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Declaração de Conflitos de Interesses

Cumprindo o determinado no Código de Condutas
dos Profissionais de Saúde frente ao Tabaco (OMS,
2004), na Declaração de Princípios da AMB sobre o
Tabaco (AMB, 2018) e na Resolução Nº 2170/2017
(CFM, 2017), declaramos que não temos conflitos
de interesses seja com a indústria farmacêutica, seja
com a indústria do tabaco.



https://www.vaporclube.com/juul-pod

8 sabores 
manga, mentol clássico, menta refrescante, pepino, salada de frutas, 
crème brûlée, tabaco clássico e Virgínia

3% a 5% de nicotina = média de 10 a 15 cigarros
https://www.juul.com/shop/pods



PODS com outros sabores
compatíveis com JUUL 

https://www.vapor4life.com/juul-wrap-rick-and-morty/



JUUL 
Uma epidemia entre os jovens nos EUA 

• Lançamento em 2015
• Controla o mercado com 72% das vendas de ecig
• Empresa avaliada em $ 16 bilhões 

New York Times, Sept. 12, 2018

• Segundo o FDA mais de 2 milhões de estudantes de ensino 
fundamental e médio usam regularmente os dispositivos 

Fast Company, Sept. 12, 2018



 Sais de Nicotina = Ácido benzoico + Nicotina 

 Camuflam o gosto da nicotina

 Alcançam mais rapidamente os pulmões

 Impacto cerebral maior e mais veloz 

 Instalação mais rápida da dependência à nicotina

FATO: O SUCESSO PARA A DEPENDÊNCIA ESTÁ AQUI ...



Explosão da experimentação 

Julho de 2017 a outubro de 2018
Faixa etária de 18 e 21 anos

Experimentação de Juul aumentou mais de 400%

https://truthinitiative.org/sites/default/files/media/files/2019/03/Behind-the-explosive-growth-of-JUUL.pdf



Encontre os 5 cigarros eletrônicos



Razões para o uso do ecig ou do Juul 
2018: Aumento do uso entre jovens

 47% - popularidade com os amigos 
 25% - menos  danoso à saúde que outras formas 

tabaco
 29% - variedade de sabores
 21% - para ter “um barato”

Desinformação: 
A maioria dos jovens americanos 

NÃO sabem que Juul contém nicotina

https://truthinitiative.org/sites/default/files/media/files/2019/03/Behind-the-explosive-growth-of-JUUL.pdf

Jovens na faixa entre 15 e 17 anos                                                
tem 16 x mais chance de fumar Juul comparado 

a faixa etária entre 25 e 34 anos 



2018

NIH, NIDA, Monitoring the Future 2018 Survey Results



Adaptação do mercado 

Mercado sofre 
com a queda de 
4,2% no volume 

da vendas de 
cigarros que
impactam                            
PMI e BAT

https://truthinitiative.org/sites/default/files/media/files/2019/03/Behind-the-explosive-growth-of-JUUL.pdf

↑51% nas vendas de Juul 



Adaptação do mercado 
Junho 2019 

• A Altria, tabageira norte-americana, investiu quase 
US$ 13 bilhões na marca JUUL, atualmente detém 35% de   
participação na empresa. 

https://www.cpr.org/2019/06/14/as-e-cigarettes-get-more-sophisticated-questions-mount-about-
privacy-potential-to-maximize-addiction/

• A PMI e a Altria estão discutindo uma fusão, potencialmente 
reunindo duas das maiores empresas de tabaco do mundo, 
numa tentativa de dominar o mercado de cigarros 
eletrônicos que está em rápido crescimento.

https://forbes.uol.com.br/last/2019/08/philip-morris-negocia-fusao-com-altria/



Brasil: Vendas pela internet

https://www.americanas.com.br/marca/juul?conteudo=juul



Brasil: Vendas pela internet

https://lista.mercadolivre.com.br/cigarro%2Feletronico-juul



JUUL

Primeiras consequências                       
do uso deste produto 

entre os jovens americanos ...



Cronologia dos eventos:

• 2015: aos 22 anos jovem desenvolveu dependência ao Juul.

• 2017: fazia uso de 2 pods por dia (vaporizava a cada 10 min)

• Julho 2017:  teve um AVE hemorrágico

• Hoje aos 26 anos: sequela com 50 % de perda bilateral da visão, 

hemiplegia esquerda e distúrbios da fala. 



Dec. 18, 2018 9:09 am ET

Jovem com15 anos
• "Eu estava vendendo minhas roupas”... 
• “Eu estava fazendo tudo para conseguir dinheiro...”
• Declínio rápido nas notas escolares, dificuldade de concentração
• Comportamento explosivo 
• Interrupção de atividades de escotismo, parou de pescar 
• Isolamento para vaporizar (trancava-se no quarto)
• Convulsão
• Dependência nunca vista, com cigarros tradicionais, pelos médicos
• Internação em clínica de reabilitação por 40 dias



Janeiro 2019 
• Programa de cessação do uso de vaporizadores 
• Em apenas 5 semanas pós lançamento 
• Mais de 27 mil adolescentes aderiram ao programa

https://truthinitiative.org/research-resources/quitting-smoking-vaping/quit-vaping-program-sees-high-enrollment-and-engagement?utm_
source=Truth+Initiative+Mailing+List&utm_campaign=7a60bf0086-Newsletter_156_2019_06_27&utm_medium=email&utm_term=0_c91fd8a5c5-7a60bf0086-82404561



Jovem com 18 anos 
• Usuário de vaper há 1 ano
• Quadro grave de Atelectasia pulmonar



Doença 
pulmonar 

severa

1ª morte 
relacionada ao 
uso do vaper  



O que sabemos: 

• O dispositivo de ecig com líquidos que contêm nicotina, pode ser carregado com canabinóides, como o 
tetra-hidrocanabinol (THC).

• Sintomas: surgem ao longo de várias semanas ou em poucos dias.

Tosse, falta de ar ou dor no peito, náusea, vômito ou diarreia, fadiga, febre ou 
perda de peso





FDA alerta: Entre 2010 e início de 2019 
127 casos de convulsões entre jovens e adultos jovens usuários de Juul.

Bloomberg, 29/08/19 



Utah, USA: Jovem, 18 anos, desenvolve Pneumonia eosinofílica aguda
Insuficiência respiratória aguda, entubada, em coma induzido por 3 dias 

"Estou compartilhando minha história para que todos saibam que há 
algo louco nessas canetas que não é seguro e quase me custou a vida.”



O que ainda não sabemos
• Qual é a etiologia destes danos pulmonares?

– JUUL??
– outras marcas de cigarros eletrônicos??
– aditivos contidos neles??
– outras substâncias adicionadas aos e-cigarros de sistema aberto??

• Que doença é esta???

• Como serão tratados estes pacientes??? 

• Estes adolescentes terão danos pulmonares permanentes???

• Terão danos na capacidade de concentração, na cognição...??? 

• Os dependentes de JUUL conseguirão voltar a ter uma vida normal???

• Quantas mortes mais veremos???



Soluções para o Brasil  

• Manter a regulação que “proíbe” o comércio e 
a publicidade destes dispositivos - RDC 46/2009

• Campanhas educativas maciças para:
– profissionais de saúde 
– educadores 
– população

• Fiscalização do mercado ilícito (físico e virtual)



Obrigada


