE ADMINISTRATION, 2017). Não há regulamento, código ou lei 

atual que se aplique à segurança da eletrônica ou das baterias dos dispositivos. Embora muitos 

produtos de consumo devam ser testados por um órgão científico e fiscalizador como o 

Underwriter Laboratories (UL), não há requisitos para que os cigarros eletrônicos, no âmbito 

geral, sejam submetidos a testes de segurança de produto (HARRISON; HICKLIN, 2016). A 

maioria dos dispositivos fabricados tem um mecanismo interno que impede o 

superaquecimento e muitos têm o mecanismo de “trava” o qual evita que o botão de 

acionamento seja ativado em um bolso, por exemplo. Porém, de acordo com relatório da 

United States Fire and Administration, de janeiro de 2009 até dezembro de 2016, 195 

acidentes envolvendo explosão de cigarros eletrônicos ocorreram nos Estados Unidos, 

reportados principalmente pela mídia. Desses, 133 resultaram em injúrias sérias (UNITED 

STATES FIRE ADMINISTRATION, 2017). 

 

2.3.1 Repercussões na saúde geral 

A exposição crônica às substâncias produzidas pelos cigarros eletrônicos, em um 

nível muito mais alto que no ar, parece trazer risco à saúde dos usuários, bem como para as 

pessoas passivamente expostas ao vapor (ALMEIDA-DA-SILVA et al., 2020). Sobre seus 

efeitos a médio e longo prazo na saúde humana, ainda não existem conclusões significativas 

devido ao curto tempo em que os dispositivos se encontram no mercado. 

Em relação às doenças pulmonares, a literatura evidencia que ainda não há dados 

suficientes para determinar se os cigarros eletrônicos causam ou não doenças respiratórias em 

humanos. Sabe-se que sintomas respiratórios brandos são comumente relatados por seus 
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usuários (como irritação na garganta / boca, cefaleia, tosse e náusea), que tendem a cessar 

com o tempo de uso (HARTMANN-BOYCE et al., 2020). Vardavas e colaboradores (2012) 

submeteram 30 indivíduos saudáveis a uma exposição curta (5 min) ao vapor de cigarros 

eletrônicos e relataram um aumento na resistência das vias aéreas respiratórias, além de um 

declínio nos níveis de óxido nítrico exalado (FeNO), um biomarcador de inflamação. No 

entanto, a amostra foi pequena e não foi incluído um grupo só com usuários de cigarros 

convencionais, o que não permitiu realizar a comparação entre grupos e concluir resultados 

significativos (VARDAVAS et al., 2012). Além disso,  há possibilidade de irritação pulmonar 

em pessoas com hipersensibilidade a certos produtos químicos (GLOBAL STATE OF 

TOBACCO HARM REDUCTION, 2020). Evidências recentes relataram inflamação 

brônquica, danos pulmonares, bem como inflamação sistêmica e alteração em células de 

defesa em indivíduos expostos ao cigarro eletrônico (ROMERO et al., 2019). Observados em 

conjunto, os achados sugerem que alterações pulmonares podem ser induzidas pelo uso de 

cigarro eletrônico em curto prazo.  

Nos Estados Unidos, entre os meses de março e abril de 2019, casos de injúrias 

pulmonares foram relatados em alguns estados. De 2019 a fevereiro de 2020, foram 

confirmados 2.807 casos que exigiram hospitalização, com 68 mortes registradas. A idade 

média de admissão no hospital foi de 24 anos e a média de idade dos mortos foi de 49 anos 

(CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2020). Os primeiros 

relatórios oficiais dos órgãos de saúde nomearam o surto como “lesão pulmonar associada ao 

cigarro eletrônico” (e-cigarette or vaping product use-associated lung injury - EVALI), que 

em primeira hipótese, foi associado ao uso contínuo de cigarros eletrônicos (BLOUNT et al., 

2020). No Brasil, seis casos de EVALI foram identificados até 2020 (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA, 2020). 

Os agentes causadores ainda não foram oficialmente estabelecidos, contudo, a 

presença de um produto conhecido como acetato de vitamina E, uma substância à base de 

óleo, foi identificada como possível responsável pelas lesões. Entretanto, ela não é encontrada 

na composição básica dos e-líquidos comercializados. Os usuários hospitalizados relataram, 

inicialmente, terem feito o uso de e-líquidos convencionais. No entanto, após análise dos 

dispositivos eletrônicos utilizados por esses pacientes, concluiu-se que havia no conteúdo do 

líquido, além do acetato, um óleo de THC (tetrahidrocanabidiol), o principal composto 

psicoativo da planta Cannabis. O acetato de vitamina E (forma sintética da vitamina E) 

funciona como um espessante para o THC, para que o líquido tenha aparência, cor e textura 
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de alta qualidade. Porém sua produção e comercialização ocorre de forma ilícita (GLOBAL 

STATE OF TOBACCO HARM REDUCTION, 2020; SHINBASHI; RUBIN, 2020).  

Quando inalado, o acetato altera a função de revestimento do fluido pulmonar, 

dificultando a transferência de oxigênio e resulta em uma reação imune progressiva que é, na 

maioria dos casos, severa (GLOBAL STATE OF TOBACCO HARM REDUCTION, 2020). 

Em 86% de 867 pacientes com EVALI foi relatado o uso de produtos com (THC) nos 3 meses 

anteriores ao início dos sintomas (BLOUNT et al., 2019) 

EVALI compreende várias formas diferentes de lesão pulmonar. Logo, é um 

diagnóstico de exclusão e requer particular atenção (HOLLINGSWORTH, 2021). Nas 

imagens de tórax (radiografia e tomografia) foram relatadas lesões bilaterais, com aspecto de 

vidro fosco e danos alveolares difusos (WINNICKA; SHENOY, 2020). Sobretudo, os 

sintomas respiratórios como tosse, dor no peito, dificuldade para respirar, náusea e fadiga, 

tendem a cessar após admissão no hospital (SHINBASHI; RUBIN, 2020). O Centro de 

Controle de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, identificou o acetato em 48 amostras de 

fluido bronco-alveolar de 51 pacientes com EVALI (BLOUNT et al., 2020). Junto aos 

resultados previamente publicados (BLOUNT et al., 2019) é muito provável que a causa da 

injúria seja o composto químico.  

O maior número de internações por EVALI ocorreu em setembro de 2019. Desde 

então, os casos diminuíram constantemente. É possível que à medida que mais atenção foi 

dada à situação, órgãos fiscalizadores e da saúde passaram a confiscar a produção ilícita com 

essas substâncias no mercado, além de maior sensibilização do público quanto aos riscos 

associado ao uso do dispositivo (WINNICKA; SHENOY, 2020). Todo esse contexto reforça a 

importância do assunto e, portanto, mais informação e legislação sobre os produtos são 

necessárias.  

Os cigarros convencionais são fatores de risco para doenças cardiovasculares uma 

vez que resultam em processos inflamatórios e oxidativos celulares, o que predispõe à 

aterosclerose, podendo afetar, também, as vias hematológicas (MACDONALD; 

MIDDLEKAUFF, 2019). Os efeitos do cigarro eletrônico na saúde cardiovascular ainda são 

inconclusivos, mas não deixam de ser preocupantes. Macdonald e colaboradores (2019), 

elencaram os principais estudos a respeito de biomarcadores que podem aumentar o risco à 

saúde cardiovascular. Após análise de diferentes estudos, os autores evidenciaram um 

aumento do estresse oxidativo e da inflamação, com potencial para o desenvolvimento de 

aterosclerose. Bem como parecem indicar que o uso contínuo do cigarro eletrônico aumenta a 
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agregação plaquetária e o risco de trombose, ambas as evidências ocorrem em índices 

menores comparado ao cigarro convencional e possuem poucos estudos acerca. O cigarro 

eletrônico também pode estar associado ao aumento da agregação plaquetária, com possível 

risco a trombose. Os estudos mostram que usuários crônicos de cigarros eletrônicos, da 

mesma forma que no cigarro convencional, induz a ocorrência de variações da frequência 

cardíaca com potencial desenvolvimento de arritmias cardíacas. Esses efeitos parecem estar 

associados às propriedades da nicotina, embora os efeitos de todos os componentes dos 

cigarros eletrônicos não tenham sido completamente elucidados (MACDONALD; 

MIDDLEKAUFF, 2019). 

De maneira geral, são necessários estudos a longo prazo para que se confirme seus 

efeitos. Embora os trabalhos levantados até hoje, apresentam dados relevantes para 

preocupação. 

 

2.3.2 Repercussões na saúde bucal 

A cavidade bucal é a primeira a interagir diretamente com o aerossol proveniente dos 

dispositivos (RALHO et al., 2019) e, apesar do uso crescente desses, um número limitado de 

estudos abordou potenciais efeitos deletérios sobre a saúde bucal. Recessão gengival, doença 

periodontal, lesões da mucosa bucal e câncer bucal são doenças classicamente relacionadas ao 

tabagismo. No caso dos usuários de cigarro eletrônico, a xerostomia está entre as 

consequências bucais mais relatadas (FARSALINOS et al., 2014). Além dela, a estomatite 

nicotínica, candidíase hiperplásica e língua negra pilosa também foram evidenciadas 

(BARDELLINI et al., 2018). Xerostomia é o termo utilizado para descrever a sensação 

subjetiva de boca seca. A saliva é um agente importante para a proteção, limpeza e 

lubrificação da mucosa oral e sua composição antimicrobiana, com imunoglobulinas, 

proteínas e eletrólitos mantem a homeostasia da cavidade bucal. Essa redução do fluxo salivar 

pode prejudicar as funções básicas bucais e aumentar o risco para cárie, doença periodontal e 

infecções oportunistas (BARBIERI; COSTA; GUERRA, 2020). 

Lesões bucais foram identificadas em diferentes estudos. Bardellini e colaboradores, 

em 2018, realizaram um estudo com 90 pacientes, divididos em dois grupos: 45 fumantes de 

cigarro convencional (grupo A) e 45 usuários de cigarro eletrônico (grupo B). Dentre os 

diferentes resultados encontrados, manifestações orais estavam presentes em 55 casos, sem 

diferença estatística significativa de prevalência entre os dois grupos no geral. No entanto, três 

tipos de lesões bucais se sobressaíram nos usuários de cigarro eletrônico: estomatite 
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nicotínica, língua pilosa e candidíase hiperplásica retrocomissural (BARDELLINI et al., 

2018). A estomatite nicotínica é uma alteração ceratótica em palato geralmente, associada a 

nicotina e ao calor emitido no ato de fumar (LACERDA; MOURA, 2019). A língua pilosa, 

por sua vez, é caracterizada pelo aumento das papilas filiformes do dorso lingual em 

consequência do aumento na produção de queratina, dando o aspecto clínico de “cabelos” na 

língua (OLIVEIRA; BEZERRA; GONDIM, 2010). Por último, o hábito de fumar está 

relacionado com o aumento dos níveis de Candida na região bucal. A candidíase hiperplásica 

é uma das diferentes formas de apresentação do fungo na cavidade oral. Caracterizada por 

uma lesão branca, translúcida ou opaca, mais frequente na mucosa jugal próxima à comissura 

labial (retrocomissura), não removível a raspagem e de diferentes tamanhos (LÓPEZ et al., 

2012). A habilidade do fungo de invadir as camadas superficiais do epitélio, através da forma 

de hifa, é facilitada quando o pH do meio está ácido. Os autores relacionaram o aparecimento 

dessas lesões, ainda de forma especulativa, a alterações no pH da cavidade bucal (candidíase 

hiperplásica), hipossalivação (língua pilosa) e toxicidade (estomatite nicotínica) associada aos 

compostos químicos dos e-líquidos (BARDELLINI et al., 2018). 

 Sabe-se que a nicotina tem efeito vasoconstritor sobre o tecido gengival, levando a 

uma leve diminuição do fluxo do fluido crevicular gengival, uma complexa mistura de 

substâncias derivadas do soro sanguíneo, leucócitos, células do periodonto e microrganismos 

bucais, relacionado ao diagnóstico da doença periodontal (CHIBEBE et al., 2008). Tal 

redução é capaz de interferir na resposta imunológica ao crescimento bacteriano nos tecidos 

dentários, inibindo assim os primeiros sinais de gengivite, caracterizados pelo índice de 

sangramento, observado com frequência em fumantes de cigarro convencional (AL-AALI et 

al., 2018; TATULLO et al., 2016). Esse mesmo comportamento pode ser observado em 

usuários dos dispositivos eletrônicos, visto que a maioria contém nicotina (IRUSA; VENCE; 

DONOVAN, 2020). A concentração de nicotina varia entre os dispositivos, e é geralmente 

inferior àquela dos cigarros convencionais. A substância, também está envolvida na 

degradação dos tecidos periodontais, afetando a capacidade de aderência dos fibroblastos e a 

produção de colágeno, aumentando a quantidade de citocinas pró-inflamatórias (TATULLO 

et al., 2016).  

Diversos estudos in vitro foram realizados a respeito das possíveis alterações sobre 

os tecidos orais e periodontais expostos a nicotina. Além da inalação de nicotina, níveis 

variáveis de substâncias do grupo dos aldeídos foram detectados no aerossol dos dispositivos. 

A citotoxicidade dos e-líquidos foi investigada sobre as células periodontais e observou-se 
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que os fibroblastos quando expostos às substâncias químicas presentes nessas soluções, 

exibiram níveis altos de estresse celular oxidativo com uma grande expressão de células 

apoptóticas. Do mesmo modo, tanto a migração e a morfologia dos fibroblastos quanto o 

processo de cicatrização celular tiveram sua função alterada, além de comprometer sua taxa 

de proliferação quando expostas ao vapor dos e-cigarros (ANDRIKOPOULOS; 

FARSALINOS; POULAS, 2019).  

Ainda, é possível que níveis elevados de nicotina sejam antiproliferativos e causem 

efeitos tóxicos sobre os osteoblastos prejudicando o processo de cicatrização da interface osso 

e implante dentário (ANDRIKOPOULOS; FARSALINOS; POULAS, 2019).  

 Um estudo avaliou os parâmetros periodontais, clínica e radiograficamente, 

juntamente com os níveis de citocinas pró-inflamatórias em pacientes que tinham pelo menos 

um implante há, no mínimo, 36 meses, e que eram usuários de cigarros eletrônicos (AL-AALI 

et al., 2018). O estudo analisou quatro parâmetros peri-implantares: profundidade de 

sondagem, índice de placa bacteriana, sangramento a sondagem e perda óssea peri-implantar. 

Além disso, analisou a concentração de citocinas inflamatórias presentes em uma amostra de 

fluido peri-implantar colhida dos participantes. Os autores concluíram que os valores 

encontrados em perda óssea adjacente ao implante foram elevados quando comparados aos 

indivíduos não fumantes. Dessa maneira, consideraram como um fator de risco para falhas do 

procedimento cirúrgico, sendo possível associar o problema aos casos de peri-implantite, um 

processo inflamatório que compromete os tecidos moles e duros ao redor do implante. 

Os incidentes envolvendo a explosão e fogo associados aos dispositivos repercutiram 

em lesões orais, que incluem a fratura e avulsão dentária, fratura dento-alveolar, formação de 

hematomas, ulceração traumática e pigmentação (IRUSA; VENCE; DONOVAN, 2020). 

