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RESUMO

Introdução: O  uso  de  cigarros  eletrônicos  tem  aumentado  nos  últimos  anos,
apresentando grande popularidade entre os jovens. O propilenoglicol e o glicerol são
os principais componentes e a exposição dessas substâncias ao aquecimento está
relacionada à irritação das vias aéreas superiores. Considerando o exposto, esse
trabalho objetivou analisar a incidência de alterações pulmonares associadas ao uso
de cigarros eletrônicos.  Metodologia: Trata-se de um estudo de revisão literária,
realizada  nas  bases  de  dados  Lilacs,  Medline,  PubMed  e  SciELO,  tendo  como
critério de inclusão artigos na íntegra e publicados nos últimos 5 anos, considerando
os descritores: E-Cigarette, Eletronic Cigarettes e Vaping. Resultados e Discussão:
Dentre  as  inúmeras  alterações  pulmonares  associadas  ao  uso  do  dispositivo
eletrônico, tem-se a desregulação da homeostase lipídica pulmonar, a redução da
função  pulmonar,  insuficiência  respiratória  hipoxêmica  e  pneumonia  lipoide,
alterações  do  endotélio  epitélio  das  pequenas  vias  aéreas  e  possível  efeito
cancerígeno. Conclusões: A produção científica corrobora com a associação entre
cigarros eletrônicos e malefícios ao sistema pulmonar,  entretanto,  a  ausência de
estudos a longo prazo e envolvendo maiores populações dificulta o entendimento da
complexidade dessas associações.

Palavras-chave – Dispositivos para Fumar; Lesão Pulmonar; Sistemas Eletrônicos
de Liberação de Nicotina.
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ABSTRACT

Introduction: The use of electronic cigarettes has increased in recent years, with
great popularity among young people. Propylene glycol and glycerol are the main
components and the exposure of these substances to heating is related to irritation of
the upper airways. Considering the above, this study aimed to analyze the incidence
of  pulmonary  changes  associated  with  the  use  of  electronic  cigarettes.
Methodology: This  is  a  literary  review study,  carried  out  in  the  Lilacs,  Medline,
PubMed and  SciELO databases,  with  the  inclusion  criteria  of  articles  in  full  and
published in  the  last  5  years,  considering  the  descriptors:  E-Cigarette,  Electronic
Cigarettes and Vaping.  Results and Discussion: Among the numerous pulmonary
alterations generated by the use of the electronic device, there is the deregulation of
pulmonary  lipid  homeostasis,  the  reduction  of  pulmonary  function,  hypoxemic
respiratory failure and lipoid pneumonia,  alterations of the epithelium endothelium
small  airways  and  possible  carcinogenic  effect.  Conclusions: The  scientific
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production corroborates the association between electronic cigarettes and harms to
the pulmonary system, however, the absence of long-term studies involving larger
populations makes it difficult to understand the complexity of these associations.

Keywords – Smoking Devices; Lung Injury; Electronic Nicotine Delivery Systems.
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INTRODUÇÃO

Criado  em  2003,  os  cigarros  eletrônicos  (CE),  também  conhecido  como
sistemas  eletrônicos  de  liberação  de  nicotina,  são  dispositivos  que  produzem
aerossol  a  partir  da  queima  de  fluido  contendo  solvente  (glicerina  vegetal,
propilenoglicol  ou  uma  mistura  destes),  aromas,  nicotina  e  outros  (DINAKAR;
O’CONNOR, 2016). Sua constituição varia, mas a estrutura básica é composta de
ponteira (bocal de inalação), local do cartucho ou do tanque da solução, o elemento
de atomização, microprocessador e compartimento para a bateria (MCKENNA JR,
2017). Para sua utilização, o usuário pressiona um botão ou ativa um sensor de
pressão pela  inalação,  o  atomizador  aquece e  atomiza a  solução do tanque ou
cartucho, gerando aerossol, chamado popularmente de vapor (ROWELL; TARRAN,
2015).

No Brasil, o uso desses produtos foi proibido em 2009 pela Agência Nacional
de  Vigilância  Sanitária,  contudo,  sua  comercialização  tem  sido  comum,  sendo
vendidos livremente via internet.  As ações e multas parecem não ser suficientes
para conter esse comércio. O uso está rapidamente se expandindo e recebendo
popularidade entre os jovens, facilitando a iniciação do consumo e dependência à
nicotina. Os motivos que levam à atração desse público são o formato que possibilita
discrição na sua utilização,  o  controle  das concentrações de nicotina e  diversos
sabores atrativos. Ainda, são comercializados como substitutos menos prejudiciais
para os cigarros convencionais devido à ausência de parte dos produtos tóxicos
(KING et al., 2018; STAUDT et al., 2018).

