
CIGARRO TRADICIONAL, CIGARRO ELETRÓNICO E SAÚDE ORAL 
 
Atualmente, considera-se que o tabagismo é a principal causa de morte 
prevenível, representando um problema global de saúde pública. As 
medidas levadas a cabo para reduzir o consumo de cigarros permitiram o 
aparecimento dos cigarros electrónicos.1  
 
Estes dispositivos têm crescido em popularidade desde o seu aparecimento 
(2003). Usados na cessação do tabagismo, têm sido procurados por adultos 
jovens (18-25 anos) e, a falta de conhecimento dos seus efeitos sobre a 
saúde a curto e longo prazo, são preocupantes. Apesar de ser a cavidade 
oral a primeira a contactar diretamente com o aerossol do cigarro 
eletrónico, existe alguma controvérsia sobre a sua segurança, difícil de 
esclarecer na literatura científica.  
Alguns estudos realizados recentemente (2018) sobre a citotoxicidade e a 
genotoxicidade do vapor dos cigarros electrónicos e, ainda, sobre o papel 
da concentração de nicotina nos líquidos, disponibilizam dados muito 
limitados. 1, 2 
 
A inalação de um líquido aerossolizado, produzido por um pequeno 
dispositivo de vaporização eletrónica que não requer combustão, passou a 
substituir o ato de fumar.  Devido à falta de regulação, a composição destes 
líquidos é muito variável e pode conter uma mistura de propilenoglicol, 
glicerina, nicotina e aromatizantes. De salientar que não só a nicotina é 
inalada, como se detetaram nos liquídos níveis variados de carcinógenos, 
como aldeídos, carbonatos e metais pesados. 3, 4  
 
Em relação à saúde geral são conhecidos os problemas respiratórios e 
oculares causados pelo vapor de glicol e glicerol, bem como várias 
complicações cardíacas relacionadas com a exposição à nicotina inalada. 
Além do risco de explosões, incêndios e queimaduras, outras alterações 
como, lacerações e contusões nos lábios, fraturas no pescoço e lesões 
dentárias (fraturas e avulsões), têm sido descritas na literatura. 1, 5, 6, 7 
 
A halitose e a pigmentação são sinais orais de tabagismo facilmente 
identificáveis. No entanto, há uma mudança de paradigma e um número 
crescente de fumadores tornar-se-ão consumidores de cigarros electrónicos, 
sendo urgente a realização de mais estudos sobre este problema de saúde 
pública, permitindo que os profissionais de saúde possam aconselhar os seus 
doentes sobre os potenciais efeitos adversos dos cigarros eletrónicos e 
desenvolver e aplicar métodos alternativos de cessação do tabagismo. 8 
 
Uma revisão sistemática recente, permitiu concluir que os cigarros eletrónicos 
são menos prejudiciais do que os cigarros convencionais. No entanto, o 
estudo refere que existe uma maior suscetibilidade dos fumadores de cigarro 
eletrónico para desenvolver alterações nos tecidos biológicos orais quando 
comparados com ex-fumadores ou não-fumadores. A segurança e a 
eficácia a longo prazo dos cigarros eletrónicos, seja como ferramenta de 
cessação tabágica ou como uma alternativa menos prejudicial à saúde, 
ainda não foram determinadas. Ainda existe uma clara necessidade de 
desenvolver novos estudos para poder comparar os resultados dos diferentes 



parâmetros avaliados, para que os profissionais de saúde possam aconselhar 
adequadamente os seus doentes sobre os potenciais efeitos adversos do uso 
do cigarro eletrónico e disponibilizar métodos alternativos de cessação 
tabágica. 
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