Queimaduras intraorais e subsequente necrose, perfuração palatina com extensão na cavidade 

nasal, e extensos déficits de tecidos moles que requerem considerável cirurgia corretiva 

estética e funcional também foram reportadas como complicações sérias (SULTAN; JESSRI; 

FARAH, 2018). 

 

2.4 É EFICAZ  PARA A CESSAÇÃO DO TABAGISMO? 

O tabagismo ainda é a principal causa de morte prematura e evitável no mundo. As 

substâncias contidas na fumaça do tabaco são prejudiciais à maioria dos sistemas do corpo 

humano e responsável por uma gama de doenças crônicas (MALAS et al., 2016). Apesar de a 

maioria dos fumantes querer parar com o hábito, muitos não acreditam no sucesso a longo 
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prazo. O suporte psicossocial e medicamentoso, com o uso de Cloridrato de Bupropriona e 

Vareniclina) e a Terapia de Reposição de Nicotina (adesivos, gomas de mascar, spray e 

inaladores de nicotina) são as principais ferramentas utilizadas hoje na cessação do tabagismo. 

Mesmo com esse suporte eficaz e regulamentado, as taxas de abstinência no longo prazo 

permanecem baixas (HARTMANN-BOYCE et al., 2020). Estipula-se que 10% seja a taxa de 

adesão do tratamento em um período de 12 meses de acompanhamento (MALAS et al., 2016).   

O fumante com a intenção de parar o hábito tabagista enfrenta não apenas a 

dependência farmacológica da nicotina, mas lida também com componentes psicológicos 

cognitivos e comportamentais associados à dependência do tabaco. Isso torna o hábito 

tabagista um vício muito difícil de se desfazer (CAPONNETTO et al., 2012). A abordagem 

do tratamento deve sempre levar em conta o mecanismo cognitivo-comportamental do 

paciente (BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER., 

2020). 

O pretexto inicial que levou muitos fumantes a se interessarem pelo cigarro 

eletrônico foi o uso desses como opção terapêutica ao hábito de fumar. Isso está associado ao 

fato dos aparelhos reproduzirem tanto os aspectos estéticos, quanto comportamentais do 

cigarro convencional (BARBEAU; BURDA; SIEGEL, 2013). Esse conceito foi elucidado em 

estudo qualitativo em que os participantes citam múltiplas razões (não farmacológicas) de 

satisfação dos usuários com o dispositivo eletrônico, como os sinais visuais e manuais: 

segurar o dispositivo e levá-lo até a boca, a sensação da fumaça atingir a garganta e observar a 

nuvem de vapor. Estes são fatores estimulantes para o uso e podem ter relação com a adesão 

ou não ao tratamento (BARBEAU; BURDA; SIEGEL, 2013).  

Estudos recentes sobre a eficácia dos cigarros eletrônicos na cessação do tabagismo 

vem sendo publicados. Apesar de limitados, os resultados parecem designar os cigarros 

eletrônicos como úteis nesse tratamento (MALAS et al., 2016). Independentemente do seu 

potencial relevante para a saúde pública, as evidências atuais sobre a segurança e efetividade 

dos cigarros eletrônicos são baixas, e dados a longo prazo são urgentemente necessários 

(MANZOLI et al., 2017).  

Uma revisão sistemática publicada recentemente avaliou os estudos publicados na 

literatura sobre a relação cigarro eletrônico e cessação do tabagismo e concluiu que mais 

pesquisas clínicas devem ser efetuadas com o objetivo de avaliar a eficácia e segurança dos 

dispositivos eletrônicos pelo maior tempo possível (o máximo relatado foi de um 



42 

 

acompanhamento por dois anos), incluindo os seus efeitos adversos (HARTMANN-BOYCE 

et al., 2020).  

Um ensaio clínico randomizado feito por Bullen e colaboradores (2013), selecionou 

657 pessoas que apresentavam o desejo de parar de fumar. Essas foram divididas e designadas 

a utilizarem três métodos: 289 pessoas usaram os cigarros eletrônicos (tecnologia de primeira 

geração) com nicotina, 295 ficaram com um cupom de adesivos de nicotina para a troca em 

uma farmácia e 73 para um placebo (cigarro eletrônico sem nicotina). Os participantes foram 

acompanhados por um período de seis meses e a abstinência auto-relatada foi validada pela 

mensuração do monóxido de carbono (CO) no hálito expirado. Dentre os resultados, foi 

reportado que 7,3% (21 de 289) dos fumantes do grupo de cigarro eletrônico com nicotina e 

4,1% (3 de 73) do grupo com placebo apresentaram abstinência em um acompanhamento de 6 

meses (BULLEN et al., 2013).  

No ensaio clínico feito por Adriaens e colaboradores (2014), foram selecionados 48 

indivíduos que não tinham a intenção de parar com o hábito, e os autores compararam o uso 

dos cigarros eletrônicos de segunda geração no comportamento de fumar e na diminuição do 

uso de cigarros convencionais (grupo controle). Após os oito meses previstos para a pesquisa, 

19% do grupo de cigarro eletrônico e 25% do grupo controle estavam em total abstinência, 

com uma redução de 60% no número de cigarros fumados por dia em ambos os grupos. Os 

autores também concluíram que cigarros eletrônicos de segunda geração são eficientes na 

liberação da nicotina e mostraram ser capazes de reduzir os sintomas de abstinência induzidos 

pelo hábito de fumar (ADRIAENS et al., 2014) 

Hajek e colaboradores (2019) selecionaram 886 pacientes, dentre esses, 439 

participantes fizeram a escolha do cigarro eletrônico e 447 optou pela terapia padrão (Terapia 

de Reposição de Nicotina). O primeiro resultado encontrado foi de 18% de abstinência para o 

grupo que utilizou o cigarro eletrônico e 9,9% do grupo que fez uso de outro produto repositor 

de nicotina, em um acompanhamento de um ano com validação bioquímica (mensuração da 

quantidade de monóxido de carbono exalado) e suporte emocional. Os autores concluíram que 

os dispositivos eletrônicos em associação com o apoio comportamental obtêm resultados mais 

efetivos que a terapia padrão na cessação do tabagismo (HAJEK et al., 2019). 

Através de um estudo prospectivo de coorte, Manzoli e colaboradores (2017) 

compararam os participantes divididos em: fumantes de cigarro eletrônico, fumantes de 

cigarro convencional e os que fazem o uso de ambos (dual). Os autores concluíram que os 

cigarros eletrônicos podem colaborar para ex-fumantes permanecerem sem o uso de cigarros 
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convencionais, porém o uso concomitante de cigarros eletrônicos e convencionais não 

estimula a cessação do tabagismo, mas têm potencial de reduzir o número de cigarros 

convencionais fumados por dia (MANZOLI et al., 2017).  

As evidências sugerem que a nicotina contida nos dispositivos pode ajudar na 

cessação do hábito tabagista e são consistentes em várias comparações entre estudos. Segundo 

alguns autores, a presença da nicotina no dispositivo pode reposicionar a quantidade de 

substância capaz de minimizar os sintomas de abstinência nos indivíduos (ADRIAENS et al., 

2014; BULLEN et al., 2013). As diferentes marcas e modelos de cigarros eletrônicos 

disponíveis implicam uma grande variação na composição do e-líquido (teor de nicotina, 

sabores e seus componentes). Isso torna difícil uma avaliação geral da eficácia do produto. O 

sucesso na cessação do tabagismo aumentou significativamente entre aqueles que fizeram o 

uso diariamente por pelo menos um mês (PATIL et al., 2020). Dado o pequeno número de 

estudos existentes para que seja feita a comparação dos resultados, não é possível relacionar 

diretamente a eficácia no uso dos cigarros eletrônicos como candidatos terapêuticos na 

cessação do tabagismo (HARTMANN-BOYCE et al., 2020). 

 Apesar desses trabalhos obterem resultados positivos, ainda não foi estabelecido um 

padrão metodológico de pesquisa que permita conclusões concretas do seu real efeito na 

cessação do hábito de fumar.  

 

 

2.5 REGULAÇÃO E MERCADO NO BRASIL E NO MUNDO 

Apesar do aumento significativo na comercialização e no uso dos dispositivos, ainda 

há muita controvérsia sobre seus verdadeiros efeitos, relação com a cessação do tabaco, uso 

entre jovens e se devem, ou não, ser regularizados. As medidas de controle do uso dos 

aparelhos são uma questão de amplo estudo e debate. Uma parte da comunidade acadêmica 

argumenta que a regulação não deve tratar os cigarros eletrônicos como produtos do tabaco 

por alegarem ser menos prejudicial do que o cigarro convencional. Por outro lado, alguns 

estudos enfatizam a incerteza acerca dos efeitos dos dispositivos eletrônicos e o potencial de 

ser uma “porta de entrada” para produtos do tabaco e exigem a regulação conforme os 

cigarros convencionais estão inseridos, como produtos de tabaco (STOKLOSA; DROPE; 

CHALOUPKA, 2016). 

 Em 2011, 33 países participaram de uma pesquisa da Organização Mundial da 

Saúde (OMS), na qual 13 países relataram não ter esse dispositivo em seu país; 16 relataram a 
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disponibilidade do produto, porém de forma ilegal e 4 países não deram certeza da 

disponibilidade. Sendo assim, em 2014, a OMS propôs que os países adotassem controles 

rigorosos sobre os cigarros eletrônicos (CALLAHAN-LYON, 2014).  

 A OMS insta os países a restringirem a promoção e a venda de cigarros eletrônicos 

por duas razões principais: (a) ainda não foram apresentadas evidências concretas  de que 

sejam um meio seguro e eficaz de ajudar na cessação do fumo quando comparados a outros 

meios mais pesquisados, como o adesivo de nicotina ou chiclete e (b) estudos recentes 

mostraram um potencial toxicológico do vapor produzido pelos cigarros eletrônicos, a partir 

de dispositivos com e sem nicotina (CARRERAS-PRESAS et al., 2018). A proposta é 

limitada aos potenciais efeitos dos cigarros eletrônicos à saúde, e não incluem diretrizes que 

tratem da parte eletrônica do dispositivo (UNITED STATES FIRE ADMINISTRATION, 

2017).  

O regulamento sobre os dispositivos varia a nível internacional, conforme ilustrado 

na Figura 9. O Brasil foi um dos primeiros países a emitir um posicionamento quanto a 

proibição do produto. A Agência Nacional de Saúde (Anvisa) publicou em 2009, a Resolução 

da Diretoria Colegiada nº 46 (RDC 46/2009) que proíbe a comercialização, importação e a 

propaganda de quaisquer dispositivos eletrônicos para fumar, contendo ou não nicotina, em 

território nacional. Essa medida permanece até que avaliações clínicas e toxicológicas sejam 

realizadas, com o objetivo de esclarecer seus riscos e sua efetividade no tratamento do 

tabagismo (ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2009). 

Além da ausência de estudos científicos, a Anvisa também considerou o potencial lesivo dos 

extratos purificados de nicotina sob a saúde humana para essa decisão (SILVA; MOREIRA, 

2019).  Apesar da regulamentação, há evidências de que o produto seja vendido ilegalmente 

no país, pela internet, principalmente.  

Nos Estados Unidos os produtos encontram-se regulamentados pela FDA desde 2014 

(SULTAN; JESSRI; FARAH, 2018). Em 2016, o órgão emitiu uma resolutiva final que 

colocou os cigarros eletrônicos sob sua autoridade, na categoria de produtos de tabaco, 

baseado no The Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act, isso significa o oposto 

de produtos de consumo ou terapêuticos. Com essa regra, a FDA agora regula a fabricação, 

importação, embalagem, rotulagem, publicidade, promoção, venda e distribuição dos 

produtos. O uso, propaganda e venda do dispositivo eletrônico são permitidos, mas essa 

regulação varia entre os estados (UNITED STATES FIRE ADMINISTRATION, 2017). 
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Em janeiro de 2020, a FDA emitiu uma política de fiscalização sob os e-líquidos com 

sabores considerados atrativos para jovens e crianças, em específico os frutados e adocicados. 

As novas restrições focam nesses flavorizantes citados, e deixam de fora os cartuchos de 

tabaco mentolado, os quais já são destinados a adultos. A fiscalização priorizou os 

dispositivos comercializados ilegalmente, concentrando-se nos seguintes grupos: (i) qualquer 

produto com sabor aromatizado (que não seja com sabor de tabaco ou mentol); (ii) todos os 

outros produtos para os quais o fabricante não tomou (ou não está tomando) medidas 

adequadas para evitar o acesso de menores; (iii) qualquer DEF que seja destinado a menores 

ou que possa promover o seu uso por esse grupo (FDA - U.S. FOOD & DRUG 

ADMINISTRATION, 2020).  

 

Fonte: GLOBAL STATE OF TOBACCO HARM REDUCTION, 2020,  

https://gsthr.org/resources/item/legal-status-nicotine-vaping-products 

 

Figura 9 - Infográfico representando o status da regularização dos cigarros eletrônicos pelo mundo. “Verde” 

representa os locais em que os dispositivos são permitidos; “Vermelho” onde eles são proibidos e “Azul” as 

áreas que não informaram sua situação. 
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Países como, Alemanha, Portugal e Suécia consideram os e-cigarros como 

medicamentos. A Finlândia, por exemplo, classifica-os como medicamentos, mas proíbe sua 

propaganda. Por outro lado, há países que proíbem o uso e comercialização por falta de 

evidências a longo prazo (INCA - INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2016).   

De acordo com o The Global State of Tobacco Harm Reduction, em 2018, 101 países 

não possuíam uma lei específica que regularizasse os cigarros eletrônicos, da mesma forma 

que 62 países regulamentavam os produtos como “produtos do tabaco” (GLOBAL STATE 

OF TOBACCO HARM REDUCTION, 2020). Observa-se assim, que ainda não há um 

consenso em relação às políticas públicas de saúde referentes aos DEF, em escala mundial.  

Ao longo de dez anos, pode-se perceber um considerável aumento na 

comercialização dos produtos DEFS, conforme ilustra o gráfico da Figura 10. Com o grande 

espaço tomado pelas mídias sociais hoje, a maioria das empresas tem sua loja online e a venda 

dos cigarros eletrônicos é feita quase que 50% pela internet (ROM et al., 2015). 

 

Fonte:(GLOBAL STATE OF TOBACCO HARM REDUCTION, 2020), 

https://gsthr.org/resources/item/global-market-size-vapour-e-cigarette-and-hnb-products-2011-2021 

Figura 10 - Infográfico sobre o aumento da comercialização global dos cigarros eletrônicos (representados pela 

barra vermelha e azul) e produtos de tabaco aquecido (representados pela barra verde) de 2011 a 2021 
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A Euromonitor International, uma empresa de pesquisa de mercado, estimou que em 

apenas 5 anos o mercado de cigarro eletrônico da União Europeia aumentou mais de dez 

vezes, passando de 0,2 bilhões para 2,2 bilhões de euros entre os anos de 2010 e 2014 

(STOKLOSA; DROPE; CHALOUPKA, 2016).  