O processo de aquecimento do líquido no  vaping pode introduzir  produtos
químicos no vapor e estes variam conforme as configurações do dispositivo. Em
particular, os aerossóis produzidos por CE com e sem nicotina têm sido associados
a níveis aumentados de estresse oxidativo e respostas pró-inflamatórias, os quais
estão envolvidos na fisiopatologia de muitas condições adversas à saúde (PHAM et
al.,  2020).  Os  líquidos  neles  utilizados  são  distintos,  mas  sabe-se  que  o
propilenoglicol e o glicerol são os principais. A exposição ao propilenoglicol pode
causar irritação no sistema respiratório e,  no caso de exposições crônicas, pode
afetar o sistema nervoso e o baço. No caso do glicerol, o processo de aquecimento
estaria relacionado com a formação de acroleína, conhecido agente irritante de vias
aéreas superiores (GRANA; BENOWITZ; GLANTZ, 2014).

Embora os riscos decorrentes do uso de CE possam ou não ser menores que
os de cigarros convencionais, isso não significa que não sejam prejudiciais. Diante
do  exposto,  essa  revisão  literária  teve  como  objetivo  analisar  as  alterações
pulmonares associadas ao uso de cigarros eletrônicos, buscando melhor entender
os fatores envolvidos na biologia pulmonar relacionados ao uso desses dispositivos.
METODOLOGIA
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Trata-se de um estudo de revisão literária, no qual a busca dos artigos foi
realizada via internet, nos bancos de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe
em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System
Online  (MEDLINE)  e  nas  bibliotecas  eletrônicas  PubMed  e  Scientific  Electronic
Library  Online  (SciELO).  A  busca  de  artigos  que  referiam  associação  entre
dispositivos eletrônicos para fumar e alterações pulmonares, teve como critérios de
inclusão a delimitação de período (até 5 anos da publicação), a disponibilidade de
textos completos para a coleta de dados e foram utilizados como palavras-chave os
descritores: E-Cigarette, Eletronic Cigarettes, e Vaping.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A coleta e seleção nas bases de dados resultaram na inclusão de 30 artigos
na íntegra, sendo selecionados, segundo critérios de inclusão e exclusão, 13 artigos
com informações acerca dos efeitos prejudiciais e alterações pulmonares causadas
pelo uso de cigarros eletrônicos.

Os componentes químicos do  vaper podem induzir  inflamação pulmonar e
causar alterações na mecânica respiratória, efeitos que podem ser exacerbados pela
adição  de  aromatizantes  (GLYNOS  et  al.,  2018).  Um  estudo  com  animais  que
receberam  vapor  desses  dispositivos  eletrônicos  apontou  que,  independente
concentração da nicotina,  a  exposição ao dispositivo foi  suficiente para alterar  a
homeostase  lipídica  pulmonar  em  macrófagos  alveolares  e  células  epiteliais.
Análises dos pulmões revelaram fosfolipídios aberrantes em macrófagos alveolares
e diminuição da imunidade inata contra patógenos virais em macrófagos residentes.
Assim,  o vapor  do cigarro eletrônico alterou a fisiologia das células epiteliais  do
pulmão e das células imunes residentes. As alterações ocorreram independentes da
nicotina, assim, por isso são necessárias mais investigações acerca das substâncias
contidas  nos  CE (MADISON et  al.,  2019).  Resultados  mais  preocupantes  foram
revelados em outro estudo com animais expostos ao vapor de cigarros eletrônicos.
Lee  et  al.  (2017)  identificaram  a  presença  de  substâncias  cancerígenas,  como
nitrosaminas e 6-metildeoxiguananosinas, que causam defeitos no DNA, reduzindo o
reparo celular e induzindo atividade mutacional no pulmão. 

Em um outro estudo realizado com animais, estes foram expostos a cigarros
de nicotina convencionais e cigarros eletrônicos de nicotina. Foi relatada a presença
de  enfisema,  juntamente  com  o  aumento  do  espaço  aéreo  e  perda  visível  da
vasculatura  periférica,  semelhantes  para  os  dois  tipos  de  cigarro.  A  invasão  de
partículas finas ao endotélio pulmonar foi encontrada apenas no uso de CE e estas
puderam  chegar  à  corrente  sanguínea,  causando  alterações  plaquetárias.  Os
resultados demonstraram que os CE são tão prejudiciais às estruturas pulmonares
quanto os tradicionais cigarros de tabaco (REINIKOVAITE et al., 2018).

