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Nos últimos anos surgiram diversos sistemas de alternativos ao cigarro 

convencional que o médico dentista deverá conhecer para aconselhar, de uma 

forma consciente, os seus pacientes.  

Primariamente desenvolveram-se os ENDS (Eletronic nicotine delivery systems) de 

que são exemplo os e-cigarros ou cigarros electrónicos e os vaporizadores também 

conhecidos por vapes. Estes sistemas caracterizam-se pela presença de nicotina 

mas ausência de produtos do tabaco combustíveis. O líquido utilizado tem, no 

entanto, aromatizantes adocicados, que parecem aumentar o risco de cárie 

dentária, e formaldeído, componente tóxico e carcinogéneo. 

https://www.researchgate.net/publication/324982617_Electronic_cigarettes_and_oral_h

ealth_A_narrative_review 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6128655/ 

ttp://www.dentalproductsreport.com/dental/article/study-finds-sweet-e-cigarettes-can-

increase-risk-dental-cavities 

Mais recentemente foram lançados no mercado os cigarros de tabaco aquecido ou 

produtos de tabaco aquecido (HTPs- heated tobacco products) que contêm tabaco 

(e todos os componentes cancerígenos e substancias tóxicas) mas que em vez de 

serem sujeitos a combustão é aquecido a cerca de 250 -330 graus (tabaco 

convencional 600 graus).  

Apesar de existir autorização de venda destes sistemas em diversos países, inclusive 

em Portugal, a inclusão dos mesmos nos Produtos de tabaco de risco modificado 

(MRTP) da FDA ainda não foi concluída, embora a pressão da indústria tabaqueira 

seja enorme. A publicidade enganosa de redução de risco em 90% fundamentada 

por estudos financiados pela mesma (o que acarreta obviamente um viés), imagem 

vendida por embaixadores das marcas como sistemas menos perigosos, mais 

saudáveis e mais limpos e panóplia de sabores, designes e cores apelativas dos 

mesmos tornam-nos interessantes até para jovens não fumadores. 



 Dado serem sistemas ainda muito recentes ainda não existem estudos 

suficientes, independentes e a longo prazo, sobre os seus efeitos na saúde sistémica 

e oral em particular e portanto sobre a segurança da sua utilização. No entanto, 

existe já plausibilidade biológica para o maleficio sistémico e oral destes 

dispositivos. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30507043  

https://www.nap.edu/resource/24952/012318ecigaretteConclusionsbyEvidence.pdf A 

Organização Mundial da Saúde não recomenda seu uso como alternativa ao tabaco 

convencional.https://www.who.int/tobacco/publications/prod_regulation/htps-marketing-

monitoring/en/ Relativamente os efeitos adversos, os e-cigarros parecem ter poucos 

(tosse, xerostomia, língua vermelha, sabor metálico e irritação da garganta) e 

parecem diminuir com o tempo. O aumento da prevalência de estomatite, língua 

pilosa e queilite angular foi descrito num recente estudo prospectivo de caso-

controle comparando lesões da mucosa oral em utilizadores de cigarros eletrónicos 

com ex-fumadores de cigarros convencionais (que haviam deixado de fumar pelo 

menos 6 meses antes do início do estudo). O consumo de tabaco com os dispositivos 

referidos parece contribuir também para a progressão da doença periodontal e 

perda dentária e cancro. 

https://oralcancernews.org/wp/e-cigarettes-could-give-you-mouth-cancer-by-damaging-your-dna/ 

https://www.nidcr.nih.gov/grants-funding/funding-priorities/future-research-initiatives/effects-of-

e-cigarette-oral-periodontal-epithelia 

https://www.medicalnewstoday.com/articles/314190.php 

Em relação à eficácia no processo de cessação tabágica também ainda não existem 

estudos a longo prazo, por isso, recomenda-se a utilização de formas de cessação 

(motivacionais, farmacológicas e a terapia de reposição nicotínica – pensos e 

pastilhas) comprovadas cientificamente como eficazes e seguras e em Portugal 

aprovadas pelo Infarmed. Nos fumadores que escolherem estes sistemas para o processo 

de cessação os clínicos deverão discutir riscos versus potenciais benefícios e agendar um 

esquema follow-up para avaliar a segurança e eficácia dos mesmos. O modelo dos 5As 

deve ser utilizado pelos profissionais de saúde em pacientes consumidores destas 

formas alternativas ao cigarro convencional e devemos estimular a marcação da 

data de cessação. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29573440.  