Vários fatores estão relacionados a crescente popularidade dos dispositivos, entre 

eles, o custo. Os preços dos dispositivos são reportados como inferiores ao cigarro 

convencional, e são o principal ponto elencado por defensores do seu uso na cessação do 

tabagismo.  Liber e colaboradores (2017) compararam os preços de cigarros eletrônicos com 

os do cigarro convencional em diferentes países. O estudo encontrou que o preço dos 

dispositivos, sejam eles recarregáveis ou descartáveis, são mais elevados do que uma unidade 

de cigarro convencional na maioria dos países. Contudo, os preços dos líquidos para recarga, 

são mais baixos que uma unidade de cigarro convencional. Desse modo, é importante 

considerar que para o usuário do dispositivo recarregável, o custo inicial do aparelho é 

considerado alto. Embora esse preço inicial seja uma provável barreira para alguns casos, para 

um indivíduo que fuma uma carteira de cigarros convencionais por dia, o custo na compra de 

um e-cigarro recarregável poderia ser recuperado em 1 semana ou menos, de acordo com o 

mercado em grande parte dos países (LIBER; DROPE; STOKLOSA, 2017). 

 Outro levantamento feito por Cheng e colaboradores (2021), encontrou que o preço 

dos cigarros eletrônicos é geralmente maior que o do cigarro convencional, em especial os 

recarregáveis. Entretanto, uma vez que o kit inicial é adquirido, o custo adicional para 

cartuchos ou e-líquidos pode ser uma alternativa financeiramente atraente aos fumantes a 

longo prazo. Ambos os autores utilizaram dados do Euromonitor International que fornecem 

apenas uma amostra selecionada de preços de produtos, e não se sabe se seus preços para os 

descartáveis e líquidos eletrônicos podem ser representativos dos produtos em cada país 

(CHENG et al., 2020).  

Em busca de uma relação anual de custos, Prochnow comparou os preços entre 

cigarros convencionais, cigarros eletrônicos descartáveis e recarregáveis e concluiu que o 

último pode custar menos que os cigarros convencionais, em uma análise anual. O custo para 

um fumante que faz uso de um "maço por dia" mudar para o cigarro eletrônico descartável 

seria reduzido pela metade. Se optar pelo dispositivo recarregável, o usuário terá um custo 

inicial elevado, mas que será compensado pelos refis dos líquidos eletrônicos, em que 30ml 

equivalem a 15 maços de cigarro convencional e custam menos que uma carteira de cigarro. 

Os resultados podem ser encontrados na Tabela 1. É descrito na literatura que um cigarro 
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eletrônico descartável é uma unidade comparável a um maço de cigarros e que produz um 

número comparável de puffs a um maço de cigarros (150 puffs) (CHENG et al., 2020). 

 

Tabela 1 - Relação de custos anuais entre cigarros eletrônicos e cigarro convencional 

 

Produto Quantidade Custo médio (por item) * Custo anual* 

Cigarro 

convencional 1 maço/dia (20 cigarros) $7,26 $2.650 

Cigarro 

Eletrônico 

Descartável 

1  
(equivalente a 2 cartuchos de 

cigarro convencional) 
$7-$9 $1.325 

Cigarro 

Eletrônico 

Recarregável 

30ml de e-líquido 
(equivalente a 15 maços de 

cigarro convencional) 

$50-$200 pelo dispositivo 

$20- 30ml de e-líquido 
$530-$680 

* Os valores utilizados para comparação foram calculados com base na moeda estadunidense, devido ao 

dispositivo ser proibido no Brasil. 

Fonte: Traduzido e adaptado de (PROCHNOW, 2017) 

 

Stoklosa e colaboradores (2016) concluíram que as vendas de cigarros eletrônicos 

são sensíveis às mudanças de preços. Um aumento no preço dos cigarros convencionais 

parece estar associado ao aumento das vendas de cigarros eletrônicos. Além disso, sabe-se 

que os jovens e indivíduos de baixa renda são sensíveis às políticas de preços de cigarro. O 

mesmo provavelmente acontece com os cigarros eletrônicos; portanto, impostos sobre os 

dispositivos poderiam ser eficazes para evitar o uso entre jovens (STOKLOSA; DROPE; 

CHALOUPKA, 2016).  

As políticas de impostos sobre consumo são importantes para duas situações: 

enquanto a taxação é fixada em um nível suficientemente alto para desencorajar a iniciação do 

produto entre jovens e não fumantes, taxas devem ser impostas ao comércio de cigarro 

convencional de forma diferente àquelas impostas aos DEFs para, assim criar uma vantagem 

de preço a favor do cigarro eletrônico que impulsione a troca por fumantes. A Austrália
3
 é um 

exemplo dessa taxação, na qual os cigarros convencionais são mais caros que qualquer 

produto dos DEFs (CHENG et al., 2020). 

 

 

 

                                                
3 A venda de cigarros eletrônicos na Austrália só é legalizada sob prescrição médica 

(https://www.healthdirect.gov.au/e-cigarettes-vaping). 
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2.6 O CIGARRO ELETRÔNICO E OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

O objetivo desta seção é promover o levantamento da literatura a respeito do 

conhecimento dos profissionais da área da saúde sobre o cigarro eletrônico. Esse 

levantamento será posteriormente utilizado para comparação com os resultados obtidos 

através da pesquisa realizada neste trabalho, apresentados na seção 5. O método de busca 

SystematicSearchFlow (SSF) proposto por (FERENHOF; FERNANDES, 2016) foi utilizado 

para garantir a neutralidade e a repetibilidade dos resultados. A plataforma de busca foi a 

plataforma PubMed, no banco de dados MEDLINE, a partir da combinação das seguintes 

palavras-chaves: (knowledge OR perception) AND (“Electronic Nicotine Device Systems” 

OR e-cigarettes OR e-cigs OR “electronic cigarettes” OR e-cigars) AND (“health 

professionals”). Foram incluídos como critérios de seleção, os trabalhos publicados de 2011 a 

2021. Dentro disso, 256 artigos foram encontrados e filtrados com base nos seguintes 

critérios: estudos transversais (método quantitativo, qualitativo ou mistos) com aplicação de 

questionário direcionados a estudantes e/ou profissionais da área da saúde, que tiveram como 

objetivo avaliar a percepção, conhecimento e opiniões desses sobre o cigarro eletrônico. O 

resumo das principais informações contidas nos 18 artigos selecionados, de acordo com os 

critérios acima mencionados, pode ser encontrado no  

Nem todos os trabalhos abordaram os estudantes e/ou profissionais de todas as áreas 

da saúde em um mesmo estudo.  

A ascensão dos cigarros eletrônicos trouxe relevância ao assunto no meio científico e 

da saúde. Com isso, uma série de dúvidas surgiu em meio a população, da mesma maneira 

para os profissionais da área da saúde. Nos resultados dos estudos levantados, foram 

perceptíveis as diferentes crenças que os profissionais têm a respeito do cigarro eletrônico e 

sobre seu uso como método da cessação do tabagismo. De forma geral, a população das 

amostras mostrou estar ciente da existência do dispositivo. Entretanto, as mídias sociais foram 

as fontes de informação mais utilizadas por grande parte dos participantes (HWANG et al., 

2020; LAZURAS et al., 2016; PEPPER; BREWER, 2014; ZGLICZYŃSKI et al., 2019). Isso 

aponta para a necessidade urgente de se desenvolverem mais estudos e diretrizes nacionais e 

internacionais que regulamentem a questão, com base em evidências científicas que 

possibilitem o acesso à informação segura. 

Em relação aos possíveis riscos à saúde, os profissionais consideram o dispositivo 

mais seguro que os cigarros tradicionais. A grande maioria, porém, expressou preocupação 
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sobre os efeitos a curto e a longo prazo na saúde. Além disso, muitos acreditam no potencial 

do dispositivo como "porta de entrada" a outros produtos do tabaco, principalmente no uso 

por adolescentes (FENG et al., 2019; HWANG et al., 2020; PEPPER; MCREE; GILKEY, 

2014; ZGLICZYŃSKI et al., 2019). Quando questionados sobre doenças relacionadas ao 

cigarro eletrônico, os profissionais concordaram que os e-cigarros tem potencial 

carcinogênico, entretanto consideram que o risco de câncer é menor comparado ao cigarro 

convencional (KANDRA et al., 2014; VAN GUCHT; BAEYENS, 2016). 

As percepções dos profissionais quanto à eficácia do dispositivo na cessação do 

tabagismo são variáveis. Uma considerável porcentagem acredita que o método seja eficaz no 

tratamento, mas que ainda não há evidência científica suficiente para indicarem com 

segurança a seus pacientes. Um estudo realizado na Itália, reportou que 79,3% concordam que 

o uso dos dispositivos é eficaz no tratamento do hábito (LAZURAS et al., 2016). Da mesma 

maneira, 71,1% dos participantes de um estudo em (país) se sentem confortáveis para 

recomendar o uso de cigarro eletrônico como alternativa na cessação do tabagismo (FENG et 

al., 2019). 

 Por outro lado, em outro estudo realizado na Grécia, mais de 40% dos profissionais 

não recomendariam o uso para fumantes que queiram parar com o hábito (MOYSIDOU et al., 

2016). Apesar da ausência de evidências concretas sobre o impacto dos dispositivos a longo 

prazo, nos Estados Unidos, os profissionais recomendariam o uso principalmente para 

pacientes fumantes que desejam cessar o hábito, mesmo que não se sintam totalmente seguros 

(KANDRA et al., 2014). No estudo de Koprivinikar e colaboradores (2020), realizado na 

Eslovênia, apenas 12,7% recomendariam o uso como tentativa de cessação do tabagismo, 

enquanto 33,1% recomendariam para um grupo específico de pacientes. Maior conhecimento 

a respeito do cigarro eletrônico seria o fator determinante para tais recomendações 

(KOPRIVNIKAR; ZUPANIČ; FARKAS, 2020). 

Acerca dos estudos que abordam o meio acadêmico, os estudantes da área da saúde, 

no geral, relataram insegurança sobre os efeitos dos cigarros eletrônicos à saúde (FRANKS et 

al., 2017; MARTÍN CARRERAS-PRESAS et al., 2018; SAHR et al., 2020), e também, 

reportaram se sentirem desconfortáveis quando questionados a respeito da eficácia e 

segurança do dispositivo (MARTÍN CARRERAS-PRESAS et al., 2018). Contudo, acreditam 

que o cigarro eletrônico seja menos nocivo à saúde do que os cigarros convencionais 

(MARTÍN CARRERAS-PRESAS et al., 2018). Nos Estados Unidos, 59,9% relatou não ter 

recebido orientações sobre métodos de cessação de tabagismo e cigarro eletrônico dentro de 
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seu currículo (FRANKS et al., 2017). Já na Espanha, mais de 80% dos universitários 

afirmaram terem ouvido sobre cigarro eletrônico através de veículos midiáticos 

(CARRERAS-PRESAS et al., 2018).  

Um aspecto importante a ser observado nesses estudos foi a alta prevalência de 

estudantes que já fizeram ou fazem uso de cigarro eletrônico. Quase a metade da amostra em 

um dos estudos respondeu já ter feito uso do dispositivo (SAHR et al., 2020). A percepção do 

uso de cigarros eletrônicos como auxiliar para a cessação do tabagismo e a preferência por 

uma regulamentação dos dispositivos foram significativamente apontados pelos estudos 

realizados em (países) (FRANKS et al., 2017; MARTÍN CARRERAS-PRESAS et al., 2018; 

SAHR et al., 2020). No entanto, se faz necessária uma avaliação sobre proporcionar a 

educação sobre os dispositivos eletrônicos e seu impacto no conhecimento e percepção dos 

estudantes de saúde.  

Existe um grande interesse por parte dos profissionais em aprender mais sobre o 

assunto. Um dos pontos levantados para isso, foi a expectativa dos pacientes em obterem 

essas informações através dos profissionais, relatada em um estudo realizado na Austrália 

(ERKU et al., 2019). Por fim, ainda há uma lacuna no conhecimento desses profissionais e 

futuros profissionais da saúde a respeito dos dispositivos, seu modo de funcionamento, riscos 

à saúde e papel na cessação do tabagismo (AHMED et al., 2018; ERKU et al., 2019; 

LAZURAS et al., 2016).O contínuo crescimento no uso dos cigarros eletrônicos pela 

população aumentará a demanda por informações apropriadas a seu respeito. 
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Tabela  2 - Principais resultados encontrados nos estudos, divididos em: percepções, conhecimento e opinião dos profissionais e estudantes da área da saúde sobre cigarros 

eletrônicos 

Autor, ano 

(país) 

População da 

amostra 

n Percepções  Conhecimento  Opinião Conclusão 

Kandra et 

al., 2014  

(EUA) 

Médicos 128 O aumento das chances de os profissionais 
recomendarem o uso do CE está associado a 
redução do risco de câncer comparado ao 

cigarro convencional.   

64,8% acreditam que o CE. apresenta 
menor risco ao câncer; 13% acreditam que 
os dispositivos estão aprovados pela FDA 

como método de cessação do fumo. 

35% recomendam o uso aos 
pacientes; 67% indicam o 
cigarro eletrônico (CE) para 

cessação do tabagismo;  

O interesse dos profissionais em saber 
mais sobre os CE parece elevado. A 
futura regulação da FDA pode ajudar na 

orientação aos médicos e na garantia de 
que os pacientes recebam 
recomendações sobre a segurança e 
eficácia do CE. 

Pepper et al., 

2014  

(EUA) 

Médicos da 
família, 

Enfermeiros e 
Pediatras 

561 A maioria acredita que o CE é menos nocivo 
do que os cigarros regulares; 83% definiram 
seu conhecimento "pouco" ou "nada" sobre 
CE. 

92% têm conhecimento da existência do 
CE; 65,4% concordam que são mais 
seguros do que os cigarros convencionais; 

75% expressaram preocupação 
de que os cigarros eletrônicos 
poderiam ser uma porta de 
entrada para outros produtos do 

tabaco 

Os profissionais da saúde têm interesse 
em saber mais sobre cigarros eletrônicos  

Moysidou, 

2016  

(Grécia) 

Profissionais 
da saúde 

262 45% consideraram o CE igual ou mais 
viciantes que o fumo e 24,4% igualmente ou 
mais nocivos que os cigarros de tabaco; 

A pontuação de conhecimento foi de 7,7 
em uma máxima de 16; 14,5% sabem da 
regulamentação europeia pendente 

Mais de 40% não recomendaria 
CE a fumantes que não queiram 
ou não possam deixar de fumar 
através de outros métodos. 

Os profissionais de saúde gregos têm 
pouco conhecimento sobre a função e as 
características dos cigarros eletrônicos. 

Lazuras, 

2016  

(Itália) 

Profissionais 
da saúde 

179 A maioria acredita que o CE seja eficaz na 
cessação do tabagismo tanto quanto os 
medicamentos; 62,6% acreditam que o C.E. 
é seguro para uso. 

79,3% concordaram que o CE é eficaz para 
a cessação do fumo igualmente a 
medicação utilizada;  

Médicos da família relataram 
saber mais e sentem-se mais 
confortáveis em discutir sobre o 
assunto.  

Os profissionais da saúde na Itália 
consideram o CE como seguro e eficaz 
para a cessação do fumo. Entretanto, 
são necessários mais estudos, para que 

haja uma melhor a orientação e auxilie 
na tomada de decisão. 

Marques 

Gomes,  

2016 

(Reino 

Unido) 

Farmacêuticos 92  A percepção de mais da metade dos 
farmacêuticos é de que os usuários recorrem 
aos cigarros eletrônicos como uma "ajuda 
para parar de fumar" 

 52% concordaram que os e-líquidos 
podem ser tóxicos; 56% classificaram 
"ajuda para parar de fumar" como a razão 
mais importante do uso; os efeitos adversos 

foram destacados como a principal razão 
para que se atribua a regulação sobre o CE. 