Meo et al.  (2019) relataram que o uso dos cigarros eletrônicos tem efeitos
adversos nos pulmões de um indivíduo. Eles realizaram uma avaliação do impacto
na função pulmonar entre jovens adultos saudáveis do sexo masculino após pelo
menos  6  meses  de  uso  de  CE.  Houve  comprometimento  significativo  nos
parâmetros  da  função  pulmonar,  com um padrão  de  obstrução  das  vias  aéreas
periféricas pelo aumento na resistência do fluxo das vias. Uma análise em indivíduos
sem histórico de exposição a produtos de tabaco ou CE demonstrou que a inalação
aguda  de  aerossóis  de  cigarros  eletrônicos  desregula  a  homeostase  normal  do
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pulmão humano. A avaliação foi  feita segundo questionário,  radiografia de tórax,
função pulmonar, níveis plasmáticos de micropartículas endoteliais e broncoscopia
para  obter  epitélio  das  pequenas  vias  aéreas  e  macrófagos  alveolares  (MA),
realizado antes e após a exposição ao CE. Mesmo a exposição aguda e limitada aos
aerossóis foi suficiente para desregular a biologia do pulmão humano in vivo. O fato
de a exposição crônica resultar ou não em doença pulmonar deve ser avaliado por
estudos em larga escala e a longo prazo. No entanto, as alterações observadas
sinalizam que o uso desses dispositivos pode não ser seguro (STAUDT et al., 2018).

Na pesquisa de Mukhopadhyay et al. (2019), foi feito o acompanhamento de
pacientes  que  usaram  vaper (nicotina  ou  THC).  Participaram  8  homens  que
apresentaram sintomas respiratórios após o uso de cigarro eletrônico  nos 90 dias
antecedentes,  excluindo-se  aqueles  com  histórico  de  doenças  pulmonares  e
infecções  bacterianas  e  virais.  Após  internação  em um hospital  e  realização  de
biópsias pulmonares, observou-se lesão pulmonar aguda, incluindo pneumonia em
organização  e  dano  alveolar  difuso.  Não  houveram  achados  histológicos  que
sugerissem  qualquer  etiologia  alternativa,  assim,  as  patologias  podem  ser
consequentes das substâncias do CE. Esse resultado aponta que o  vaping pode
causar danos pulmonares mais severos, corroborando com a afirmação de Bengalli
et al. (2017), que estudaram modelos in vitro de monocultura de células alveolares
epiteliais humanas, e perceberam que a própria nicotina quase não teve influência
na  modulação  da  resposta  à  toxicidade.  Achados  graves  como  lesão  pulmonar
aguda, insuficiência respiratória hipoxêmica, infiltrado pulmonar bilateral, lipídeos em
macrófagos alveolares e pneumonia lipoide exógena também foram relatados na
análise de cinco pacientes por Davidson et al. (2019), que incluiu em sua pesquisa
usuários diários de CE contendo nicotina ou THC. 

A variedade de substâncias contidas nos CE, a diversidade de sabores, a
possibilidade de adição de nicotina ou THC e a variação nos tempos de uso pelos
indivíduos são fatores que dificultam a obtenção de resultados mais conclusivos.
Ainda  assim,  toda  a  produção  científica  em  torno  da  temática  corrobora  a
associação entre cigarros eletrônicos e malefícios ao sistema pulmonar, entretanto,
a complexidade dessas associações e a ausência de estudos que correlacionem a
fundo os efeitos dos cigarros eletrônicos com essas alterações pulmonares, dificulta
o estabelecimento de uma justificativa precisa para essa causalidade.

CONCLUSÕES

Observou-se que a realização dos estudos de grande escala e a longo prazo
são  escassos,  dificultando  a  obtenção  de  resultados  precisos  e  detalhados.
Entretanto, todos as produções científicas citadas apontam efeitos prejudiciais aos
humanos  e  animais  decorrentes  do  uso  agudo  ou  prolongado  de  cigarros
eletrônicos.  É essencial  destacar  a necessidade da implementação de legislação
mais rigorosa para controle da comercialização destes produtos, bem como políticas
relacionadas à propagação de informações a respeito dos danos causados à saúde,
visando reduzir sua utilização e seus efeitos prejudiciais.
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