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Como o cigarro eletrônico chega ao Brasil em 2009 



BRASIL  - 2009 

São Paulo - Aprovação de lei proibindo fumar em recintos coletivos.

Associação Nacional de Inventores tenta importar  Cigarro eletrônico como uma nova 
tecnologia  para fumar em ambientes coletivos fechados: “Smoking Everywhere” 

“em tempos de cerco fechado aos 

fumantes, a Associação Nacional de 

Inventores promete a solução para os 

transtornos causados pela fumaça: o 

cigarro eletrônico”

Avocando o principio da precaução  - ANVISA – RDC 46/2009 – restringe a venda,  
importação e propaganda  de CE no Brasil  



Proíbe a comercialização, a importação e a 

propaganda de quaisquer dispositivos eletrônicos 

para fumar, conhecidos como cigarro eletrônico. 

Art. 2º A admissibilidade pela ANVISA do 

peticionamento do Registro dos Dados Cadastrais de 

qualquer dispositivo eletrônico para fumar, 

especialmente os destinados ao tratamento do 

tabagismo ou à substituição de cigarro, .... dependerá 

... de estudos toxicológicos e testes científicos 

específicos que comprovem as finalidades alegadas.

REGULAÇÃO DE  DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS PARA FUMAR  NO BRASIL  2009                                       

PRINCIPIO DA PRECAUÇÃO 



NO ENTANTO....
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Medida ANVISA

Crescimento de busca por cigarro eletrônico na internet Brasil 
- Levantamento feito pelo  Google Trends em 13 de abril de 2018 -



COMPRAR – principal termo associado a busca de cigarro eletrônico na internet levantamento feito pelo  
Google Trends em 13 de abril de 2018 

COMPRAR CIGARRO 
ELETRÔNICO 



Comprar cigarro eletrônico na internet  - locais com maior  interesse
Levantamento feito pelo  Google Trends em  13 de abril de 2018 



https://www.vaporclube.com/https://www.mundodovapor.com/
cigarro-eletronico-comprar

Exemplos de sites brasileiros de venda de cigarros eletrônicos  - 2018 
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PROJETO ITC BRASIL COORTE - 3 CIDADES - 2016 / 2017

BRASIL - Evolução da experimentação de CE entre fumantes,  ex-fumantes e não fumantes > 18 anos 

Onda 3 
219 experimentaram  CE ( 200 
fumantes;  7 não fumantes; 12 ex-
fumantes) 

48 eram usuários atuais de CE  
destes 43 eram fumantes 

- maioria relatou usa menos de 
uma vez ao mês (n = 26);
Uso regular apenas entre fumantes 
(diário 5; semanal 4; mensal 8)

N = 1830

N = 1828



BRASIL – Motivações para usar CE entre fumantes ( N=48)

Projeto ITC Brasil Onda 3 2017

• Reduzir a exposição de terceiros às substâncias tóxicas 

do CC (69%) 

• Pode não ser tão ruim para a saúde deles (59%)

• Curiosidade (59%)

• Ajuda para deixar de fumar (58%)

• Reduzir o número de cigarros fumados (52%)

• Poder ser usado em locais onde fumar é proibido (49%)
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OBJETIVO GERAL

Compreender as representações sociais de usuários e ex-usuários

de cigarros eletrônicos (CE) e como estas influenciam sua tomada de

posição quanto ao uso desse produto.

CIGARRO ELETRÔNICO: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS  

ENTRE OS SEUS  CONSUMIDORES



MATERIAIS E MÉTODO 

3.1 O desenho  - Entrevistas com usuários e ex-usuários de CE - compreender o processo de construção 

de suas  RS sobre CE de forma contextualizada   na  experiência destes com tabagismo e  no macro contexto de 

politicas de controle do tabaco.  Pesquisa  complementar  à pesquisa ITC Brasil 

3.2  Participantes e recrutamento 

• Dez usuários ou ex-usuários de CE acima de 18 anos residentes no município do Rio de Janeiro

• Baixa prevalência- recrutamento  a partir de redes de contatos da pesquisadora e suas orientadoras

3.3  A geração dos dados  
Os dados foram gerados por meio de entrevistas abertas - roteiro previamente elaborado

CIGARRO ELETRÔNICO: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS  

ENTRE OS SEUS  CONSUMIDORES



RESULTADOS: O PERFIL DOS ENTREVISTADOS  - SOCIAL 

• 10  Entrevistados : 7 homens e 3 mulheres, 32 a 67 anos.

