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Precisamos 
integrar a ciência à 

gestão pública.

Como?





O que a ciência já 
demonstrou sobre 

a prevenção?



Retardar iniciação de 
álcool e tabaco.

Focar nestas drogas.



Avanços importantes 
e internacionalmente 

reconhecidos na 
prevenção do uso de 

tabaco





Porém...



“A comercialização, importação e propaganda de 
todos os tipos de dispositivos eletrônicos para 
fumar são proibidas no Brasil”

Resolução de Diretoria Colegiada da Anvisa: RDC nº 46, de 28 de agosto de 2009



Por mais que 
sua venda seja 
ilegal, ele está 

em todos os 
lugares HÁ PERCEPÇÃO DE 

RISCO MUITO BAIXA
SEM FUMAÇA NÃO 

SIGNIFICA SEM DANO



Cigarros eletrônicos, 
e-cigarettes, vape, 

pod

ENDS: Electronic 
Nicotine Delivery 

Systems



E-liquid, Juice, 
Líquido

Glicerina e propilenoglicol

Diacetil

Formaldeído e acetaldeído

Vit E

Metais tóxicos

Álcool





E por que foi criado?

Vapor 
seria 

menos 
prejudicial

Reduziria 
tabagismo 

Criou 
problema 
que não 
existia



Apesar de os estudos serem recentes já mostram que 

Rápido 
desenvolvimento 
de dependência

(tweets sobre 
efeito do JUUL)

Aumenta muito a 
chance de uso de 

maconha e 
cigarros comuns

Diversos tipos de 
problemas 

respiratórios 

E-Cigarette 
Vaping 

Associated Lung 
Injury (EVALI)

Depressão

Ansiedade 

Ideação suicida

Problemas bucais



9 em cada 10 fumantes adultos 
começaram na adolescência





Qualquer semelhança é mera coincidência?



Aprendemos 
com a história?

"É importante saber o máximo possível sobre os 
padrões de fumar na adolescência. 

O adolescente de hoje é o cliente regular em 
potencial de amanhã e a grande maioria dos 

fumantes começa a fumar na adolescência, o que é 
particularmente importante para a Philip Morris.”

1981 "Young Smokers Prevalence, Trends, Implications, and Related Demographic 
Trends," written by Philip Morris researcher Myron E. Johnston. Bates No. 

1000390803 
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