
COMO É REGULADA A UTILIZAÇÃO DOS PTA?

A Conferência das Partes da 
Convenção-Quadro Organização 
Mundial de Saúde para o Controle 
do Tabaco reconhece estes 
dispositivos como produtos 
do tabaco, estando sujeitos 
às mesmas disposições que 
o tabaco convencional e de 
acordo com o direito nacional.

A OMS afi rma que todas as 
formas de consumo de tabaco são 
prejudiciais à saúde, incluindo os 
PTA, pois este é nocivo, contendo 
substâncias cancerígenas, 
mesmo na sua forma natural.

Alguns países proíbem os PTA 
(p.e. Austrália); outros países 
não têm regulamentação (p.e 
Argentina), e há países que os 
consideram como novos produtos 
de tabaco, produtos de tabaco 
sem fumo ou cigarros eletrónicos 
com regulamentação própria. 

Em Portugal, aplica-se a Diretiva 
de Produtos de Tabaco da 
União Europeia (Art 19 sobre 
novos produtos de tabaco) 
transposta na Lei n.º 37/2007. 

Existem disposições sobre 
relatórios/notifi cações e rotulagem 
de advertência sanitária. Os PTA 
estão sujeitos ao imposto especial 
de consumo de tabaco e taxa 
aplicada é a mesma que a do 
cigarro convencional (que inclui o 
tabaco de corte fi no para cigarros 
de enrolar e outros produtos 
de tabaco para fumar). Há um 
imposto ad valorem de 15% e um 
imposto de 0,080 euros/grama.
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Os PTA são dispositivos com tabaco que, 

quando ativados, originam aerossóis 

com nicotina e produtos químicos 

tóxicos que são inalados por quem os 

utiliza durante um processo de sucção 

envolvendo o referido dispositivo. Os PTA 

são uma classe emergente de produtos 

de tabaco comercializados como 

produtos de exposição potencialmente 

reduzida, ou mesmo como produtos de 

tabaco de risco modifi cado, mas não 

há evidência científi ca para concluir 

que são menos prejudiciais do que os 

cigarros convencionais. O aerossol que 

produz não contem partículas visíveis de 

carbono dada a ausência de combustão, 

pelo que pode não se ver fumo ou este 

ser muito pouco acentuado, todavia 

contem a mesma substância altamente 

viciante que existe no cigarro convencional 

que é a nicotina, bem como outras 

substâncias aditivas, aromatizantes e 

tóxicos cuja repercussão em termos 

de efeitos para a saúde a curto e a 

longo prazo não está esclarecida.

TABACO 
AQUECIDO



COMO FUNCONAM OS PTA?

OS PTA SÃO O MESMO QUE 
O CIGARRO ELECTRÓNICO?

Para produzir o aerossol com 
nicotina, os PTA aquecem o 
tabaco, por vezes em conjunto 
com um líquido, a temperaturas 
inferiores aos cigarros 
convencionais (geralmente 
inferiores a 600 °C). Isso acontece 
com recurso a sistemas de 
aquecimento alimentados por 
uma bateria, os quais podem ser 
uma fonte de calor externa que 
aerossoliza a nicotina dos cigarros 
especialmente produzidos para 
o efeito (por exemplo, iQOS®) ou 
através de uma câmara selada 

aquecida que aerossoliza a 
nicotina diretamente do tabaco 
(por exemplo, Ploom® e Pax®). 
Os sistemas de PTA mais recentes 
incluem dispositivos que permitem 
personalizar a temperatura. 
Estes equipamentos podem ser 
híbridos (com tabaco e líquido), 
ter ponta de carbono ou ter uma 
malha metálica perfurada por 
onde é aquecida uma cápsula de 
líquido pré-selada. Vários produtos 
desta categoria estão ainda em 
desenvolvimento, alguns dos quais 
baseados em novas tecnologias.

Não. Os PTA aquecem a “verdadeira” 
folha de tabaco, a qual se apresenta 
sob a forma de cigarros especialmente 
concebidos (conhecidos por “heat sticks” 
e “neo sticks”), cápsulas ou tampões, 
que são colocados no dispositivo.

Os cigarros eletrónicos aquecem 
líquidos que normalmente contêm 
nicotina derivada do tabaco, além de 
aromatizantes e outros ingredientes.

QUAIS SÃO OS EFEITOS DOS PTA NA SAÚDE?

OS PTA APRESENTAM MENOR RISCO 
QUE O CIGARRO CONVENCIONAL 
NA EXPOSIÇÃO PASSIVA?

A utilização de qualquer produto 
de tabaco – incluindo PTA – é 
prejudicial, especialmente 
para jovens, adultos jovens 
e mulheres grávidas, bem 
como para os adultos que 
não consomem produtos de 
tabaco. Os PTA contêm nicotina, 
a qual como anteriormente 
referido é altamente viciante, 
independentemente da 
forma como é consumida 
(por combustão, aquecimento 

ou eletronicamente). É 
particularmente relevante 
acentuar que a exposição a 
esta substância pode prejudicar 
o desenvolvimento cerebral 
do adolescente, o qual ocorre 
até por volta dos 25 anos. O 
consumo de nicotina nesta faixa 
etária também pode aumentar 
o risco de dependência de 
outras drogas. Refi ra-se ainda 
que a nicotina é tóxica para 
fetos em desenvolvimento.

De momento, não há evidências 
científi cas sufi cientes sobre 
os efeitos das emissões em 
segunda mão produzidas pelos 
PTA, embora se saiba que 
contêm menos componentes 
potencialmente menos 
prejudiciais e nocivos.

À data, são necessários estudos 
independentes para avaliar 

corretamente o risco para 
a saúde a quem está 
exposto passivamente 
a estes aerossóis.