 97% apoiam a regulação dos 
cigarros eletrônicos;  

Os farmacêuticos expressaram 
preocupação com a segurança dos 
cigarros eletrônicos, especialmente em 
relação aos ingredientes e nicotina. E 

gostariam de receber orientação sobre 
aconselhamento, instruções de dosagem, 
efeitos adversos e papel na cessação do 
tabagismo.  
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Van Gucht, 

2016  

(Bélgica) 

Médicos da 
família e  

conselheiros 
de cessação 
tabagismo 

82 A grande maioria acredita que sejam menos 
prejudiciais que o tabaco convencional. 

70% concordaram que o dispositivo é 
prejudicial à saúde; 38% concordaram que 
os CE são um método efetivo de cessação 
do tabagismo; Metade da amostra 
concordou que o CE tem potencial 
cancerígeno, mas que é inferior ao cigarro 
regular; Nenhum (0%) selecionou a opção 

"fortemente concorda" para recomendar o 
CE; 

Não informado Os profissionais de saúde reconhecem 
os potenciais risco à saúde provenientes 
do CE como inferiores aos do fumo, 
mas não recomendam com segurança o 
seu uso para pacientes fumantes. 

Franks, 2017  

(EUA) 

Estudantes da 
área da saúde  

853 Em geral, os participantes não acreditam que 
os cigarros eletrônicos tenham danos 
reduzidos em relação aos cigarros regulares; 
mais da metade concordou que o vapor do 
CE. apresenta menos riscos à saúde do que a 
fumaça do cigarro; 60% percebem os riscos 
adversos à saúde no vapor exalado;  

99,2% têm conhecimento do CE; 25,3% 
concordaram que os CE. é uma opção 
válida para a cessação do tabagismo; 58,4% 
concordaram que o vapor de CE tem menos 
riscos à saúde do que a fumaça do cigarro; 
43,9% dos participantes concordaram que o 
CE é menos prejudicial do que o fumo de 

tabaco. 

92,7% acreditam que o CE deve 
ter a venda proibida para 
menores de 18 anos; 97,3% 
acham que o fabricante do 
produto deve reportar todos os 
ingredientes no rótulo 

O uso do CE como auxiliar na cessação 
do fumo e a preferência por uma 
regulamentação foram 
significativamente levantadas. Os dados 
sugerem a necessidade de uma 
investigação sobre a inclusão do CE nos 
currículos de graduação.   

Ofei-Dodoo, 

2017  

(EUA) 

Médicos da 
Família  

117 A maioria dos profissionais tem uma 
percepção negativa a respeito do CE e sua 
relação com a cessação do tabagismo; 

Para alguns respondentes, o CE contém 
menos produtos químicos que os cigarros 
normais e, portanto, são percebidos como 
baixo ou nenhum risco; 

A insuficiência de dados sobre 
segurança do CE foi um fator 
importante que influenciou os 
respondentes a não 
recomendarem os dispositivos 
eletrônicos para a cessação do 
tabagismo, até que se tenha uma 

regulação em cima do produto. 

A maioria dos médicos de família não 
recomenda o CE para deixar de fumar, 
citando a falta de evidências sobre a 
eficácia e incerteza em relação à 
segurança a curto e longo prazo.  

Carreras-

Presas, 

2018  

(Espanha) 

Estudantes de 
odontologia  

242 Mais de 15% dos estudantes se sentem 
inseguros sobre os efeitos potencialmente 
nocivos do uso do CE; os estudantes estão 
inseguros sobre os efeitos na cavidade oral e 
saúde sistêmica. 

 Apenas 6% acreditam ter bom 
conhecimento sobre o CE; 90% não sabe se 
há uma regulação quanto ao CE; 73% e 
64% de cada amostra dos diferentes países 
analisados não conhece a idade mínima 
para a compra do produto; 80% dos 
estudantes de ambas as amostras, 

receberam informações sobre CE em 
diferentes veículos de comunicação. 

90% têm interesse em aprender 
mais sobre os riscos associados 
aos cigarros eletrônicos.  

É necessário que os estudantes de 
odontologia recebam mais educação 
sobre o CE, a fim de aconselharem seus 
pacientes sobre os potenciais efeitos 
adversos do uso e defenderem meios 
alternativos na terapia de cessação. 



54 

 

Ahmed, 2018 

(Reino 

Unido)  

Cirurgiões 
dentista 

190 50% reportaram estar menos positivo em 
relação aos CE nos últimos 12 meses 

92% não tem conhecimento de nenhum 
documento com orientações a respeito do 
CE; 26% reportaram ter recebido 
treinamento em cessação do tabagismo 
durante a graduação. 

42% opinaram que o CE. é 
menos prejudicial a saúde que o 
cigarro convencional; 51,5% não 
se sente confortável em 
recomendar o uso a pacientes 
que fumam; 

A maioria dos profissionais de 
odontologia fornece conselhos para a 
cessação do fumo, embora apenas a 
metade tenha recebido treinamento para 
isso. As opiniões sobre cigarros 
eletrônicos foram mistas, com 
prevalência de opiniões negativas. 

Baldassari, 

2018  

(EUA) 

Médicos 994 Grande parte dos profissionais sente-se 
preocupado com os riscos à saúde 
desconhecidos e a longo prazo do CE; 
entretanto mais da metade da mostra se 
sente confortável em discutir sobre o tema. 

69% acreditam que o C.E. é prejudicial à 
saúde; 33% concordam que o C.E. seja 
efetivo na cessação do tabagismo, ao passo 
que 32% discordam. 

55% se sentem confortável ao 
discutir o tema com seus 
pacientes 

Uma parte dos profissionais acredita 
que o C.E. pode ser usado na cessação 
do fumo. No entanto, muitos não estão 
convencidos de que reduz os danos 
causados pelo uso do tabaco. Há uma 
necessidade de mais pesquisas para 
informar os profissionais de saúde e o 

público em geral. 

Feng, 2019  

(China) 

Médicos 1023 69,6% acreditam que o CE seja mais seguro 
que o cigarro convencional; 

41,2% concordam que o CE seja uma 
"porta de entrada" para outros produtos do 
tabaco; 49,6% concordam que o vapor do 
CE pode ser uma exposição passiva 
prejudicial; 66,8% concordam que o CE 
possa ser um método para cessação do 
tabagismo;  

61,3% acham importante discutir 
sobre os dispositivos com os 
pacientes; 71,1% reportaram se 
sentir confiante para responder 
dúvidas dos pacientes 

Os médicos chineses parecem ignorar os 
efeitos adversos à saúde e consideram o 
CE como tratamento na cessação do 
tabagismo.  

Erku, 2019 

(Austrália) 

Farmacêuticos 140 Mais de 2/3 dos profissionais acredita que o 
CE (com ou sem nicotina) sejam menos 
nocivos do que os cigarros convencionais; E 
a maioria acredita que o uso a curto prazo 
seja seguro 

Metade da amostra respondeu não saber 
como funciona a regulação dos produtos no 
seu Estado; 47% discordaram que o CE 
seja seguro no uso a longo prazo; 72% 
acreditam que o CE sem nicotina seja 
menos prejudicial do que o cigarro regular;  

46% dos farmacêuticos eram da 
opinião de que os dispositivos 
devem estar disponíveis nas 
farmácias; 39% das respostas 
foram sobre a falta de 
conhecimento e ausência de 
diretrizes sobre o CE. 

Há uma necessidade de fornecer 
educação baseada em evidências para os 
farmacêuticos em relação ao CE, a fim 
de ajudá-los na orientação da 
população, já que foi relatado o 
questionamento dos mesmos. 

Zgliczyński, 

2019  

(Polônia) 

Médicos 412  96,5% concordam que o CE seja prejudicial 

à saúde; 13,4% concordaram que os CE. seja 
um método na cessação do tabagismo.; 
86,1% concordam que o CE. tem potencial 
carcinogênico; 80,5% concordaram que o 
vapor é uma exposição passiva prejudicial às 
pessoas no ambiente.  

 50,2% dos participantes declararam seu 

conhecimento sobre CE. moderado; 99,8% 
têm conhecimento do CE.; 80,5% 
acreditam que o aerossol exalado possa ser 
uma exposição passiva às pessoas em um 
ambiente Apenas 20,9% soube do CE. em 
artigos acadêmicos. 

87% acreditam que os 

dispositivos sejam uma "porta de 
entrada" para outros produtos de 
tabaco. 

Os médicos na Polônia definem o CE 

como prejudicial e viciante. O 
conhecimento é baseado principalmente 
em fontes não científicas, o que aponta 
para a necessidade urgente de 
desenvolver diretrizes nacionais sobre a 
cessação do tabagismo que 
regulamentem a questão com base em 
evidências científicas. 
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Arslan, 2020  

(Turquia)  

Médicos da 
família  

322 Não informado. 85% têm conhecimento do CE; 85,5% 
sabiam que o uso de cigarros eletrônicos é 
proibido em áreas fechadas na Turquia; 
84,3% sabiam que o CE é um aditivo; as 
taxas de conhecimento sobre o conteúdo 
dos produtos foram baixas 

18,9% dos médicos acham que 
há aditivos químicos e nicotina 
na composição do CE. 

A ideia de que os novos produtos do 
tabaco são menos nocivos do que os 
produtos tradicionais não devem ser 
apoiados.  Por fim, acredita-se que 
conscientização tanto sobre a legislação 
quanto os riscos à saúde em relação ao 
CE, contribuirá na luta contra o tabaco e 

seu uso. 

Koprivnikar, 

2020  

(Eslovênia) 

Profissionais 
da saúde  

479 Uma análise da amostra mostrou que os que 
recomendam os CE classificaram seu nível 
de conhecimento como alto, mas baixa 
pontuação de conhecimento real, o que 
mostra que eles podem superestimar seu 
próprio conhecimento;  

 9,1% alegaram receber orientações no 
local de trabalho a respeito dos CE. 

12,7% recomendariam o uso dos 
CE. para cessação do tabagismo; 
enquanto 33,1% recomendariam 
para grupos específicos de 
pacientes;  

Programas de treinamento, materiais 
educacionais e 
diretrizes/recomendações relativas sobre 
o uso do cigarro eletrônico devem ser 
fornecidos e distribuídos entre os 
profissionais de saúde, juntamente com 
esforços para garantir o cumprimento 

delas.  

Sahr, 2020  

(EUA) 

Estudantes da 
área da saúde  

1152 Estudantes da farmácia apresentaram maior 
experiência no aconselhamento de pacientes 
sobre a cessação do tabagismo (47% x 
38%); os estudantes de farmácia 
apresentaram uma percepção mais negativa 
dos dispositivos em comparação com 
estudantes de outras áreas 

Devido à incerteza dos efeitos do CE, 
nenhum dos grupos concordou em 
recomendar o CE como uma ferramenta de 
cessação. 

A maioria não o recomendaria 
como método de cessação do 
tabagismo;  

Não houve diferença significativa entre 
os cursos sobre a percepção dos 
estudantes a respeito da segurança. Há 
uma grande lacuna no conhecimento e 
na educação sobre os dispositivos nos 
currículos das universidades 
americanas. 

Hwang, 2020  

(EUA) 

Estudantes de 
enfermagem e 

medicina; 
residentes de 

medicina; 
Médicos 

atendentes 

91  Estudantes de medicina associaram o CE a 
palavra "jovem", enquanto os da 
enfermagem compartilharam termos como " 
câncer" e "risco aos pulmões";  

Os estudantes não apresentaram pleno 
conhecimento sobre a regulamentação do 
FDA para o CE; tanto os estudantes de 
graduação e pós-graduação quanto os 
atendentes carecem de compreensão básica 
de algumas das implicações mais 
pesquisadas sobre os riscos do uso do CE 

na saúde. 

Uma parte associou os cigarros 
eletrônicos como "porta de 
entrada" para o uso de cigarros e 
expressaram que os efeitos do 
CE para a saúde "não são bem 
compreendidos";  

Este estudo destaca a necessidade de 
alteração curricular nas escolas de 
enfermagem e de medicina, treinamento 
em residência e educação médica 
contínua sobre o uso do CE e seu 
impacto na saúde humana. 

 

*CE= Cigarro Eletrônico                                                                                            Fonte: Autora, 2021. 
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3  OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Levantar o nível de conhecimento e percepção dos estudantes do último ano de 

graduação dos cursos da área da saúde da Universidade Federal de Santa Catarina – campus 

Florianópolis – sobre cigarros eletrônicos. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Levantar a literatura acerca do conhecimento e percepção de profissionais e estudantes 

da área da saúde sobre cigarros eletrônicos; 

 Conhecer o perfil dos estudantes em relação ao hábito de fumar e ao uso de cigarros 

eletrônicos;  

 Conhecer a autopercepção sobre o conhecimento dos estudantes no que se refere ao 

tema, comparando com o nível de conhecimento levantado através de instrumento específico; 

 Conhecer a percepção dos estudantes sobre a abordagem do assunto durante o curso; 

 Identificar se os estudantes se sentem preparados para orientar futuros pacientes sobre 

o uso de cigarros eletrônicos. 
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4  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 ASPECTOS ÉTICOS  

O projeto que deu origem a este trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos (CEPSH) da Universidade Federal de Santa Catarina e 

aprovado sob o parecer de número 4.394.853 (Anexo A). 

 

4.2 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

O presente estudo é caracterizado como uma pesquisa transversal de natureza 

descritiva e analítica, com análise de dados de caráter quantitativo. 

 

4.3 AMOSTRA 

A população de interesse da pesquisa foi composta por estudantes maiores de 18 

anos dos cursos de graduação em saúde da UFSC – campus Florianópolis: Enfermagem, 

Farmácia, Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição e Odontologia. A amostra intencional foi 

constituída de estudantes matriculados nas fases finais dos cursos (último ano do curso). A 

escolha por essas turmas foi com o objetivo de avaliar a trajetória de ensino dos estudantes ao 

longo da graduação, visto que por serem de fases concluintes já passaram por disciplinas, ou 

até mesmo experiências clínicas, em que se espera que temas como o tabagismo e doenças 

relacionadas já tenham sido abordados. 

 

4.4 MÉTODO DE COLETA DOS DADOS 

4.5 ETAPA I - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

Foi utilizado como base o questionário já aplicado em um estudo prévio na UFSC 

(GUCKERT, 2019) com modificações e questões adicionais inseridas a partir da análise de 

questionários encontrados na revisão preliminar da literatura (MOYSIDOU et al., 2016). O 

questionário (Apêndice B) foi adaptado para o modelo on-line da plataforma GoogleForms e 

enviado através de um link para o acesso. Os Coordenadores dos respectivos cursos foram 

informados sobre a pesquisa, tendo acesso ao projeto e ao questionário, sendo solicitado que 

encaminhassem o convite aos estudantes. Assim, os estudantes foram convidados a participar 

da pesquisa através de e-mail enviado pelas respectivas Coordenações dos Cursos, com breve 

explicação sobre a temática e objetivos da pesquisa em questão. 
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 O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE - Apêndice A) foi 

apresentado previamente à apresentação do questionário, havendo também um link para o 

acesso e download do arquivo em PDF, sendo recomendado aos participantes que 

arquivassem o documento para futura consulta, se necessário. Também foi solicitado aos 

participantes que informassem seus endereços de e-mail, de forma a permitir a identificação 

de um formulário em específico (e a exclusão dos dados da amostra) caso houvesse alguma 

desistência, bem como o envio de uma cópia das respostas ao participante. O acesso ao 

questionário só era possível após o aceite ao TCLE; em caso de discordância, o formulário 

encaminhava o participante a uma página de agradecimento e encerramento.  

