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CONTRIBUIÇÕES DA COORDENAÇÃO DO COMITÊ DE ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS

E DO PROJETO ESTRATÉGICO SEMEAR PARA A TOMADA PÚBLICA DE SUBSÍDIOS

DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA N° 6, DE 11/04/2022, REFERENTE

AOS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS PARA FUMAR (DEF)1

Curitiba, 07 de junho de 2022.

O Projeto Estratégico Semear - Enfrentamento ao Álcool, Crack

e Outras Drogas é uma estratégia do Ministério Público do Paraná cujo principal eixo de

atuação é a prevenção ao uso de drogas potencial ou comprovadamente prejudiciais ao

indivíduo e à coletividade, independentemente de seu status de licitude.

A capacitação dos membros e servidores da Instituição, em

interlocução com o público externo, também está prevista como um dos eixos do Projeto

Semear, executado mediante a coordenação do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas

sobre Drogas, em atividade desde 2019, bem como por meio da produção e divulgação de

Informativos Temáticos Mensais e de Informes Semanais, voltados ao público interno e

externo, respectivamente, que oferecem informações e material de apoio fundamentados em

evidências científicas.

O objetivo precípuo das atividades desenvolvidas pela

1 Informações complementares disponíveis em:
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/regulamentacao/participacao-social/tomada-publica-de-subsi
dios/tomada-publica-de-subsidios-no-6-de-11-04-2021.
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Coordenação do Projeto Estratégico Semear é promover a atuação qualificada dos membros

do Ministério Público do Paraná, estruturada na compreensão das relevantes funções

exercidas pelos agentes ministeriais de protagonismo social, como agentes políticos e como

líderes comunitários no âmbito das políticas públicas sobre drogas.

Diante do exposto e da abertura de prazo para a submissão de

contribuições técnicas à Tomada Pública de Subsídios nº 06, de 11/04/2022, a

Coordenação do Projeto Estratégico Semear apresenta as seguintes considerações,

visando subsidiar a coleta de dados e informações para auxílio na tomada de decisão sobre

o processo de Análise de Impacto Regulatório (AIR) dos Dispositivos Eletrônicos para Fumar,

sintetizados até o momento no Relatório Parcial de AIR , em conformidade com o Edital nº2

07, de 05 de abril de 2022 , com a finalidade de manter a proibição da comercialização,3

importação e propaganda de todos os tipos de Dispositivos Eletrônicos para Fumar

(DEFs), com a implementação de medidas regulatórias não normativas:

1. DAS VIOLAÇÕES AO DIREITO À SAÚDE, AO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO
INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES E À JUVENTUDE SAUDÁVEL EM UM
CENÁRIO DE FLEXIBILIZAÇÃO DAS PROIBIÇÕES ESTABELECIDAS PELA RDC nº
46/2009 (Alternativa 3 do Relatório Parcial)

Conforme indicado no item “Intoxicação” da secção

“Produto” do Relatório Parcial de Análise do Impacto Regulatório dos Dispositivos

Eletrônicos para Fumar, a nicotina ainda é a substância utilizada na grande maioria dos

DEFs, com altíssima capacidade de provocar dependência.

3 Disponível em:
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/regulamentacao/participacao-social/tomada-publica-de-subsi
dios/arquivos/tomada-publica-de-subsidios-no-6-de-11-04-2021/sei_anvisa-1839419-edital-de-chama
mento.pdf/view.

2 Disponível em:
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/regulamentacao/participacao-social/tomada-publica-de-subsi
dios/arquivos/tomada-publica-de-subsidios-no-6-de-11-04-2021/relatorio_parcial_de_analise_de_impa
cto_regulatorio___dispositivos_eletronicos_para_fumar_16_03_2022_compactado.pdf/view.
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O Relatório menciona, outrossim, três estudos que apontam

que o uso de cigarros eletrônicos por jovens e adolescentes conduz ao uso de

cigarros convencionais e/ou Cannabis, popularmente conhecida como maconha, citando,

igualmente, uma revisão sistemática de alta qualidade que demonstrou que o cigarro

eletrônico é um forte fator para a iniciação de adolescentes e jovens adultos ao

tabagismo e para o consumo de cigarros convencionais nos últimos 30 dias, em

comparação com pessoas que não utilizam tais produtos .4

Além disso, de acordo com informações da Organização

Pan-Americana de Saúde, o tabaco mata até metade de seus usuários, sendo o

tabagismo reconhecido como uma doença pediátrica pela Organização Mundial da Saúde.