• Formação universitária, classe média, situação financeira estável. 

• Cinco casados ou com união estável, um solteiro e quatro separados ou 
divorciados. 



O uso de CC e de CE

RESULTADOS: PERFIL DOS ENTREVISTADOS

• 7 fumantes atuais de CC e 3 ex-fumantes de CC.

• Nove fumavam ou tinham fumado 20 cigarros ou mais por dia  

• As 3  mulheres estavam sem fumar  CC:  2 usavam o CE

• Os  7  homens fumavam  CC: 4 fumavam CC exclusivamente e 3 faziam uso dual (CE e CC)

Tentativas anteriores para deixar de fumar

Todos tentaram parar de fumar (4  com abordagem cognitivo comportamental  e/ou apoio 

medicamentoso e 6 entrevistados tentaram parar de fumar sozinhos)



4. RESULTADOS

O Perfil dos Entrevistados - uso de CC e de CE

CIGARRO ELETRÔNICO: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS  

ENTRE OS SEUS  CONSUMIDORES

• 7 fumantes atuais de CC e 3 ex-fumantes de CC.

• Iniciação no tabagismo - maioria entre os 14 e 17 anos; 3 entrevistados acima de 20 anos.

• Nove fumavam ou tinham fumado 20 cigarros ou mais por dia.  

• As 3 mulheres estavam sem fumar CC:  2 usavam apenas CE; 1 nem CC nem CE.

• Os 7 homens fumavam CC: 4 fumavam CC exclusivamente; 3 faziam uso dual  - CE e CC 

alternadamente.



Ambivalência 
Estigma social 
Auto reprovação 
Baixa auto estima
Arrependimento 
Sofrimento psíquico 

4. RESULTADOS   - O contexto das experiências com o tabagismo - significado do CC

CIGARRO ELETRÔNICO: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS ENTRE OS SEUS CONSUMIDORES



4. RESULTADOS  

As Representações Sociais dos sujeitos sobre o cigarro eletrônico 

Categorias  e subcategorias  

• O que sabem sobre CE/ preocupações

• Motivações para uso

• Experiência com o uso: aquisição, aprendizado, satisfação; cessação de

fumar/redução do consumo de CC; percepção sobre efeitos para a saúde,

percepções sobre regulamentação do produto

CIGARRO ELETRÔNICO: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS ENTRE OS SEUS CONSUMIDORES



Reduzir o consumo de  CC e parar de fumar

• CE como um produto menos tóxico do que o CC

• Como um produto que ajuda a deixar de fumar ou reduzir o seu consumo

• Um produto que pode ser usado em ambientes fechados sem incomodar

4  RESULTADOS

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS HEGEMÔNICAS MOTIVADORAS PARA O USO 

CIGARRO ELETRÔNICO: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS   ENTRE OS SEUS  CONSUMIDORES



E5

(CE) em teoria não vai a 
desenvolver monóxido de 
carbono.. É o monóxido de 

carbono que faz doença 
cárdio-vascular, o  que dá 

tumor, é o produto da 
combustão, não é a 

nicotina....

E2

a primeira tragada aqui,
parece que vem muita
fumaça, né? Que não é
fumaça, é vapor..

E1

tem nicotina, e  outras 
substâncias, que não são as 

quatro mil e trezentas... Mas 
deve ser menos de cinquenta 

substâncias ..., as informações 
que eu tenho ...não são do que 
eu ouvi falar, são do que eu li, 

em site da internet, 
especializados 

cigarro eletrônico é a base de 
água e nicotina e mais uns três 
ou cinco químicos... apesar de 
fazer mal ..., todo mundo que 

fuma cigarro eletrônico sabe ele 
é, faz menos mal do que um 

cigarro convencional, né? 

E6



E5

E9

para mim isso eu vejo 
isso como uma ajuda 
para parar de 
fumar..."

E2 pra diminuir a quantidade de 
cigarro normal que eu fumo, né? 

... penso em parar de fumar 
porque chegar aos sessenta anos 
..., não tenho nenhuma doença, 
é, então eu acho que seria bom 
parar de fumar pra manter um, 

um... uma vida melhor pra 
frente, né?