Além dos dados demográficos, o questionário contou com vinte e quatro questões 

fechadas (múltipla escolha) e uma questão aberta. As variáveis pesquisadas foram: curso; 

idade; sexo; status tabagista; usuário de cigarro eletrônico; conhecimento sobre cigarro 

eletrônico; curiosidade, pretensão e influência de amigos no possível uso; comparação entre 

cigarro convencional e eletrônico; percepção sobre o conhecimento de cigarro eletrônico; 

conhecimento sobre a legislação do dispositivo no Brasil; conhecimento sobre a lesão 

pulmonar associada ao uso de cigarro eletrônico; conhecimento sobre a venda dos 

dispositivos no Brasil; conhecimento do dispositivo como método de cessação do tabagismo; 

sabores dos dispositivos; fumo passivo através do cigarro eletrônico; custo financeiro anual 

do dispositivo em comparação ao cigarro convencional; presença de substâncias cancerígenas 

e de nicotina na composição do produto; informações recebidas e oportunidade de discussão 

sobre o assunto durante a graduação; opinião sobre o papel do profissional da saúde no 

conhecimento dos dispositivos, recomendação para fumantes e preparação do profissional 

quanto a orientação do paciente a respeito de cigarro eletrônico. 

 

4.6 ETAPA II – DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados coletados foram recuperados da plataforma do Google e organizados em 

uma planilha do Microsoft Excel 2016
®
, cabendo à pesquisadora exportar e salvar a planilha. 

As respostas foram então organizadas em grupos, estabelecidos pelos cursos nos quais os 

estudantes estavam matriculados.  

A organização e análise dos dados do questionário foi feita com base na divisão: 

 Dados Demográficos: idade, sexo, curso, status tabagista e usuário de cigarros 

eletrônicos. 

 Curiosidade, pretensão e influência no uso de cigarros eletrônicos; 
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 Percepção e conhecimento sobre cigarros eletrônicos (classificação do seu 

conhecimento, comparação entre cigarro convencional e cigarro eletrônico, risco à saúde, 

legislação no Brasil, EVALI, cessação do tabagismo, sabores, fumo passivo e cigarro 

eletrônico, custo, presença de substâncias cancerígenas e nicotina); 

 Levantamento sobre os conhecimentos recebidos durante cada curso e oportunidade de 

discussão do assunto; 

 Opinião sobre a importância do conhecimento como profissional da saúde sobre o 

tema, recomendação de uso e segurança na orientação dos pacientes a respeito do dispositivo.  

Todas as respostas passaram por uma análise descritiva através do programa 

Microsoft Office Excel® 2016. A comparação das respostas relacionados ao conhecimento 

sobre cigarros eletrônicos entre os cursos foi feita através da estatística analítica com o 

programa IBM Statistics SPSS® 21, assumindo 95% de significância. Para realizar o 

cruzamento das variáveis dos cursos e traçar a comparação entre eles, os dados foram 

submetidos ao teste Exato de Fischer, a análise feita através desse teste é indicada para 

amostras pequenas, em que o valor de p é dado sem exigir aproximação.  Para as questões de 

conhecimento, através do julgamento de afirmações, foi atribuído a pontuação 1 para as 

respostas corretas e 0 para as respostas erradas e questões respondidas com “não sei”. Assim, 

os scores de cada participante foram somados a fim de atribuir uma nota para a quantidade de 

acertos (com nota máxima correspondente a 7). Dessa forma, as notas foram classificadas em 

conceitos:  

 Conceito A: Satisfatório, notas 5,6 e 7; 

 Conceito B: Insatisfatório, notas 0, 1, 2, 3 e 4 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 DADOS DEMOGRÁFICOS  

Participaram dessa pesquisa 139 estudantes, distribuídos nos seguintes grupos: 

Enfermagem (n=10), Farmácia (n=44), Fonoaudiologia (n=10), Nutrição (n=13) e 

Odontologia (n=62). Nenhum estudante do curso de Medicina participou da pesquisa. A 

distribuição representativa desses grupos na amostra consta da Figura 11. A idade média dos 

participantes da pesquisa foi de 23 anos. Na amostra total, houve a predominância de 

estudantes que se identificaram como sexo feminino (82%), tendo esse percentual chegado a 

100% nos cursos de Enfermagem, Fonoaudiologia e Nutrição. 

 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

 

 Com relação ao hábito de fumar, um grande percentual de estudantes de todos os 

cursos se autodeclarou não-tabagista. A maior taxa de tabagistas foi encontrada no curso de 

Farmácia (18,2%). A Tabela 3 apresenta o percentual de estudantes de cada curso e a relação 

entre os dados demográficos e status tabagista. Detalhes sobre o percentual de tabagistas e não 

tabagistas por curso podem ser encontrados no Apêndice E. 

 

 

 

Figura 11 - Percentual de participantes da amostra de acordo com o curso. Florianópolis, 2021. 
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Tabela 3 - Distribuição das respostas dos participantes, de acordo com os grupos, segundo fatores demográficos 

e status tabagista. Florianópolis, 2021 

 

  Enfermagem Farmácia Fonoaudiologia Nutrição Odontologia 

Variável Categoria n % n % n % n % n % 

Gênero Masculino 0 0 11 25 0 0 0 0 12 19,4* 

 Feminino 10 100 33 75 10 100 13 100 48 77,4* 

Status Tabagista 3 30 8 18,2 1 10 0 0 1 1,6 

 Ex-tabagista 0 0 5 11,4 0 0 1 7,7 2 3,2 

 Não-tabagista 7 70 31 70,5 9 90 12 92,3 59 95,2 

*Dois participantes (3,2%) não responderam à questão. 

  Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quando questionados se faziam o uso de cigarros eletrônicos, o percentual de 

indivíduos que declarou ser usuário ou já ter feito o uso foi baixo entre os cinco cursos. No 

entanto, pelo menos uma pessoa em cada curso afirmou já ter feito uso / ser usuário. O maior 

percentual de usuários foi encontrado no curso da Enfermagem (20%), seguido do curso de 

Farmácia (18,2%). Percentuais inferiores foram encontrados nos cursos de Fonoaudiologia 

(10%), Odontologia (8,1%) e Nutrição (7,7%). A relação entre usuários e não usuários pode 

ser observada na Tabela 4. 

 

         

Tabela 4 - Percentuais de usuários atuais ou pregressos e não usuários de CE* por curso. Florianópolis, 2021 

Curso Sim Não 

Enfermagem 20,0% 80,0% 

Farmácia 18,2% 81,8% 

Fonoaudiologia 10,0% 90,0% 

Nutrição 7,7% 92,3% 

Odontologia 8,1% 91,9% 

 

           *CE=Cigarro eletrônico    

Fonte:  Dados da pesquisa.  

 

Para aqueles que se declararam não usuários, perguntas adicionais foram feitas sobre 

o conhecimento do dispositivo e em relação à curiosidade, pretensão e intenção de 

experimentar ou não cigarros eletrônicos. Todos (100%) os estudantes da amostra já ouviram 

falar dos dispositivos. Da amostra total dos estudantes que se declararam não usuários, 

independentemente do curso, 57% definitivamente não têm curiosidade de usar o dispositivo 
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eletrônico, da mesma forma que 64% definitivamente não tem pretensão de experimentar. No 

entanto, ao serem questionados se provariam quando o dispositivo fosse oferecido por um 

amigo muito próximo, o percentual caiu para 46% daqueles que definitivamente não 

provariam. Por outro lado, 30% provavelmente provaria se influenciado por seu melhor amigo 

e 20% provavelmente não experimentaria. Nesse último tópico, apenas os estudantes dos 

cursos de Farmácia (5,6%) e Odontologia (5,3%) responderam que definitivamente 

provariam. Essa maior divisão entre as respostas demonstra uma possível influência do fator 

social sobre as decisões dos indivíduos. Os resultados dessas questões estão compilados nos 

gráficos da Figura 12. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

5.2 PERCEPÇÃO 

A autopercepção dos estudantes sobre o conhecimento a respeito de cigarros 

eletrônicos foi investigada através de como esses classificavam seu nível de conhecimento. O 

Figura 12 - Gráficos com os percentuais das questões de "Curiosidade" "Pretensão" e "Provaria se um amigo 

oferecesse" da amostra total de não usuários. Florianópolis, 2021 
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maior percentual, entre os cursos, foi de estudantes que consideraram seu conhecimento como 

“não conheço nada” e “baixo”. Apenas uma pequena parcela (2,3%) dos estudantes de 

Farmácia classificou seu conhecimento como “alto”. Os dados estão compilados no gráfico da 

Figura 13. 

 

Figura 13 - Autopercepção dos estudantes do nível de conhecimento sobre cigarro eletrônico, por curso. 

Florianópolis, 2021. 

 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Quando questionados sobre a legislação dos dispositivos no Brasil, a grande maioria 

respondeu não conhecer sobre a regulação, e isso é representado pelos altos percentuais na 

resposta: Enfermagem=100%, Farmácia=97,7%, Fonoaudiologia=100%, Nutrição=92,3% e 

Odontologia=95,2%. Os dados estão compilados Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Percentual de conhecimento dos estudantes (por curso) sobre a legislação dos dispositivos no Brasil. 

Florianópolis, 2021. 

Curso Sim Não 

Enfermagem 0,0% 100% 

Farmácia 2,3% 97,7% 

Fonoaudiologia 0,0% 100% 

Nutrição 7,7% 92,3% 

Odontologia 4,8% 95,2% 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Ao serem questionados sobre os riscos dos cigarros eletrônicos à saúde (Figura 14), a 

maioria dos estudantes acredita que o dispositivo é igualmente prejudicial ao cigarro 

convencional. Entretanto, a maioria dos estudantes de Enfermagem (50%) acredita que os 
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dispositivos sejam menos prejudiciais do que os cigarros convencionais. a maioria dos 

estudantes acredita que o dispositivo é igualmente prejudicial ao cigarro convencional. 

Entretanto, 50% dos estudantes de Enfermagem acreditam que os dispositivos sejam menos 

prejudiciais do que os cigarros convencionais.  

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O questionário contou com uma questão aberta, em que os participantes deveriam 

responder caso soubessem o nome referente ao comprometimento pulmonar associado ao uso 

de cigarros eletrônicos. Buscou-se com essa pergunta, investigar se os participantes estavam 

atualizados sobre um termo recente na área da saúde. Para que fossem evitados “chutes” nas 

respostas, o participante deveria responder “não sei”, caso não soubesse. O nome correto dado 

à lesão pulmonar é EVALI, e o percentual daqueles que responderam corretamente ficou 

muito próximo entre os cursos: 10% na Fonoaudiologia, 9,7% na Odontologia, 6,8%. 

Nenhum estudantes de Farmácia. Enfermagem e Nutrição respondeu corretamente. Isso 

mostra que, apesar de um baixo percentual de respostas, o termo era de conhecimento por 

parte de alguns estudantes. É interessante ressaltar que outros termos também relacionados a 

comprometimentos pulmonares foram levantados nessa questão, tais quais: Câncer; Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC); Enfisema Pulmonar; Pneumonia Lipoide.  

 

Figura 14 - Percepção dos estudantes sobre os riscos do cigarro eletrônico em comparação ao cigarro 

convencional, por curso. Florianópolis, 2021. 
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5.3 CONHECIMENTO 

Com o objetivo de avaliar o nível de conhecimento dos alunos,  questões gerais de 

conhecimento sobre cigarro eletrônico foram feitas. Os estudantes deveriam julgar cada 

afirmação como “verdadeira” ou “falsa”. Os dados referentes às respostas corretas foram 

compilados e utilizados para a confecção do gráfico da Figura 15, que demostra a variação dos 

percentuais de acertos dos estudantes. 

Percebe-se que o conhecimento sobre a regulação dos cigarros eletrônicos no Brasil é 

muito baixo (Tabela 5). Uma pequena porcentagem de estudantes dos cursos de Farmácia 

(2,3%), Nutrição (7,7%) e Odontologia (4,8%) alegou conhecer a legislação sobre o 

dispositivo. Isso foi condizente com a baixa taxa de estudantes que identificaram corretamente 

a questão (Enfermagem=10%; Farmácia=13,5%; Fonoaudiologia=0%; Nutrição=0% e 

Odontologia=21%). Porém, é interessante ressaltar que o curso de Nutrição, o qual apresentou 

o maior percentual de conhecimento sobre a regulação dos dispositivos, comparado aos 

demais cursos, não obteve acerto (0%) nessa questão. 

Quanto à afirmação de que os cigarros eletrônicos podem ajudar o indivíduo a parar 

de fumar, as evidências sugeridas até então na literatura, apontam o fato como verdadeiro. A 

maioria identificou corretamente a premissa como verdadeira, com maior taxa de acerto no 

curso de Nutrição=53,8%, seguido de Farmácia=36,4%, Fonoaudiologia=30%, 

Odontologia=25,8% e Enfermagem=20%. 

Quando questionados se os cigarros eletrônicos possuem sabores agradáveis, o 

percentual de acerto foi alto, porém as respostas ficaram bem divididas entre os que 

responderam corretamente verdadeiros (V) (Enfermagem=40%; Farmácia=63,6%; 

Fonoaudiologia=70%; Nutrição=61,5% e Odontologia=61,3%) e os que escolheram a opção 

“não sei”. Vale ressaltar aqui que os estudantes de Enfermagem, que obtiveram maior 

porcentagem (70%) ao classificarem seus níveis de conhecimento como “não conheço nada”, 

foram condizentes ao alto percentual (60%) que respondeu não saber se os dispositivos têm 

sabores agradáveis. É importante destacar, também, que os estudantes de Enfermagem foram, 

os que obtiveram maior percentual de usuários de cigarro eletrônico entre as populações. 
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Legenda: CE: cigarro eletrônico; CC: cigarro convencional; V: verdadeiro; F: falso. 

Fonte: Dados da pesquisa.  
 
 

Em relação à sentença incorreta de que os cigarros eletrônicos não geram fumo 

passivo, a maioria identificou corretamente como falsa (F) e o maior percentual foi dos 

estudantes de Fonoaudiologia (80%), seguido da Farmácia (63,6%), Odontologia (56,5%) e 

Enfermagem (50%) e Nutrição (46,2%). No entanto, alguns cursos tiveram seus percentuais 

divididos, a exemplo da Nutrição, que obteve a menor taxa de acerto e a maior (53,8%) para a 

opção “Não sei”.  

A questão que afirmou sobre o uso por um ano de cigarros eletrônicos ter um custo 

inferior ao cigarro convencional foi identificada corretamente como verdadeira por um maior 

percentual do curso de Farmácia=29,5%, seguido de Fonoaudiologia=20%, Nutrição=15,4%, 

Odontologia=12,9% e Enfermagem=10%. No entanto, essa foi a pergunta que recebeu mais 

respostas “Não sei”. 

Quanto à afirmação incorreta de que os cigarros eletrônicos não possuem substâncias 

cancerígenas, os percentuais de acertos foram consideravelmente altos: Enfermagem (70%), 

Farmácia (63%), Fonoaudiologia (70%), Nutrição (53,8%) e Odontologia (75,8%). A 

afirmação verdadeira de que os dispositivos podem conter nicotina também apresentou alta 

taxa de acerto entre os cursos, Enfermagem (60%), Farmácia (77,3%), Fonoaudiologia (60%), 

Nutrição (61,5%) e Odontologia (67,7%). 