Nesse sentido, o Inquérito Telefônico de Fatores de Risco

para Doenças Crônicas não Transmissíveis em Tempos de Pandemia (Covitel), realizado

pela associação civil sem fins lucrativos UNAME com base em dados coletados nos

momentos pré-pandemia e no primeiro trimestre de 2022, apresenta um indicador

exclusivo para o uso de cigarro eletrônico, considerando o uso pelo menos uma vez na vida.

No âmbito da pesquisa, 7,3% dos entrevistados relatou já ter

feito uso do equipamento, estatística que aumenta para 19,7% entre os entrevistados de

18 a 24 anos, evidenciando que o uso de cigarro eletrônico por jovens é muito superior

à média de uso do público geral. Os outros aspectos abordados indicam que tal uso é

mais prevalente em indivíduos do sexo masculino, de raça preta, que passaram a trabalhar

e com escolaridade entre 9 a 11 anos de estudo.

Sem sequer considerar os adolescentes, os dados permitem

4 Páginas 207 e 155.
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inferir que a regulamentação dos DEFs ocasionará um problema infanto-juvenil capaz de

atingir as atuais gerações e as gerações futuras.

Sob outra perspectiva, a médica Stella Martins, certificada em

controle do tabagismo, apontou, em reportagem para o site “O Joio e o Trigo”, de 2020, que,

encoberto por um discurso tecnológico e sedutor subsiste o fato de que milhares de

pessoas que usam o vape estão submetidas a uma série de outras substâncias tóxicas

que representam ameaças tão ou mais insidiosas do que as liberadas pelo cigarro comum.

Martins também indicou, na matéria publicada em 2020 “O

futuro da fumaça”, do jornal The Intercept Brasil, com redação de Lu Sundré e Yuri Ferreira,

que para a formação do vapor presente nos cigarros eletrônicos é necessário

propilenoglicol. Ainda de acordo com a médica, esse composto transforma-se na

substância formaldeído, quando aquecida, que é cancerígena (classe 1), de acordo com a

Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, e desencadearia a liberação de outras

substâncias com potencial cancerígeno e causadoras de irritação e danos ao

organismo.

Os Dispositivos Eletrônicos para Fumar também têm seus

problemas próprios. Desde 2019, têm sido identificados casos do que se tornou conhecido

como lesão pulmonar associada ao uso de cigarro eletrônico, ou, em inglês, e-cigarette

or vaping product use associated lung injury (EVALI).

Trata-se de uma doença respiratória aguda ou subaguda que

causa lesões pulmonares, geralmente acompanhadas de bronquite. A doença pode

provocar síndrome da angústia respiratória aguda, insuficiência respiratória,

necessidade de intubação e ventilação mecânica e até a morte (ZULFIQAR e RAHMAN,

2022).
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No seu início, os DEFs foram apresentados como ardilosa

ferramenta terapêutica, pretensamente para auxiliar o fumante convencional a parar de

fumar ou reduzir a quantidade de cigarros consumidos. Era essa a perspectiva na época da

publicação da RDC da ANVISA n° 46/2009, que, já naquele momento, concluiu

acertadamente não haver dados científicos que comprovassem a suposta ausência de

malefícios dos dispositivos e da sua alardeada eficácia como mecanismo de combate ao

tabagismo, proibindo desde então a sua comercialização, importação e propaganda:

Art. 1º Fica proibida a comercialização, a importação e a
propaganda de quaisquer dispositivos eletrônicos para
fumar, conhecidos como cigarros eletrônicos,
e-cigaretes, e-ciggy, ecigar, entre outros, especialmente os
que aleguem substituição de cigarro, cigarrilha, charuto,
cachimbo e similares no hábito de fumar ou objetivem
alternativa no tratamento do tabagismo.

Mais de uma década depois, a indústria do tabaco, vendo o

seu discurso original ser posto abaixo por praticamente toda a comunidade científica

internacional, passa a agir sem o menor escrúpulo, direcionando todo o marketing dos DEFs

para atingir o público não fumante e cujos cérebros ainda estão em fase de formação

até a faixa dos vinte anos de idade.