E10

uma tentativa  de deixar de 
ingerir a nicotina pela via do 
cigarro convencional... Com 

intenção de que me ajudasse a 
substituir, pelo menos substituir 

o cigarro convencional

Meu propósito  ... substituir, ficar 

durante quinze dias fumando o dois, 

depois... fumar só o eletrônico, 

...durante seis meses, descontinuar o 

eletrônico e  me curar..  



E10

eu comecei a fumar e 

adorei, ate porque também 

era aceito em lugares 

fechados, porque ele não 

tem cheiro de cigarro.  

E7

E4

hoje socialmente fumar 
também 'tá muito chato, viajar 
fumando é muito chato... pra 

diminuir a quantidade de 
cigarro normal que eu fumo, 

né? Pra evitar fumar no 
quarto, evitar fumar enquanto 

trabalho 

E1

É... ( para) parar de fumar 

porque 'tava incomodando... o 

cheiro me incomodava muito, o 

cheiro no cabelo, a roupa, né? Eu 

me sentia suja, entendeu?  

Em qualquer lugar que você vá 'tá 
escrito lá “não fume”, “me sinto assim 

meio que, meio que forçado a não 
fumar perto de ninguém... Você podia 
fumar ( CE) em qualquer lugar, porque 

ele não tem cheiro de nada...... o cheiro 
não é ruim, o cheiro é até agradável



• Reduzir o consumo de  CC e parar de fumar

Como conheceu e formas de aquisição:

• Internet/Lojas virtuais 

• Compra durante viagens ao exterior

• Aquisição em mercado popular 

• Presente de amigo ou parente 

• Compra em bancas de jornal e tabacaria

4. RESULTADOS  - EXPERIÊNCIAS COM O USO 

CIGARRO ELETRÔNICO: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS ENTRE OS SEUS CONSUMIDORES



em Barcelona. ... uma festa 
estava uma moça com esse 

cigarro eletrônico, aí eu 
provei, né? Estava curioso, 

...estava fumando muito (CC) 
Mas  comprei na internet aqui 

( no Brasil)......

E5

E8E2

muito tempo atrás um site que eu 
'tava vendo ...aí, tinha um, “cigarro 
eletrônico, click aqui” ...a partir daí 
eu comecei a fuçar mil e um sites de 

cigarro eletrônico, entendeu?

Uma amiga minha, 
que ela é contra 
cigarro, ela mora em 
Nova York, aí uma vez 
ela me trouxe esse 
cigarro  ( o CE); 

E7
“cigarro eletrônico, quebrou, fiquei 

desesperada ... não tinha outro,  disse 
pra minha empregada...: ‘vai pra 

cidade ...descobre onde vende cigarro 
eletrônico...

numa loja que vendia celulares, no 
fundo o homem abriu a cortina.. e lá 

havia cigarros eletrônicos. 



E10

E8

Eu compro nos Estados Unidos ou no 
site...tem sites à beça aqui no Brasil, já me 
faltou uma vez, eu mandei vir...da mesma 

marca, tem milhões de outras, mas eu 
peço... mandam certinho, na hora. Tem uma tabacaria que 

também vende.... Mas paguei o 

dobro do preço da Banca de 

Revista...



E3

Uma amiga minha, 
que ela é contra 
cigarro, ela mora em 
Nova York, aí uma vez 
ela me trouxe esse 
cigarro  ( o CE); 

E7

E aí os meus filhos 
começaram: ‘ô mãe, olha 
só, tem um tal de cigarro 
eletrônico agora, eu acho 
que você deve ver isso’.... 
Quando meu filho veio ele 

trouxe pra mim. 

E8

a minha irmã, que também é 
fumante ... me deu de presente 

... um cigarro, o eletrônico e, 
com toda euforia Falou: 

“graças a Deus encontrei uma 
coisa que agora eu paro de 

fumar”, e comprou uma caneta 
pra mim, né? 

E4

a minha prima, tinha comprado 
um cigarro eletrônico, aí minha 
irmã comprou e eu fui junto na, 

na onda delas.....comprei 
...também."



Aprendizado/Manejo 

• Aprendizado imediato com substituição imediata do CC 

• Dificuldades no manejo do primeiro CE com respostas variadas: insistência no uso ou desistência do uso.