A fim de evitar “chutes” nas respostas, o julgamento dessas afirmativas contou com a 

opção “Não sei” e cabe aqui evidenciar que os percentuais de escolha dessa opção 

Figura 15 - Parâmetro do percentual de perguntas respondidas corretamente pelos estudantes (por curso). 

Florianópolis, 2021. 
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considerando o total de respostas a todas às questões de conhecimento variou entre os cursos: 

Enfermagem obteve o maior percentual (48,6%), seguida da Nutrição (46,2%), 

Fonoaudiologia (40%), Odontologia (39,6%) e o menor índice foi da Farmácia (31,5%). O 

gráfico da Figura 16 traz um parâmetro geral de respostas “não sei” para cada pergunta em 

todos os cursos. 

 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

 É importante ressaltar que a afirmação correta de que os cigarros eletrônicos são 

mais baratos do que o cigarro convencional apresentou baixa porcentagem de acertos, porém 

foi a que obteve maiores taxas de respostas “Não sei”, representados por 90% de 

Enfermagem, 54,5% de Farmácia, 80% de Fonoaudiologia, 84,6% de Nutrição e 79% de 

Odontologia.  

A partir das respostas às afirmações sobre o conhecimento de cigarros eletrônicos, foi 

tabelada uma pontuação (um ponto era computado para cada resposta correta) que teve como 

objetivo comparar o nível de conhecimento entre os grupos estudados. Esses valores 

permitiram a estruturação de dois conceitos: conceito A (satisfatório - notas 5,6 e 7) e 

conceito B (insatisfatório - notas de 0 a 4). Os resultados por curso estão distribuídos na 

Tabela 6. Com a aplicação desses conceitos, foi possível estabelecer uma relação entre a 

Figura 16 - Parâmetro geral do percentual de perguntas respondidas com a opção “Não sei” pelos estudantes de 

cada curso. Florianópolis, 2021 
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autoavaliação do nível de conhecimento dos estudantes com o conceito atribuído em cada 

curso. Essa relação está compilada na Tabela 7. 

Tabela 6 - Conceitos obtidos pelos grupos nas questões relacionadas ao conhecimento sobre cigarros eletrônicos. 

Florianópolis, 2021. 

 

 

 Conceito satisfatório Conceito insatisfatório 

n % n % 

Enfermagem - - 10 100,0 

Farmácia 14 31,8 30 68,2 

Fonoaudiologia 2 20,0 8 80,0 

Nutrição 2 15,4 11 84,6 

Odontologia 14 22,6 48 77,4 

 

FONTE: Dados da pesquisa. 

 

 

Para verificar se houve diferença estatisticamente significativa dos níveis de 

conhecimento entre os cursos, os dados foram submetidos ao teste Exato de Fisher (Tabela 7) 

aplicados para amostras pequenas. Diferença estatisticamente significante foi observada 

somente entre os cursos de Enfermagem e Farmácia (p<0,05), demostrando que os estudantes 

de Farmácia têm uma tendência a possuir maior conhecimento sobre o cigarro eletrônico que 

aqueles da Enfermagem. 

 

Tabela 7 - Análise entre os cursos Enfermagem, Farmácia, Fonoaudiologia, Nutrição e Odontologia pelo teste 

Exato de Fisher. Florianópolis, 2021. 

Curso p 

Enfermagem x Farmácia   0,048* 

Enfermagem x Fonoaudiologia 0,474 

Enfermagem x Nutrição 0,486 

Enfermagem x Odontologia 0,193 

Farmácia x Fonoaudiologia 0,705 

Farmácia x Nutrição 0,202 

Farmácia x Odontologia 0,276 

Fonoaudiologia x Nutrição 1,00 

Fonoaudiologia x Odontologia 1,00 

Nutrição x Odontologia   0,722 

              *Valor estatisticamente significativo. 

                FONTE: Dados da pesquisa.  
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Tabela 8 - Relação entre a autoavaliação dos participantes nos cursos e os conceitos obtidos sobre e cigarros 

eletrônicos. Florianópolis, 2021. 
 

  AUTOAVALIAÇÃO   

 CONCEITO Não conhece 
/ 

Baixo 
conhecimento 

Médio / Alto 
conhecimento 

Total 

n (%) 

Valor de p 

 

Enfermagem 

A  n (%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) - 

B  n (%) 8 (80%) 2 (20%) 10 (100%) 

Total n (%) 8 (80%) 2 (20%) 10 (100%)  

 

Farmácia 

A  n (%) 10 (22,8%) 4 (9%) 14 

(31,8%) 

1,00 

B  n (%) 22 (50%) 8 (18,2%) 30 
(68,2%) 

Total n (%) 32 (72,8%) 12 (27,2%) 44 (100%)  

 A n (%)  1 (10%) 1 (10%) 2 (20%) 0,378 

Fonoaudiologia B n (%)  7 (70%) 1 (10%) 8 (80%)  

 Total  8 (80%) 2 (20%) 10 (100%)  

 A n (%) 1 (7,7%) 1 (7,7%) 2 (15,4%) 0,423 

Nutrição B n (%) 9 (69,2%) 2 (15,4%) 11(84,6%)  

 Total 10 (76,9%) 3 (23,1%) 13 (100%)   

 A n (%) 8 (12,9%) 6 (9,7%) 14 

(22,6%) 

0,02** 

Odontologia B n (%) 42 (67,7%) 6 (9,7%) 48 

(77,4%) 

 

 Total 50 (80,6%) 12 (19,4%) 62 (100%)   

- Nenhuma estatística foi computada devido ao conceito ter sido uma constante. 

**Resultado estatisticamente significativo pelo teste exato de Fisher. 
Fonte: Dados da pesquisa.  

 

 

Em relação à autoavaliação do nível de conhecimento sobre cigarros eletrônicos, 

observou-se que a maioria dos estudantes que declarou não conhecer ou ter baixo 

conhecimento sobre cigarros eletrônicos realmente obtiveram conceitos insuficientes em 

todos os cursos avaliados. Entretanto, essa diferença só foi estatisticamente significativa no 

curso de Odontologia.  

Dos 10 estudantes de Enfermagem, embora 80% tenha se autoavaliado como não 

conhecendo ou tendo baixo conhecimento, foi verificado que todos os estudantes obtiveram 

conceitos insuficientes, Resultados semelhantes foram obtidos no curso de Fonoaudiologia, 

onde 80% dos 10 participantes se autodeclararam com baixo ou nenhum conhecimento sobre 
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cigarros eletrônicos, e a maioria destes (70%) realmente obteve conceito insuficiente; 

entretanto, metade (10%) daqueles que se autodeclararam com conhecimento moderado ou 

alto, obtiveram conceito insuficiente. No curso de Farmácia, observou-se que mais estudantes 

(27,2%) declararam ter médio ou alto nível de conhecimento, quando comparado aos outros 

cursos, entretanto, somente 9% destes obtiveram conceitos suficientes. Dos 44 estudantes de 

Farmácia, 72,8% se autoavaliaram sem ou com baixo conhecimento sobre cigarros eletrônicos 

e a maioria destes (50%) realmente obteve conceito insuficiente sobre o assunto.  

A maioria (76,9%) dos estudantes do curso de Nutrição declarou ter pouco 

conhecimento sobre o assunto e 69,2% destes realmente obtiveram conceito insuficiente. Dos 

23,1% que consideravam ter médio ou alto conhecimento sobre cigarros eletrônicos, somente 

7,7% alcançaram tal conceito. E, por fim, o curso onde mais participantes se autodeclararam 

com baixo ou nenhum conhecimento sobre cigarros eletrônicos foi o de Odontologia (80,6%), 

sendo que 67,7% realmente obtiveram conceito insuficiente. Já dos 19,4% que consideravam 

com conhecimento médio ou alto, metade se superestimou (9,7%) e a outra metade se 

subestimou (9,7%).  

 

5.4 OPINIÃO 

Os estudantes foram questionados se receberam informações sobre o assunto e se tiveram a 

oportunidade de discutir sobre cigarros eletrônicos durante a graduação. Com altos 

percentuais (Figura 17), a grande maioria dos estudantes de cada curso afirmou não ter 

recebido informações, assim como não tiveram a oportunidade de discutir acerca do tema em 

algum momento da graduação (Figura 18). Isso mostra a falta de informação sobre o assunto 

no meio acadêmico. 
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Figura 17 - Respostas referentes ao recebimento de informações sobre cigarros eletrônicos durante a graduação, 

por curso. Florianópolis, 2021 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

As três últimas perguntas do questionário tiveram como objetivo levantar a opinião 

dos estudantes em relação aos profissionais da saúde e o cigarro eletrônico, e a Figura 19 

Figura 18 - Respostas referentes a oportunidade de discutir sobre cigarros eletrônicos durante o curso. 

Distribuídas por curso. Florianópolis, 2021. 
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reúne os dados das respostas. Quase todos os estudantes acreditam que é papel do profissional 

da saúde ter conhecimento sobre cigarros eletrônicos. Também foram questionados se 

recomendariam o uso do dispositivo como uma opção terapêutica na cessação do tabagismo e 

a maioria não disse não recomendar.  

Uma parcela variável dos estudantes de cada curso recomendaria o uso de cigarros 

eletrônicos como método na cessação do tabagismo (Nutrição=30,8%, Farmácia=29,5%, 

Enfermagem=20%, Odontologia=14,5% e Fonoaudiologia=10%). Quando questionados se se 

sentiam preparados em orientar os pacientes sobre o uso de cigarros eletrônicos, a maior parte 

da amostra afirmou se sentir despreparada para discutir o assunto nos atendimentos. Apenas 

9,6% dos estudantes da Farmácia e 6,5% de Odontologia acreditam estar preparados para falar 

sobre o assunto. Nos demais cursos (Enfermagem, Fonoaudiologia e Nutrição), nenhum (0%) 

dos estudantes sente-se preparado para falar sobre a temática. Da mesma forma, isso 

demonstra a lacuna de conteúdo presente no currículo dos cursos da área da saúde sobre 

cigarros eletrônicos bem como sobre cessação do tabagismo. 
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 *CE= Cigarro Eletrônico 

Fonte: Dados da pesquisa. Florianópolis, 2021. 

Figura 19 - Respostas referentes a opinião dos estudantes sobre papel do profissional, recomendação conforto em 

orientar sobre CE.  
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6 DISCUSSÃO 

 

Os profissionais e estudantes da área da saúde são uma fonte confiável de informação 

sobre saúde para seus pacientes. O papel destes em questões como cessação do tabagismo é 

bem estabelecido na literatura (MOYSIDOU et al., 2016). No entanto, estudos demonstraram 

que os profissionais ainda carecem de informações no que diz respeito a aconselhamento e 

orientação de pacientes sobre tabagismo e produtos semelhantes.  

Com base na literatura e por meio da aplicação de questionário, o presente trabalho 

buscou explorar os seguintes tópicos: conhecimento, percepção e opinião dos estudantes dos 

cursos da área da saúde da UFSC sobre cigarros eletrônicos. O formulário da pesquisa foi 

enviado para todos os cursos de graduação; entretanto, não foi obtida nenhuma resposta do 

curso de Medicina.  

A média de idade dos participantes foi de 23 anos, sendo a maioria do sexo feminino. 

Do total de participantes, 9,3% se declararam tabagistas. Apesar de ter sido considerado um 

percentual baixo, deve-se lembrar da possibilidade de subnotificação dos estudantes, uma vez 

que o hábito seria socialmente menos aceito quando relacionado a estudantes da área da 

saúde, em especial por, potencialmente, já terem tido contato com disciplinas que abordam as 

possíveis consequências do tabagismo. Por outro lado, 12,2% declararam já terem feito o 

uso/serem usuários de cigarro eletrônico, percentual maior que o de autodeclarados tabagistas. 

O percentual encontrado nesse trabalho foi menor do que o levantado em estudos publicados 

na literatura, os quais através de aplicação de questionário em estudantes da área da saúde e 

encontraram elevados percentuais (24,2% e 47%) de uso entre os alunos (FRANKS et al., 

2017; SAHR et al., 2020). No curso de Farmácia foi observada a maior taxa de usuários de 

cigarros eletrônicos (18,2%), sendo muito próxima da encontrada para esse curso na literatura 

- 21,6% e 14%  (FRANKS et al., 2017; SAHR et al., 2020). Apesar de o curso de 

Enfermagem apresentar uma amostra pequena, foi o que obteve maior percentual (20%) de 

usuários do dispositivo. Esses números podem indicar uma relativa aceitação do hábito por 

parte dos estudantes, quando se esperava maior motivação para evitar ou suspender o seu uso, 

principalmente porque estão inseridos na área da saúde (FRANKS et al., 2017; SAHR et al., 

2020). 

Os estudantes que se declararam não usuários (87,7% da amostra), foram submetidos 

a perguntas sobre conhecimento/já ouviram falar, curiosidade, pretensão de uso e influência 

de terceiros para o uso de cigarros eletrônicos. Todos (100% da amostra) já haviam ouvido 
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falar sobre o dispositivo. Essa mesma pergunta fez parte de levantamento prévio no curso de 

Odontologia (GUCKERT, 2019), onde apenas parte do grupo de não usuários informaram já 

ter ouvido falar sobre o dispositivo. Este achado pode indicar um crescimento da visibilidade 

dos DEF em um curto período (dois anos entre os estudos).  

A maior parte dos não usuários alegou não ter curiosidade e nem interesse em usar 

cigarros eletrônicos (57% e 64%, respectivamente). Porém, esse percentual cai para 46% que 

com certeza não fariam o uso quando influenciado por um amigo. Este resultado corrobora o 

potencial impacto da influência social na decisão por experimentar ou não tais dispositivos, 

citado na literatura (EUROPEAN COMMISSION. DIRECTORATE-GENERAL FOR 

COMMUNICATION., 2017). 

A maioria dos participantes se auto-percebem com nenhum ou com baixo 

conhecimento sobre cigarros eletrônicos em todos os cursos (Nutrição=76,9%; 

Odontologia=71%; Enfermagem=70%; Farmácia=61,4%; Fonoaudiologia=60%). Essas 

elevadas taxas geram preocupação, uma vez que possivelmente refletem uma lacuna na 

formação desses futuros profissionais da área da saúde. Essa preocupação é também reportada 

na literatura; por exemplo em um dos estudos levantados (CARRERAS-PRESAS et al., 2018) 

apenas 6% dos estudantes de Odontologia classificaram seu conhecimento como alto. Não 

somente dentro do meio acadêmico tal fato foi observado, já que outro estudo mostrou que os 

profissionais que recomendam o dispositivo classificaram seu nível de conhecimento como 

alto, mas quando responderam a um questionário, foi demonstrado que o nível de 

conhecimento foi superestimado (KOPRIVNIKAR; ZUPANIČ; FARKAS, 2020). O estudo 

de Sahr e colaboradores (2020) evidenciou que estudantes de Farmácia demonstram maior 

experiência no aconselhamento de pacientes sobre cessação do tabagismo; no entanto, há que 

se ponderar que o estudo foi realizado nos Estados Unidos, e que aquele país apresenta o 

maior índice de usuários de cigarros eletrônicos no mundo (SAHR et al., 2020). 

