
OS E-CIGARROS AJUDAM A DEIXAR DE FUMAR?

A Organização Mundial da Saúde 
e a Direção Geral da Saúde em 
Portugal não recomendam o uso 
destes produtos como meio para 
ajudar a deixar de fumar. Dado 
não se conhecerem bem os seus 
riscos, não é possível dizer que 
são produtos seguros para este 
fim, ao contrário da medicação 
aprovada para cessação tabágica, 
como os substitutos de nicotina, 
que estão bem estudados. Além 
disso, a evidência científica sobre 
a sua utilidade na cessação 

tabágica é ainda escassa e com 
resultados contraditórios.  

Apesar de muitas pessoas 
recorrem ao e-cigarro como 
forma de tentar deixar de fumar, 
os estudos mostram que numa 
grande percentagem de casos 
acaba por levar ao uso duplo, tanto 
de cigarros como de e-cigarros. 

Sabe-se que não existe dose segura 
de tabaco, pelo que a melhor 
recomendação é o abandono total 
de todos os produtos de tabaco.

CESSAÇÃO 
TABÁGICA
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O QUE SÃO OS 
CIGARROS ELETRÓNICOS 
(E-CIGARROS)?
Os cigarros eletrónicos, também 
conhecidos como e-cigarros, 
vaporizadores, ENDS ou MODS, 
apesar de terem formas e tamanhos 
muito variados, consistem quase 
sempre num dispositivo eletrónico 
que contém uma bateria, um 
cartucho que contém um líquido 
(e-líquido) e um atomizador que 
aquece o líquido e o transforma 
num aerossol que é inalado pelo 
utilizador. A maior parte dos líquidos 
contêm nicotina em doses variáveis, 
substâncias que servem de veículo 
e numerosos aromas e sabores. 

Alguns dispositivos mais recentes são 
semelhantes a “pens” recarregáveis, 
com pequenos “pods” que contêm 
os líquidos e que se podem trocar. 

O ato de fumar e-cigarros também é 
conhecido como “vaping” ou vapear.

CIGARRO 
ELECTRÓNICO

OS E-CIG SÃO MENOS PERIGOSOS 
QUE O CIGARRO CONVENCIONAL?

A utilização de qualquer produto 
de tabaco – incluindo e-cigarro 
– é prejudicial, especialmente 
para jovens, adultos jovens 
e mulheres grávidas, bem 
como para os adultos que não 
consomem produtos de tabaco.

Apesar de conterem concentrações 
de produtos tóxicos menores que 
nos cigarros convencionais, não está 
provado que o risco de doenças seja 
menor. Algumas doenças, como 
o cancro, demoram décadas até 
desenvolver-se e por isso faltam 

ainda estudos que demonstrem 
melhor os seus riscos a longo prazo.

Os e-cigarros e outros novos 
produtos são muito atraentes 
para crianças e adolescentes, 
que os experimentam com cada 
vez mais frequência. Em muitos 
casos podem funcionar como uma 
porta para a experimentação de 
cigarros convencionais, ou outros 
produtos como cannabis ou outras 
drogas. São uma forma fácil de 
adquirir dependência à nicotina, 
que durará pelo resto da vida.



O QUE CONTÉM O AEROSSOL DOS E-CIGARROS?

Apesar do termo “vapear” se ter 
generalizado, o aerossol emitido por 
estes produtos não é apenas vapor 
e contém numerosas substâncias, 
muitas delas tóxicas, algumas 
ainda em investigação por serem 
desconhecidas. O aquecimento 
dos líquidos gera novos compostos 
químicos e pode até reagir com 
os próprios componentes do 
dispositivo. Entre as substâncias 
já conhecidas encontram-se:

 » Nicotina: nalguns modelos 
mais recentes está presente 
em altas concentrações

 » Partículas ultrafinas: podem 
ser inaladas profundamente 
nos pulmões e causar lesão

 » Aromatizantes: existem 
milhares de aromas 
comercializados; geralmente 
são inócuos ao serem 
ingeridos, mas muitos são 
perigosos quando aquecidos 
e inalados; alguns são 
cancerígenos (diacetil)

 » Compostos orgânicos voláteis

 » Compostos cancerígenos: 
aldeídos, acroleína, acetona 

 » Metais pesados: níquel, 
chumbo, estanho

Finalmente, também se tem tornado 
mais frequente o uso de cannabis 
nestes dispositivos electrónicos.

QUAIS SÃO OS EFEITOS DOS 
E-CIGARROS NA SAÚDE HUMANA?

Os e-cigarros contêm nicotina, 
que é uma substância altamente 
viciante, independentemente da 
forma como é consumida (por 
combustão, aquecimento ou 
electronicamente). A exposição 
a esta substância é tóxica para 
o feto e pode prejudicar o 
desenvolvimento cerebral do 
adolescente, que ocorre até 
cerca dos 25 anos. O consumo 
de nicotina nesta faixa etária 
também pode aumentar o risco de 
dependência de outras drogas.

Não se conhecem ainda os 
efeitos a longo prazo do uso 
de e-cigarros; no entanto, 
a presença de compostos 
cancerígenos levanta o risco de 
poderem vir a ser responsáveis 
pelo aparecimento de doenças 
como o cancro, do mesmo modo 
que o cigarro convencional.

A curto prazo, sabe-se que podem 
provocar irritação e danos nas 
células pulmonares, agravar a 
asma pré-existente ou levar ao 
desenvolvimento de enfisema 
e DPOC, e aumentar o risco de 
doenças cardiovasculares.

Em 2019, um surto de doença 
pulmonar aguda grave, conhecido 
como “EVALI” (electronic and 
vaping-associated lung injury), levou 
à hospitalização de centenas de 
jovens e adultos nos EUA, alguns 
em cuidados intensivos, e dezenas 
de mortes. Pensa-se que o fator 
causal possa ser o uso de acetato 
de vitamina E ou outros aditivos 
nos líquidos de e-cigarros.

QUAIS OS EFEITOS DA EXPOSIÇÃO PASSIVA?

De momento, não há evidência 
científica suficiente sobre os 
efeitos das emissões em segunda 
mão produzidas pelos e-cigarros, 
embora se saiba que contêm menos 
componentes potencialmente 
menos prejudiciais e nocivos. No 
entanto, expõem não-fumadores, 
crianças ou grávidas a nicotina 
e a outros produtos nocivos.