• Iniciação do uso do CE com líquido sem nicotina - crença de que E deveria ajudar a parar de fumar mesmo 

sem nicotina  - interrupção do uso 

• Internet como fonte de consulta e aprendizado 

• Afiliação a Fórum de vapers como meio de obtenção de experiência para uso , preparo do líquido e de 

resistências do CE

• Estoques de CE comprados fora do Brasil 

• Tipos de CE usados: caneta ou tanque

• CE em formato de cigarrinho não funciona

4. RESULTADOS  - EXPERIÊNCIAS COM O USO 

CIGARRO ELETRÔNICO: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS   ENTRE OS SEUS  CONSUMIDORES



E1

E8

shopping, ( nos EUA) .. num 
quiosque...Comprei ( CE tipo 

cigarro) mas não suportei, achei 
horrível... (No Brasil) ele (namorado 
usuário de CE) me mostrou  como é 

... parecia uma caneta

...Eu ainda estava fumando 
(CC), eu fumei de manhã... 
No dia em que eu puxei o 
cigarro eletrônico, nunca 

mais eu botei um cigarro....

..experimentei e engasguei, o vapor é 
diferente da fumaça do cigarro, o 
cigarro ...fumaça mais quente.. o 

vapor não é tão quente ...vem assim 
mais fácil, então vem uma quantidade 

maior... achei um fórum de cigarro 
eletrônico, explicam tudo Fiquei parte 
do fórum, pesquisei, do líquido, o que 

que vai dentro do líquido...
E3

comecei a fazer uso, né?..até me 
surpreendi, mas me deu assim, um 

grande resultado, porque na 
realidade, me saciava a vontade, 

...substituía o cigarro



E5

E6

... sempre que eu vou pra lá 
(EUA) eu trago um estoque do 
líquido, é, já comprei algumas 
vezes aqui pela internet, mas, 
não confio muito porque aqui 

não tem fiscalização

Você, no Brasil, entra no 
site, não consegue importar 
porque é proibido importar, 

...pro Brasil. É, então, eu 
comprei um estoque nos 

Estados Unidos

Esse site, fala  tudo sobre cigarro 
eletrônico, como faz as essências, como 
é o recipiente onde coloca o líquido, tem 
uma resistênciazinha... .que aquece um 
pavio aí forma um vapor, ... até essas 
resistências a gente faz tem site pra 

calcular a receita

a gente tem que ler muito, porque 
tem baterias que não são seguras...  

E tem equipamentos que não são 
seguros, o pessoal abusa, quer 

fazer vapor, não é, parar de fumar, 



E1

... hoje em dia, eu faço o meu líquido.... 
A base dele é glicerina vegetal e 

propileno glicol. E aí dentro disso vai a 
nicotina ou não, e as essências ...não 

'tô usando mais a nicotina

só entrei na internet quando 
eu comprei o primeiro (CE) 
...tava com problema, eu não 
sabia como recarregar e 
colocar o líquido ...entrei no 
youtube pra ver vídeos que 
ensinavam  fazer isso

E10

...

...o líquido, pra fazer, tem 

que ter seringa pra medir 

...é uma distração"

E9

..O que eu usei tinha o 

formato mais parecido com uma 

caneta..., você joga fora e 

substitui

E3

Os (CE ) chineses são 
branquinhos, igual a um cigarro 

normal, não valem nada. . 
queimam a resistência muito 
rápido e não dão satisfação 



E1 - Modelo tanque  

E6 - Modelo caneta   

E7 - Modelo tipo 
CC 1ª geração  

E8 - Modelo caneta

E10 - Modelo tipo caneta   

Os demais entrevistados  

referiram ter usado o CE 

modelo caneta

E1 começou com modelo tipo 

cigarrinho, depois passou para 

CE tipo caneta e na entrevista 

usava o tipo tanque 

4. RESULTADOS  - EXPERIÊNCIAS COM O USO

Tipos de CE usados  



• Reduzir o consumo de  CC e parar de fumar

• Redução ou cessação do uso de CC 

• Uso do CE  com  redução progressiva da concentração da nicotina / uso sem nicotina

• Volta ao uso do CC devido a dificuldade de  acesso para  substituição do CE  perdido ou quebrado

• Uso dual ( alternado do CE com CC) para substituição gradual ou  para poupar os estoques de CE 

comprados fora do Brasil

• Volta ao uso do CC por não saber usar o CE e por achar que é pior que o CC

• Manutenção do uso do CE sem nicotina para continuar pertencendo ao fórum de vapers

• Manutenção do uso do CE  apesar da percepção de usar pouco e  poder deixar seu uso

• Satisfação plena, parcial e   nenhuma  com o uso do  CE como substituto do CC

• Melhora de sintomas  respiratórios

4. RESULTADOS  - EXPERIÊNCIAS COM O USO 

CIGARRO ELETRÔNICO: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS   ENTRE OS SEUS  CONSUMIDORES



E1

E4

Fumava um maço por dia... descia 
pra fumar, muitas vezes. 