Neste estudo, a maioria dos estudantes acredita que o uso de cigarros eletrônicos seja 

tão prejudicial quanto o uso de cigarros convencionais – exceção feita aos estudantes de 

Enfermagem, onde cerca de 50% da amostra apontou os cigarros eletrônicos como menos 

prejudiciais. Em diversos estudos, profissionais e estudantes indicaram os cigarros eletrônicos 

como uma opção menos prejudicial, opção essa entendida como adequada pela maioria dos 

estudiosos (AHMED et al., 2018; ERKU et al., 2020; FRANKS et al., 2017; PEPPER; 

MCREE; GILKEY, 2014; VAN GUCHT; BAEYENS, 2016). Independentemente de os 

estudantes classificarem o seu próprio conhecimento como deficiente, parece haver uma 
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preocupação quanto aos riscos do dispositivo à saúde. Estudantes dos cursos de 

Fonoaudiologia (80%), Odontologia (69,4%) e Nutrição (69,2%) opinaram pela igualdade de 

risco entre cigarros eletrônicos e convencionais, e talvez essa percepção possa estar 

relacionada ao contato frequente com disciplinas que apontem para os riscos aumentados para 

câncer de boca e para o comprometimento à saúde oral e sistêmica associado ao tabagismo. 

Buscou-se com a pergunta aberta relacionada a Lesão Pulmonar Associada ao Uso 

dos dispositivos (EVALI) observar se os estudantes estavam atualizados sobre o tema, já que 

muitos casos (2.807 casos) ocorreu nos Estados Unidos no ano de 2019, e essa informação 

também foi noticiada pela mídia no Brasil. A EVALI foi considerada um surto, estando 

associada ao uso de líquidos que continham o acetato de vitamina E misturado ao óleo de 

THC (princípio ativo da Cannabis sativa). Esse composto foi identificado como sendo 

altamente tóxico quando aspirado, principalmente para os pulmões, resultando em um tipo de 

pneumonia (GLOBAL STATE OF TOBACCO HARM REDUCTION, 2020). O Brasil 

apresentou apenas 6 casos confirmados de EVALI (ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA, 

2020), e isso pode explicar o baixo percentual de acertos nessa questão.  

Sobre as questões que trataram do conhecimento, a aplicação dos scores para as 

respostas corretas e a divisão em conceitos para classificar o nível de conhecimento dos 

estudantes sobre cigarros eletrônicos, sendo que a maioria dos estudantes recebeu conceito B 

(insatisfatório). A média das notas alcançadas no total pelos cursos foi de três acertos. O 

gabarito das questões encontra-se no Apêndice D. O maior percentual de conceito A foi dos 

estudantes da Farmácia (31,8%). Uma vez que 100% da amostra do curso de Farmácia 

respondeu não ter tido contato com conteúdos a respeito de cigarros eletrônicos durante o 

curso, é possível que a maior taxa de acertos seja um reflexo do maior número de usuários de 

cigarros eletrônicos identificados no curso, ou de conhecimentos que se correlacionam com o 

tema, como aqueles discutidos nas disciplinas de Toxicologia. Também cabe ponderar que, 

diferentemente do levantamento anterior no Curso de Odontologia (GUCKERT, 2019), e 

devido ao formulário ter sido disponibilizado de forma on-line, sem controle de tempo e sem 

supervisão das pesquisadoras, não é excluída a possibilidade de alguns participantes tenham 

consultado algum tipo de material para fornecer ajuda nas respostas.  

A questão relativa à legislação brasileira de cigarros eletrônicos apontou para o 

amplo desconhecimento por parte de todos os estudantes. O índice de acerto nessa afirmação 

foi muito baixo em todos os cursos. A maioria (49,6% da amostra total) respondeu que o 

dispositivo é permitido no Brasil, o que condiz com o alto percentual de indivíduos que 
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responderam não conhecer a legislação vigente no país (Enfermagem=100%, 

Fonoaudiologia=100%, Farmácia=97,7%, Odontologia=95,2%) e Nutrição=92,3%). Como já 

pautado na revisão de literatura, os cigarros eletrônicos têm sua venda e uso proibidos pela 

Resolução nº 46 (RDC 46/2009) da Anvisa desde 2009 (ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL 

DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2009). 

Ao serem confrontados com a afirmativa de que os cigarros eletrônicos poderiam 

ajudar um indivíduo a parar de fumar, muitos estudantes apresentaram incerteza sobre a 

veracidade da afirmação. Da amostra total, 31,6% acreditam que o uso dos dispositivos 

eletrônicos seja efetivo na cessação do tabagismo. Esse percentual se assemelhou ao 

encontrado por Franks (2017), em que 25,3% dos estudantes concordaram que os aparelhos 

eletrônicos são uma opção válida para a cessação do tabagismo. Embora alguns estudos 

tenham trazido percentuais elevados (33%; 56%; 79,3%) isso pode ser devido a amostra 

desses ter sido composta por profissionais, ou seja, já formados e que possam apresentar 

maior experiência clínica para tal consideração. (BALDASSARRI et al., 2018; LAZURAS et 

al., 2016; MARQUES GOMES et al., 2016). Além disso, os países de origem desses estudos 

podem ter influência nesses percentuais, uma vez que os dispositivos são regularizados nos 

Estados Unidos, Espanha e Itália, além de que esses apresentaram alto índice de usuários 

(GLOBAL STATE OF TOBACCO HARM REDUCTION, 2020). Cabe ressaltar aqui a 

respeito dos métodos de cessação do tabagismo. Apesar de os estudos serem limitados, os 

resultados encontrados na revisão de literatura feita para esse trabalho, retratam os cigarros 

eletrônicos como possíveis opções terapêuticas no tratamento do hábito (MALAS et al., 

2016), em vista dos baixos índices (10%) de adesão ao tratamento com os métodos atuais 

(medicamentoso e Terapia de Reposição de Nicotina) (MALAS et al., 2016). Alguns autores 

afirmam que isso pode estar associado ao fato dos cigarros eletrônicos reproduzirem os 

aspectos estéticos e comportamentais do cigarro convencional, os quais são importantes 

considerações para na adesão ao tratamento (BARBEAU; BURDA; SIEGEL, 2013; 

CAPONNETTO et al., 2012). Além disso, a presença de nicotina é levantada por alguns 

autores como eficiente na abordagem terapêutica do tratamento (PATIL et al., 2020).   

Embora não haja um padrão metodológico de pesquisa e nem estudos a longo prazo 

que possam assumir os cigarros eletrônicos como método eficaz da cessação do tabagismo, é 

possível notar que a falta de conhecimento de estudantes e profissionais da área da saúde se 

estende também sobre tais métodos. Estudos apontam que não é de conhecimento da maioria 

dos profissionais a orientação, aconselhamento e mecanismos utilizados. E isso parece estar 
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relacionado a falta de informações no currículo de formação desses (GELLER et al., 2008; 

MOYSIDOU et al., 2016). Em um estudo feito com cirurgiões dentistas, apenas 26% da 

amostra relatou ter recebido treinamento em cessação do tabagismo durante a graduação 

(AHMED et al., 2018).  

Um alto índice de estudantes identificou corretamente como falsa a afirmação de que 

cigarros eletrônicos não possuem substâncias cancerígenas em sua composição. Essa 

consideração também foi encontrada na literatura, em que grande parte dos profissionais 

concordaram que os e-cigarros tem potencial carcinogênico. Porém, acreditam que o risco ao 

câncer é menor comparado ao cigarro convencional (KANDRA et al., 2014; VAN GUCHT; 

BAEYENS, 2016). De fato, a literatura evidencia que substâncias com potencial 

carcinogênico (formaldeído, óxido de propileno, acetaldeído, por exemplo) foram encontradas 

no vapor gerado e na composição dos e-líquidos dos dispositivos (INCA - INSTITUTO 

NACIONAL DE CÂNCER, 2016). Devido ao pouco tempo que os aparelhos estão no 

mercado, não é possível analisar seus prováveis efeitos, pelo menos a longo prazo.  

Mais da metade da amostra de cada curso identificou corretamente que o dispositivo 

pode conter nicotina. Apesar da substância não ser considerada cancerígena (INCA - 

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2016), sabe-se que ela é um importante aditivo 

químico responsável por uma potente dependência química no cérebro (AMERICAN 

ACADEMY OF PEDIATRICS, 2020). Em um dos trabalhos levantados na literatura, 84,3% 

da amostra considera o cigarro eletrônico um aditivo químico, devido à presença da nicotina 

(ARSLAN et al., 2020). Contudo, é difícil estimar a quantidade exata nas soluções 

flavorizantes, uma vez que estas não são padronizadas e dependem da composição real do 

líquido, dos padrões de comportamento do usuário e dos mecanismos (voltagem e potência) 

do próprio dispositivo. Chama-se a atenção para os rótulos de alguns produtos, os quais nem 

sempre informam a quantidade real de nicotina presente (IRUSA; VENCE; DONOVAN, 

2020), além dos usuários que produzem seus próprios e-líquidos (UNITED STATES FIRE 

ADMINISTRATION, 2017).  

A afirmação de que cigarros eletrônicos possuem sabores agradáveis foi julgada 

corretamente como verdadeira por mais da metade da amostra. Por outro lado, metade 

desconhece essa informação. A pauta em cima desse fato, na literatura, está na preocupação 

desses sabores agradáveis funcionarem como uma “porta de entrada” para a população jovem 

a esse tipo de produto (PEPPER; MCREE; GILKEY, 2014). Considerando o grande atrativo 

que estes dispositivos parecem exercer sobre adolescentes e jovens, a desinformação do 



79 

 

profissional de saúde pode fazer com que perguntas relacionadas ao uso de cigarros 

eletrônicos não sejam feitas durante a anamnese. 

A maioria dos estudantes julgou corretamente como falsa a afirmação que alegava 

que cigarros eletrônicos não geram fumo passivo. O risco à exposição passiva ao vapor 

exalado pelos dispositivos existe, mas ainda é considerada baixa, em comparação às diversas 

substâncias liberadas por cigarros convencionais. No entanto, a detecção de algumas 

substâncias potencialmente tóxicas no aerossol apresenta o risco à exposição passiva e 

prejudicial de usuários e pessoas próximas (MALONEY et al., 2016; SCHRIPP et al., 2013; 

SU; WONG; BUU, 2020). Na literatura, um estudo que analisou a população médica, 

encontrou que 49,6% da amostra concordou que o vapor do cigarro eletrônico pode ser uma 

exposição passiva prejudicial (FENG et al., 2019), bem como 80,5% da amostra de outro 

trabalho levantou essa consideração (ZGLICZYŃSKI et al., 2019).  

A questão sobre o custo financeiro anual dos cigarros eletrônicos em comparação aos 

cigarros convencionais foi a que resultou em maior número de desconhecimento entre as 

amostras. Para responder essa questão, optou-se por utilizar como base o valor dos 

dispositivos fora do Brasil, devido a proibição dos produtos no mercado nacional. Segundo 

alguns autores (CHENG et al., 2020; PROCHNOW, 2017), o custo anual dos dispositivos, de 

acordo com o levantamento e comparação de preços, aponta para um maior custo-benefício 

acerca dos dispositivos eletrônicos. Apesar do custo inicial para adquirir o aparelho seja 

maior, ele pode ser rapidamente compensado em poucos meses (CHENG et al., 2020; 

PROCHNOW, 2017). Como não há controle sobre a venda de cigarros eletrônicos e seus 

líquidos no Brasil, é possível que esses valores sejam diferentes na realidade nacional. Logo, 

esses resultados devem ser considerados com cuidado, visto que esse é um ponto importante 

na escolha dos indivíduos pelos dispositivos.  

Como forma de averiguar o currículo de graduação dos cursos, os estudantes foram 

questionados se receberam algum tipo de informação sobre o tema e, ainda, se tiveram a 

possibilidade de discutir a respeito do assunto. Apenas os estudantes de Enfermagem e 

Odontologia relataram terem tido contato com o assunto. As respostas recebidas quanto ao 

momento em que receberam a informação variaram. No contexto dos estudantes de 

Odontologia, a apresentação do trabalho que deu origem ao levantamento realizado 

anteriormente (GUCKERT, 2019) sobre o tema foi o mais apontado entre os alunos. Contudo, 

de acordo com os alunos, disciplinas ofertadas durante a graduação também mencionaram o 

dispositivo, entre elas: Patologia Geral e Bucal; Uso, Abuso e Dependência de Drogas e 
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Fenômeno de drogas. Em contrapartida, 88,44% da amostra total afirmou não ter recebido 

qualquer informação durante o curso. No Apêndice F estão registrados os dados detalhados 

sobre essa questão. 

A falta de oferta e discussão acerca do tema é observada, também, na literatura. 

Franks e colaboradores (2017), reportaram que 59,9% dos estudantes da área da saúde 

afirmaram não terem recebido orientações sobre cigarros eletrônicos e métodos de cessação 

de tabagismo como disciplinas curriculares (FRANKS et al., 2017). Isso traz um ponto a ser 

levantado sobre a fonte de informação dos estudantes sobre o assunto, uma vez 100% da 

amostra deste estudo já ouviu falar e isso parece ter ocorrido fora do meio acadêmico. Alguns 

estudos relataram que a Internet é o principal meio de acesso a informações sobre cigarros 

eletrônicos, principalmente as mídias sociais. Mais de 80% dos universitários no estudo de 

Carreras-Presas e colaboradores (2018) afirmaram saberem sobre cigarro eletrônico através de 

veículos midiáticos (CARRERAS-PRESAS et al., 2018).  

Outro ponto levantado em um dos questionários com a amostra constituída de 

médicos foi que apenas 20,9% se informaram sobre cigarros eletrônicos em artigos 

acadêmicos (ZGLICZYŃSKI et al., 2019). Percebe-se, então, que os cursos possuem uma 

grande lacuna na matriz curricular. Mesmo que o curso de Medicina não tenha sido incluído 

na presente amostra, a literatura vigente trouxe muitos estudos com a população médica que 

trazem válidas considerações a serem feitas. 

Como em grande parte dos estudos encontrados na revisão de literatura, este trabalho 

também buscou levantar a opinião dos futuros profissionais da área da saúde. Quase 80% dos 

estudantes, no total, não recomendariam o uso de cigarros eletrônicos a seus pacientes. Em 

um estudo realizado com profissionais de saúde em geral, Moysidou e colaboradores (2016) 

relataram que mais de 40% dos profissionais não recomendariam o uso (MOYSIDOU et al., 

2016). Nesse mesmo contexto, 94,2% da amostra afirmou não se sentir confortável em 

orientar e discutir o assunto com os pacientes. No estudo de Ofei-Dodoo et al (2017), a 

insuficiência de dados sobre a segurança dos dispositivos foi um fator importante para que os 

participantes não recomendassem o uso de cigarro eletrônico como opção terapêutica na 

cessação do tabagismo. 

É compreensível que a falta de conhecimento sobre o dispositivo e seus riscos possa 

influenciar os estudantes frente a conduta de recomendar ou não o dispositivo como método 

na cessação do tabagismo. O questionário desse estudo não contou com perguntas 

relacionadas especificamente a métodos de cessação do tabagismo, entretanto, foi possível 
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perceber que há falta de conhecimento sobre o assunto por parte dos estudantes, uma vez que 

não se sentem preparados em recomendar o uso. Por outro lado, os estudantes demonstraram 

interesse em aprender sobre o assunto, ao entenderem que o conhecimento sobre o tema e 

suas circunstâncias fazem parte, acima de qualquer conteúdo formal, do seu papel como 

profissional da área da saúde.  

