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Cigarro eletrônico e risco 
de uso regular de produto 
convencional
O risco de iniciação ao tabagismo é 
significativamente maior entre usuários de 
cigarro eletrônico. O estudo Risco de iniciação 
ao tabagismo com o uso de cigarros eletrônicos: 
revisão sistemática e meta-análise, elaborado por 
pesquisadores do INCA, constatou que o uso de 
cigarros eletrônicos aumentou em quase três vezes 
e meia o risco de o indivíduo experimentar o cigarro 
convencional e em mais de quatro o risco de passar 
a utilizar, posteriormente, cigarro convencional.
Tema de webinar promovido pelo Instituto em 
celebração ao Dia Mundial sem Tabaco, a pesquisa 
fez uma revisão sistemática com meta-análise em 
25 estudos desenvolvidos em vários países e foi 
publicada na revista Ciência e Saúde Coletiva.

Compromisso
Como centro colaborador da Organização Mundial 
da Saúde para o controle do tabagismo no Brasil, 
o INCA é responsável pelas ações e divulgação 
do Dia Mundial sem Tabaco. E, em parceria com 
a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), 
criou diversas peças para a internet para estimular 
quem quiser deixar de fumar.

Prêmio
Com a presença do ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, a secretária- executiva da Comissão 
Nacional para Implementação da Convenção-
Quadro para Controle do Tabaco (Conicq), Tânia 
Cavalcante, recebeu da Organização Mundial da 
Saúde, em cerimônia virtual, o prémio Dia Mundial 
sem Tabaco das Américas 2021.
A premiação, em reconhecimento aos mais de  
30 anos de trabalho da médica em prol da 
redução do tabagismo no Brasil e até mesmo 
em outros países, por meio do compartilhamento 
sistemático de experiências, foi entregue pela 
representante da Organização Pan-Americana da 
Saúde, Socorro Gross.

Mais de 100 motivos
A pandemia do novo coronavírus é uma das mais 
de cem razões listadas pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) para abandonar o tabagismo.
A campanha mundial “Comprometa-se a parar  
de fumar” lembra que fumantes têm maior risco de 
desenvolver quadro grave da Covid-19 e morrer 
em decorrência de complicações pela infecção.
A lista completa pode ser encontrada no 
portal do INCA: www.inca.gov.br/programa-
nacional-de-controle-do-tabagismo/
razoes-para-parar-de-fumar
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