...no início eu usava os dois ( CE e 
CC), cigarro eletrônico durante o dia 
e à noite acabava indo pro cigarro 

analógico (CC)..., agora não 'tô
usando mais a nicotina...  ( no CE)?

cigarro eletrônico, 'tá ali pra você 
parar de fumar, então pra mim, eu, eu 
vou querer nicotina? Não, eu vou 
querer o sem, pô,. ... eu comprei sem a 
nicotina... ... era como se estivesse 
fumando, mas alguma coisa tava
faltando

... uma reportagenzinha dizendo 
...que aquele cigarro eletrônico 

era pior do que o próprio cigarro
Então, que que eu fiz? Larguei de 

mão.(de usar o CE; voltou  uso CC) 



E7

E3

“agora vou fumar só cigarro 

eletrônico” me animei... comecei e 

adorei...  quebrou. essa minha amiga 

ficou de me mandar (dos EUA), e não 

me mandou, em função disso eu voltei 

ao cigarro normal....

até me surpreendi, mas me deu assim, 
um grande resultado, porque na 

realidade, né? Me saciava a, a vontade, 
ou seja, substituía ( CC), né? 

o problema do manuseio.. e 
virara e mexia enguiçava, e 
então você teria que substituir 
por outra caneta e às vezes 
não se tinha o produto... nesse 
intervalo de tempo quando 
via.. já estava com o cigarro 
de novo .. e o final foi o 
retorno (ao CC)

uma das problemáticas maiores 
(do  CE) é que tu precisa de tê-lo 
todos os dias ...então, no momento 
que tu perde,... Então, perdi [...] aí 
comecei de novo fumar cigarro 
(convencional).. difícil comprar ( CE) 

E2



“tô com o estoque muito pequeno, na verdade 
cigarro eletrônico que eu fumo ... não vende, 
nem em mercado livre ..., é um cigarro chamado 
Blu. Então eu não consegui, cumprir o meu 
propósito... hoje o meu estoque praticamente 
acabou, o meu estoque de refil acabou ... às 
vezes perde... 

E6

lá nos Estados Unidos, cheguei a ficar 
muito tempo só no cigarro eletrônico, 
sem nem me preocupar com cigarro, 
quando eu vim aqui no Brasil acabei 
fumando cigarro de novo e aí ficava 
alternando o cigarro eletrônico e 
cigarro. ...

... que eu vou pra lá eu trago 
um estoque ... já comprei 
algumas vezes aqui pela 

internet, mas, não confio aqui 
ainda não tem fiscalização, 
né... eu prefiro ir pelo que é 

fiscalizado lá nos Estados 
Unidos é fiscalizado... 

Todo dia, fumo em média um maço 
de cigarro comum ... alterno com o 
cigarro eletrônico... Porque se eu 
fumar só o comum vai a dois 
maços."

E5



No Face, tem gente que 
usou pra parar de fumar, 
parou de fumar, e parou 

tudo mas continua 
participando do grupo, 

parou de fumar e continua, 

E1

E8

No dia em que eu puxei o cigarro 
eletrônico, nunca mais eu botei um 

cigarro ( CC) na boca...  Agora acho que 
eu já posso largá-lo (CE), porque eu já 

fico, assim, horas esquecida dele... 
passo horas lendo, esqueço do cigarro  
( CE)... não sei explicar ainda porque 

que eu ainda não larguei, 
entendeu? 



E5

E4

não me satisfazia em quase 
que nada, eu tragava normal 
aquele,...  Não, o sem, sem 
nicotina. ... cigarro eletrônico, 
'tá ali pra você parar de 
fumar, então pra mim, eu, eu 
vou querer nicotina? Não, eu 
vou querer o sem, pô... 

(CE) Você saciava  sua 
vontade ( de fumar)  e 
praticamente não 
incomodava ninguém   

E1

ele alivia a vontade de 
fumar, mas ele, pra quem é 
fumante, o cigarro 
eletrônico é diferente... Ele 
não mata assim a vontade 
da nicotina, né? 