Por fim, o presente estudo demonstra grande importância para a saúde pública e para 

o ensino na área da saúde, especialmente quanto à multidisciplinariedade que faz parte do 

controle do tabagismo. Considerando os resultados levantados nesse estudo, evidencia-se para 

os Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs), Diretores de Centro e Coordenações de curso e 

professores, a importância de oferecer aos estudantes do Centro de Ciências da Saúde desta 

Universidade a oportunidade de atualização e conhecimento sobre uma temática que cresce 

rapidamente. A reflexão proposta aqui busca promover melhorias na formação destes 

profissionais e, consequentemente, no tratamento de pacientes, através da premissa de saúde 

baseada em evidência. 

Devido a aplicação de este questionário ter sido realizada mediante plataforma online 

e dependente de envio através dos Coordenadores de Curso, tornou-se difícil acessar 

exclusivamente os estudantes que se encaixavam nos critérios de inclusão. Da mesma forma, 

devido à situação da pandemia da COVID-19 no período no qual o formulário ficou aberto 

para respostas (dezembro/2020 – março/2021), situação que comprometeu o percurso normal 

dos semestres letivos, a efetiva classificação dos estudantes por fases tornou-se inviável. 

Como consequência, foram incluídas na amostra algumas respostas de estudantes que não 

necessariamente cursavam o último ano do curso (14,3% da amostra é de fases anteriores). 

Optou-se por não excluir os dados justamente pela dificuldade de classificar o que seria 

“último ano do curso”. No Apêndice C, essas informações encontram-se detalhadas. 

Outra questão a ser considerada na análise dos dados é a representatividade da amostra 

para cada curso, e que pode relativizar alguns dos resultados apresentados. Para este cálculo, e 

com base nos dados disponíveis no site egressos.sistemas.ufsc.br, foi levantada a média dos 

estudantes que concluíram o curso nos anos de 2017, 2018 e 2019. Com base nessas médias, 

foi calculada a representação de cada curso, tendo sido encontrados os seguintes percentuais: 

Odontologia=69,7%; Farmácia= 53,7%; Nutrição=34,2%; Fonoaudiologia=21,3%; e 

Enfermagem=18,2%. 
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7 CONCLUSÃO 

O presente estudo permitiu compreender melhor a base de conhecimento e as 

diferenças entre os grupos participantes, destacando reflexões importantes para intervenções 

na grade curricular dos estudantes. Assim, de acordo com os resultados e objetivos 

específicos, foi possível concluir que:  

Segundo o levantamento da literatura:  

 Ainda há uma grande lacuna no conhecimento de profissionais da saúde quanto ao uso 

de cigarros eletrônicos. Contudo, existe um grande interesse por parte desses profissionais em 

aprender mais sobre o assunto;  

 Segundo o questionário aplicado no presente estudo:  

 Poucos estudantes dos cursos da saúde se declararam tabagistas (cerca de 10%), e um 

número ligeiramente maior declarou fazer uso de cigarros eletrônicos (cerca de 12%).  

 Quanto a autopercepção dos estudantes sobre o conhecimento de cigarros eletrônicos, 

a grande maioria o classificou como “baixo” e os resultados obtidos nas questões que 

buscaram analisar este conhecimento corroboraram esta percepção, sendo insatisfatório.  

 Grande parte dos estudantes relatou não ter tido contato com o assunto durante a 

graduação, sendo importante a reflexão dos NDEs sobre a necessidade de atualizar os futuros 

profissionais, considerando a crescente popularidade dos DEF; 

 A grande maioria dos estudantes não recomendaria o uso dos cigarros eletrônicos 

como coadjuvante para cessação do tabagismo, e sente insegurança em orientar futuros 

pacientes que os questionem sobre o uso de cigarros eletrônicos. 

Assim, como contribuição e levando em conta o panorama geral levantado nesse 

estudo, recomenda-se a reflexão sobre implementar uma disciplina de caráter multidisciplinar 

que aborde o tópico tabagismo e atualizações na temática, dentro dos cursos da área da saúde 

da UFSC.  
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APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido 

  

  

 
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA  

  

  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)  

  

Prezad@ Estudante,  

 Você está sendo convidad@ a participar de uma pesquisa que pretende levantar o 

conhecimento de estudantes do último ano de graduação dos cursos da área da saúde da UFSC 

a respeito dos cigarros eletrônicos. Adicionalmente, queremos conhecer a sua percepção sobre 

a abordagem do assunto durante o curso, e a sua opinião, enquanto futuro profissional de 

saúde, sobre o assunto. A pesquisa está associada ao Trabalho de Conclusão de Curso de 

Barbara Coelho Finardi, do curso de graduação em Odontologia da UFSC, que está sendo 

orientada pela professora Maria Inês Meurer, do Departamento de Patologia da UFSC. A sua 

participação consiste em responder a um questionário, e calculamos que você levará cerca de 

5 minutos para isso.   

Você não será diretamente beneficiad@ por esta pesquisa. No entanto, acreditamos 

que, de forma indireta, você colaborará para a compreensão de como o tema está sendo 

abordado nos cursos da saúde na UFSC. Ao participar da pesquisa, você estará sujeito a riscos 

como: eventual quebra de sigilo (involuntária e não intencional), desconforto pelo tempo 

gasto para responder e estresse pelas dúvidas que possam surgir em relação ao que foi 

perguntado. Pedimos que você utilize apenas os seus conhecimentos até o momento para 

responder às perguntas, já que se pesquisar as respostas os resultados da pesquisa não 

corresponderão ao que estamos nos propondo a levantar.   

A legislação brasileira não permite qualquer tipo de compensação financeira para os 

participantes de pesquisas. Não há previsão de nenhuma despesa relacionada à sua 
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participação; no entanto, caso haja alguma despesa não prevista, você poderá solicitar 

ressarcimento, conforme prevê a legislação. Da mesma forma, no caso de algum dano 

comprovadamente relacionado à sua participação, você poderá solicitar indenização.   

Os resultados deste estudo poderão ser apresentados em eventos da área da saúde ou 

da educação, e/ou publicados em revistas científicas; em qualquer publicação, garantimos que 

os dados serão apresentados em conjunto, não permitindo, desta forma, a sua identificação.   

Os procedimentos de coleta dos dados serão efetuados por mim, Barbara Coelho 

Finardi, e estou à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais. O contato 

comigo pode ser feito através do e-mail baacfinardi@gmail.com ou pelo telefone (47) 

99615-7818. Os dados coletados serão guardados por mim e pela pesquisadora responsável, a 

Profa. Maria Inês Meurer, por um prazo de pelo menos cinco anos, conforme estabelece a 

legislação. A qualquer momento você poderá solicitar informações sobre sua participação 

e/ou sobre a pesquisa, ou ainda retirar o seu consentimento (neste caso, até a eventual 

publicação dos dados), bastando para isso entrar em contato conosco. A professora Maria Inês 

Meurer poderá ser encontrada no Centro de Ciências da Saúde da UFSC (na sala 17 do bloco 

C), pelo telefone (48) 3721-9492 ou pelo e-mail meurer.m.i@ufsc.br.   

As pesquisadoras se comprometem a cumprir os termos da Resolução CNS 466/12, 

que regulamenta as pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil. Dúvidas envolvendo 

princípios éticos poderão ser encaminhadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFSC, que é 

um órgão colegiado interdisciplinar, deliberativo, consultivo e educativo, criado para defender 

os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no 

desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. O CEPSH-UFSC fica localizado no 

Prédio Reitoria II, na rua Desembargador Vitor Lima, nº 222, sala 401, Trindade, 

Florianópolis/SC, CEP 88.040-400. Na vigência da pandemia de COVID-19, o contato deverá 

ser feito pelo telefone (48) 3721-6094 e/ou pelo email cep.propesq@contato.ufsc.br.    

   

Sua participação é voluntária e caso não tenha interesse em participar, basta fechar 

esta janela. Caso concorde em participar, clique no botão “EU ACEITO PARTICIPAR 

DESTA PESQUISA”; isso corresponderá à sua concordância com os termos deste TCLE, e 

somente neste caso você terá acesso ao questionário.   
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Recomendamos que você salve ou imprima este termo de consentimento, já que ele 

contém informações importantes sobre os seus direitos enquanto participante na pesquisa, 

bem como aos dados para contato conosco.   

   

Agradecemos antecipadamente a sua colaboração!   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Barbara Coelho Finardi  

Maria Inês Meurer   
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APÊNDICE B – Questionário 

AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE CONHECIMENTO DOS ESTUDANTES DOS CURSOS DA 

SAÚDE DA UFSC SOBRE CIGARROS ELETRÔNICOS 

 

DADOS DEMOGRÁFICOS:  

1. Curso: ( ) Farmácia ( ) Fonoaudiologia,( ) Enfermagem ( ) Odontologia ( ) Medicina ( ) 

Nutrição. 

2. Idade ________.     

3.Sexo: __________. 

4. Status tabagista: ( ) Fumante  ( ) Ex-fumante ( ) Nunca fumou  

5. Já fez/faz uso do cigarro eletrônico?  ( ) Sim ( ) Não  

 

Se você respondeu SIM na questão 5, pule para a pergunta 10.  

 

 Conhecimentos sobre cigarros eletrônicos  

6. Você já ouviu falar em cigarros eletrônicos? 

  ( ) 1. Sim ( ) 2. Não 

 

7. Você tem curiosidade sobre a sensação de fumar um cigarro eletrônico?  

( ) 1. Definitivamente sim ( ) 2. Provavelmente sim ( ) 3. Provavelmente não ( ) 4. 

Definitivamente não  

 

8. Tem a pretensão de provar um cigarro eletrônico?  

( ) 1. Definitivamente sim ( ) 2. Provavelmente sim ( ) 3. Provavelmente não ( ) 4. 

Definitivamente não  

 

 9. Se um(a) do(a)s seus(suas) melhores amigos(as) lhe oferecesse um cigarro eletrônico, você 

provaria? 

 ( ) 1. Definitivamente sim ( ) 2. Provavelmente sim ( ) 3. Provavelmente não ( ) 4. 

Definitivamente não  

10. Como você classificaria o seu nível de conhecimento sobre o cigarro eletrônico?  

( ) Não conheço nada ( ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto  
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11. Você conhece a legislação a respeito do cigarro eletrônico aqui no Brasil??  

( ) Sim ( ) Não 

 

12. O hábito de fumar cigarro convencional é considerado um risco para a saúde. 

Comparativamente aos cigarros convencionais, você acredita que os cigarros eletrônicos são: 

( ) Mais prejudiciais ( ) Igualmente prejudiciais ( ) Menos prejudiciais ( ) Não sei   

 

13. Qual o nome dado para o comprometimento pulmonar associado ao uso do cigarro 

eletrônico?  Se não souber, responda “não sei”. ____________________________________ .    

 

 

 Responda ou marque um X nas questões abaixo. Se não souber, marque a opção “não 

sei”. 

 

14. No Brasil, é permitida a venda dos cigarros eletrônicos  

( ) 1.Verdadeiro ( ) 2.Falso ( ) 3.Não sei 

 

15. O uso de cigarros eletrônicos pode ajudar as pessoas a pararem de fumar cigarros 

convencionais 

 ( ) 1.Verdadeiro ( ) 2.Falso ( ) 3.Não sei  

 

16. Cigarros eletrônicos têm sabores agradáveis  

( )1. Verdadeiro ( ) 2 Falso ( ) 3. Não sei   

 

17. Cigarros eletrônicos não geram fumo passivo 

 ( )1. Verdadeiro (  ) 2. Falso( ) 3. Não sei  

 

 

18. Se considerarmos o uso por um ano, os cigarros eletrônicos são mais baratos que cigarros  

convencionais 

 ( ) 1. Verdadeiro ( ) 2. Falso ( ) 3. Não sei  
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19. Cigarros eletrônicos não possuem substâncias cancerígenas em sua composição 

 ( ) 1. Verdadeiro ( ) 2. Falso ( ) 3. Não sei  

 

20. Cigarros eletrônicos podem conter nicotina 

 ( ) 1. Verdadeiro ( ) 2. Falso ( ) 3. Não sei  

 

 

 

Por favor, marque um X em uma única opção. 

 Sobre os conhecimentos recebidos durante o seu curso, a respeito dos cigarros 

eletrônicos: 

21. Você recebeu alguma informação sobre os efeitos do uso do cigarro eletrônico na saúde? 

 ( ) 1. Sim ( ) 2. Não   

Se sim, indique em que momento/situação: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

22. Você teve alguma oportunidade de discutir em sala de aula os motivos pelos quais as 

pessoas usam cigarros eletrônicos? 

 ( ) 1. Sim ( ) 2. Não 

 

 Sua opinião sobre a importância de o profissional da saúde ter informações sobre o 

cigarro eletrônico: 

23. Em sua opinião, é papel do profissional da saúde ter conhecimentos sobre cigarros 

eletrônicos? 

 ( ) 1. Sim ( ) 2. Não  

 

24. Você, enquanto futuro(a) profissional da saúde, se sente preparado(a) para orientar um 

paciente que lhe questione sobre o uso do cigarro eletrônico?  

 ( ) 1. Sim ( ) 2. Não 
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 Sua opinião sobre o cigarro eletrônico como alternativa terapêutica e sobre a sua 

regulamentação no Brasil: 

25. Você recomendaria o cigarro eletrônico como uma alternativa terapêutica a pacientes 

fumantes que não conseguiram deixar de fumar por outros métodos? 

( ) 1. Sim ( ) 2. Não 
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APÊNDICE C – Quantidade de participantes das fases concluintes e demais fases por 

curso.  

Cursos Fases Iniciais Fases Concluintes 

Enfermagem 0 10 

Farmácia 18 26 

Fonoaudiologia 0 10 

Nutrição 1 12 

Odontologia 1 61 

Total 20 119 
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APÊNDICE D – Gabarito do Questionário 

14. Falso 

15. Verdadeiro 

16. Verdadeiro 

17. Falso 

18. Verdadeiro 

19. Falso 

20.Verdadeiro 
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APÊNDICE E – Percentual de Fumantes distribuído por curso 

 

Status Enfermagem Farmácia Fonoaudiologia Nutrição Odontologia 

Fumante 30,0% 18,2% 10% 0% 1,6% 

Ex-fumante 0% 11,4% 0% 7,7% 3,2% 

Não fumante 70,0% 70,5% 90% 92,3% 95,2% 
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APÊNDICE F – Quantidade de estudantes que receberam informações sobre cigarros 

eletrônicos durante seus cursos, e em quais momentos do curso.  

 

Momento Odontologia Enfermagem 

Disciplina de Fenômeno das Drogas - 2 

Disciplina de Periodontia 1 - 

Disciplina de Uso e Dependência de Drogas 3 - 

Disciplina de Patologia Geral/Bucal 2 - 

Apresentação de TCC (GUCKERT, 2019) 8 - 

TOTAL 14 2 

 

 Os cursos de Farmácia, Fonoaudiologia e Nutrição não citaram nenhum momento da 

graduação que possam ter recebido informações. 
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ANEXO A – Parecer Substanciado CEPSH 

 

 



104 

 

 



105 

 

 



106 

 

 



107 

 

 



108 

 

 



109 

 

ANEXO B – Ata da apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso 

 