Daí que os DEFs vêm hoje com roupagem tecnológica de

quarta geração, estilizados como se fossem pen-drives, apontadores de lápis e outros

produtos similares, dotados de fácil manuseio, acessíveis para crianças e adolescentes e

deliberadamente furtivos para impedir a tarefa protetiva dos responsáveis legais. Pontos

considerados desagradáveis para o público em geral e infantojuvenil como o mau cheiro

causado pela combustão das folhas do tabaco e o mau hálito provocado pelo cigarro foram

“corrigidos” e substituídos por essências doces, com aromas correspondentes aos

sabores adocicados e palatáveis.
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Todos esses elementos permitem que os Dispositivos

Eletrônicos para Fumar sejam altamente atrativos para crianças e adolescentes,

corroborando os resultados do estudo qualitativo mencionado no Relatório que realizou a

análise publicitária de um cigarro eletrônico, apontando o público jovem como alvo das

ações .5

Nesse sentido, o estudo “Monitoring the Future” avalia,

desde 1975, o uso e comportamento dos adolescentes quanto ao uso de álcool e outras

drogas nos Estados Unidos. A pesquisa “Trends in Use and Perceptions of Nicotine

Vaping Among US Youth From 2017 to 2020”, publicada em dezembro de 2020, indica

que apesar de uma estabilização no binômio 2019-2020, com uma redução no acesso e um

aumento na percepção do risco, há uma tendência de crescimento do "vaping" de

nicotina por adolescentes entre 2017 e 2019. A conclusão do estudo, em tradução livre,

destaca: “a prevalência do vaping de nicotina continua alta, os sabores continuam altamente

acessíveis e a redução do uso do aparelho “JUUL” foi contrabalanceada pelo aumento de

uso de outras marcas” (MIECH, LEVENTHAL & JOHNSTON, 2021).6

Apostando nessa tendência, a indústria tabagista tradicional,

pública e evidentemente conhecida há décadas pela negligência com os consumidores e

pela ausência de informações sobre as consequências dos seus produtos, está

empreendendo esforços para tomar controle da narrativa, apresentando as alternativas ao

cigarro tradicional como ferramentas de redução do tabagismo e omitindo os aspectos

negativos do cigarro eletrônico.

A matéria “Tabaco aquecido: tecnologia pode contribuir para

redução de danos do tabagismo”, publicada no jornal Poder 360 em 27/01/2022 (disponível

6 “Yet, adolescent nicotine vaping remains highly prevalent, flavors remain highly accessible, and
declines in JUUL use were countered by increased use of other brands.”

5 Página 2016.
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em

https://www.poder360.com.br/conteudo-patrocinado/tabaco-aquecido-tecnologia-pode-contri

buir-para-reducao-de-danos-do-tabagismo/), com conteúdo patrocinado pela gigante Philip

Morris Brasil - que se apresenta como informação científica mas transmuda publicidade

proibida pela ANVISA de acordo com a Resolução 46/2009 -, exemplifica a constatação

acima aludida:

Adentrando o tópico da publicidade, esta parece ser

essencial para a percepção de risco dos consumidores sobre os efeitos dos DEFs.
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Enquanto toda a publicidade de produtos fumígenos tradicionais é quase totalmente vedada

graças à Lei n° 12.546/2011, que permite apenas exposição nos locais de venda, e até

mesmo a legislação anterior, Lei nº 9.295/1996, impunha fortes restrições publicitárias, os

DEFs propagam-se ignorando toda e qualquer norma de proibição e/ou restrição.

De outro vértice, fatores psicossociais relacionados ao

consumo precoce de tabaco entre os adolescentes, especialmente ao experimentarem o

tabaco glamourizado tecnologicamente, podem estar associados com a crença da

descoberta da identidade individual e do lugar no mundo, antecipando a conclusão do

rito de passagem ao perceberem-se equivocadamente como adultos.

Apoiado no objeto com função simbólica e ritualística, o

adolescente pode sentir-se maduro e com uma autoimagem idealizada ao utilizar o

produto, supostamente destinado ao público adulto, mas adaptado para o seu gosto e

publicizado no seu meio e na sua linguagem.

Não obstante, os conflitos próprios e característicos da

adolescência permanecem e acabam perdurando, desvirtuando a elaboração do luto pela

vida e corpo infantojuvenis. Ao cabo de 3 anos de uso regular, estando impactados pelas

crenças ritualísticas sobre o uso do tabaco na formação de atitudes adultas e estimulados

pela experimentação com os pares, pode-se antever como resultado a instalação da

dependência.