E6

(CE) Substitui mesmo... Dá 
prazer. Não, não sinto  falta 
(do CC). quando eu sinto o 
cheiro do cigarro (CC), me, 
me enjoa. 



PERCEPÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÃO DO CE 

• Descontentamento com a proibição de uso em ambiente interno

• Conhece  lugar que permite uso em ambiente fechado (em São Paulo) 

• Percepção  de que a venda é  proibida porque não tem estudo suficientes para dizer se faz bem ou mal

• Entendimento de que se a venda é proibida o consumo também é . 

• Questionamento do  porque o CC  é liberado se todos sabem que faz mal e o CE não é liberado

• CE precisa ser certificado

• Deveria ter alguma coisa documentada se o CE  faz mal ou não

• Queixa de falta de posicionamento da saúde 

• Não liberação do uso é um equivoco - pois serviria  para minimização de risco/ salvar pessoas do tabaco

• Liberação  deve ser com muito critério ligados a saúde publica /chancela da ANVISA/ ter muita informação

• CE não é permitido devido ao lobby das companhias de cigarros cigarro

4. RESULTADOS  - EXPERIÊNCIAS COM O USO 

CIGARRO ELETRÔNICO: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS   ENTRE OS SEUS  CONSUMIDORES



E5

E1

E6

aí a gente não entende porque que o 
cigarro, pro cigarro tem (liberação da 
venda), né? Dizendo que faz mal e é 
liberado. A gente aqui ( no CE) não tem 
aquele monte de substância que tem no 
cigarro, né? E não se faz estudos pra, pra 
dizer nada." 

...o cigarro já faz mal e é 
liberado, né? ... se for 'pra 
barrar o cigarro eletrônico, 
porque não barrar o cigarro 
também, né " 



ORIENTAÇÃO  RECEBIDA  DE  PROFISSIONAL  DE SAÚDE  SOBRE CE  

• Orientação para não uso/censura por estar usando

• Não recomendação de uso

• Nenhum tipo de orientação

• Conhecimento sobre  médicos que usam  e médicos  que orientam seus pacientes 

fumantes  a usarem CE 

4. RESULTADOS  - EXPERIÊNCIAS COM O USO 

CIGARRO ELETRÔNICO: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS   ENTRE OS SEUS  CONSUMIDORES



E8

E1

Na época tava fumando cigarro 
comum... também tentando parar 
com o tratamento ... falei 'Dr... , é, 
eu vou comprar o cigarro 
eletrônico', ele: 'não compra!', falei: 
'já comprei' e ele falou  'você vai 
substituir um vício pelo outro... eu 
não consigo parar, não 'tô
conseguindo', eu tava tomando o 
Bup, não me adaptei ao Bup...  eu 
fugi (do tratamento )

Meu sobrinho, que é dependente 
químico, atualmente afastado da droga, 
fumava cigarro, uma barbaridade, aí o 
pneumologista dele falou em cigarro 
eletrônico, começou a usar cigarro 
eletrônico, ele usava ( CE), fumava ( CC), 
usava, fumava, até que : “dinda, não vou 
mais fumar o cigarro”, e o 
pneumologista aplaudiu e disse que 

é muito melhor...



PERCEPÇÕES SOBRE MUDANÇAS NA SAÚDE 

• Melhora na respiração

• Melhora do pigarro

4. RESULTADOS

CIGARRO ELETRÔNICO: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS   ENTRE OS SEUS  CONSUMIDORES



E7
E2

há muito tempo que fumo , então , 

bem ou mal me dou conta por como 

respiro, como  o  fumo está afetando 

... fumar aquele lá não dá ( CC) pelo 

menos a nível de pulmão, de 

respiração...é muito melhor (CE)... 

muito melhor aqui a  respiração 

...o cigarro já faz mal e é 

É, eu notei sim, um pouco, 
primeiro ...porque o cigarro, 
quem fuma você sabe que tem 
hora que ...nos falta ar, a gente 
não tem a mesma disposição .... 
principalmente quem faz uso 
durante anos contínuos, então... 
foi uma grande novidade... com 
mais benefícios do que 
malefícios. 

eu tinha 
muito pigarro 
com o cigarro 
normal, com 
ele ( o CE) eu 
não tinha..

E3



O estudo identificou, três grandes categorias empíricas de Representações

Sociais (RS) hegemônicas motivadoras do uso do CE:

1. Produto de menor risco do que o CC;

2. Ajuda para deixar de fumar/substituir o CC;

3. Produto que pode ser usado sem incomodar terceiros.

- As Representações Sociais coincidiram com as mensagens veiculadas

no mercado do CE.

CONCLUSÕES DA TESE 



• Os principais meios de conhecimento e aquisição do CE foram: internet, viagens 
internacionais e  pessoas próximas

• O aprendizado no manejo do produto  foi  um elemento importante no sucesso dessa 
substituição, assim como o tipo do dispositivo. 

• As  experiências na substituição do CC por CE foram variadas, indo do sucesso total à 
desistência do produto. 

• Barreiras no acesso ao produto dificultaram o uso regular, levaram à volta ao uso de CC 
ou ao seu uso dual (uso alternado de CC e CE).

• O uso dual pode estar relacionado ao processo de substituição gradativa do CC por CE 
usado por alguns fumantes. 

CONCLUSÕES DA TESE



• A regulamentação restritiva ao produto influenciou o uso dual com objetivo de poupar
estoques de CE

• A falta de informações confiáveis sobre o produto e manejo podem influenciar a
descontinuidade do seu uso

• A pesquisa trouxe um pequeno retrato da realidade de fumantes brasileiros que querem
deixar de fumar mas não conseguem e que buscaram o CE como um caminho alternativo
entre deixar de fumar ou morrer, colocando diante da PNCT a necessidade de que se
reavalie sob a ótica da redução de danos em tabagismo.

• Esses achados podem subsidiar futuras pesquisas sobre o tema, assim como abordagens
da política nacional de controle do tabaco, especialmente nas suas ações de
comunicação, cessação de fumar (redução de danos) e regulamentação de produtos.

CONCLUSÕES DA TESE 



2017 

Cigarro eletrônico parece que  começa a se 

disseminar entre adolescentes no Brasil   



AM - 24/07/2017
“O Cigarro eletrônico, ...chegou ao Brasil e no Amazonas, 
já podem ser visto nas mãos de crianças e adolescentes 
nas escolas públicas e particulares de Manaus.

Uma estudante de 14 anos, contou ... que fez uma 
‘vaquinha’ cota com as amigas para comprar um único 
cigarro.

“Nos juntamos os trocados e compramos um por 
cinquenta reais (R$ 50,00) com um camelô nas 
proximidades da escola”, disse a estudante.

No mesmo lugar, outro grupo de adolescentes fumava um 
e-cigarro tranquilamente. Elas disseram que o vapor tem 
sabor de menta e que é ‘muito gostoso’.

http://www.portalflagrante.com.br/site/noticia/cigarros-
eletronicos-invadem-escolas-no-amazonas-e-vao-parar-nas-
maos-das-criancas/

Cigarro eletrônico parece que  começa a se disseminar entre adolescentes no Brasil   



ES 25/08/2017

https://www.gazetaonline.com.br/noticias/cidades/2017/08/al
unos-sao-suspensos-de-escola-pelo-uso-de-cigarro-eletronico-
1014093483.html

Os envolvidos são alunos na faixa dos 13 
anos...

“ Estão vendendo pelo preço de R$25 a 
R$ 30. Eles gostam der modinha. Então 
caem nessas”, lamenta a mãe de um dos 
alunos

“ Meu filho contou que muitos alunos da 
escolas usaram, só que alguns se 
destacaram”... completa a mãe do 
estudante...



https://g1.globo.com/go/goias/noticia/policia-apura-video-de-
adolescente-oferecendo-cigarro-eletronico-para-criancas-
dentro-de-escola-em-goias.ghtml

23/03/2018

“...De acordo com o delegado Geral da

Polícia Civil de Goiás, André Fernandes,

com o adolescente foram apreendidos

um cigarro eletrônico e essência que não

continha nicotina. No entanto, o

investigador afirma que está preocupado,

porque o equipamento, na maioria das

vezes, é usado com maconha e outros

entorpecentes ilícitos.”



MANTER A REGULAÇÃO COMO ESTÁ ?

REGULAR COMO PRODUTO DE TABACO APLICANDO AS NORMAS
DA CONVENÇÃO QUADRO ?

ATUAL DILEMA



OBRIGADA

taniac@inca.gov.br
conicq@inca.gov.br