As considerações tecidas autorizam a conclusão de que

permitir a introdução do produto no mercado é facilitar o acesso aos DEFs por crianças e

adolescentes, aumentando a sua oferta e violando os direitos fundamentais dessa

população, previstos pela Constituição Federal de 1988 e pelo Estatuto da Criança e do

Adolescente - ECA (Lei n° 8.069/1990), que garantem a proteção da saúde infantojuvenil, in

verbis:
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Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão.

Art. 7º A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à
saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que
permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso,
em condições dignas de existência.

Não há como garantir o desenvolvimento sadio das

crianças e adolescentes permitindo o seu acesso a dispositivos publicamente divulgados

como menos ofensivos que o tabaco e extremamente atrativos que, no entanto, promovem

uma doença pediátrica.

Não obstante, a Lei nº 13.601/2015 alterou o ECA para incluir

tipificação expressa criminalizando a venda, o fornecimento ou a entrega de produtos

com componentes capazes de causar dependência a criança ou adolescente, com

previsão de pena de detenção e multa:

Art. 243. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que
gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, bebida
alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes
possam causar dependência física ou psíquica:

Pena - detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, se o fato não
constitui crime mais grave.

Os DEFs são produtos com componentes que podem causar

dependência física e psíquica, de modo que a intenção do legislador em recrudescer o

tratamento dado a quem expõe crianças e adolescentes, ainda que sem interesse
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econômico, à substância capaz de provocar dependência, será frustrada e tornada inócua

frente à liberação do uso de tais dispositivos.

Nessa mesma linha, o Estatuto da Juventude, instituído pela

Lei n° 12.852/2013, que entende como jovens as pessoas entre 15 até 29 anos de idade,

amplia o alcance do direito à saúde infantojuvenil ao estabelecer, em seu art. 20, tratando

especificamente das diretrizes de políticas públicas de atenção à saúde do jovem, que:

Art. 20. A política pública de atenção à saúde do jovem será
desenvolvida em consonância com as seguintes diretrizes: (...)

XI - articulação das instâncias de saúde e justiça na prevenção
do uso e abuso de álcool, tabaco e outras drogas, inclusive
esteróides anabolizantes e, especialmente, crack.

Referido dispositivo legal prevê expressamente a articulação

da saúde e da justiça para a prevenção do uso e abuso do álcool, tabaco e outras drogas,

medida diametralmente oposta à alternativa 3 do Relatório Parcial da ANVISA, que

propõe a “permissão da fabricação, importação e comercialização dos DEF, por meio da

revogação das proibições estabelecidas pela RDC nº 46/2009”.

Considerando os dispositivos já mencionados, é possível

concluir que no ordenamento jurídico brasileiro a permissão para comercialização dos

Dispositivos Eletrônicos para Fumar não é compatível com o direito à saúde de crianças,

adolescentes e jovens.

Partindo de uma perspectiva mais ampla, o direito à saúde é

um direito social fundamental com previsão constitucional e com garantia de acesso

universal e igualitário, consoante os arts. 6° e 196 da Constituição Federal. Inclusive, a

própria atribuição da Agência Regulatória proponente da Tomada Pública de Subsídios é

derivada do direito à saúde, conforme a redação do art. 200, I, in verbis:
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Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras
atribuições, nos termos da lei:

I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias
de interesse para a saúde e participar da produção de
medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e
outros insumos;

Desse modo, afigura-se como dever do Estado, no âmbito do

Sistema Único de Saúde, ao qual a Anvisa pertence, controlar produtos de interesse para

a saúde, tais quais os DEFs. Os Dispositivos Eletrônicos para Fumar são de grande

interesse para a saúde pública em razão dos prejuízos e malefícios relacionados ao seu

funcionamento. Tais dispositivos são uma ameaça à saúde pública em geral e um

obstáculo à exitosa campanha de prevenção ao tabaco executada no Brasil, reconhecida

mundialmente, além de potencializarem o risco de disseminação de doenças.

O envelhecimento também é objeto de tutela da legislação

brasileira, ainda que trate de uma população em outro extremo de idade. Derivado do direito

à vida, o direito ao envelhecimento saudável e em condições de dignidade é protegido pelo

Estado, consoante dispõe o Estatuto do Idoso, regido pela Lei n° 10.741/2003:

Art. 8o O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua
proteção um direito social, nos termos desta Lei e da legislação
vigente.

Art. 9o É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à
vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas
que permitam um envelhecimento saudável e em condições de
dignidade.

Nessa linha, permitir a exposição de crianças, adolescentes e

jovens, uma população que ainda está em processo de desenvolvimento, a equipamentos

como os DEFs, é atentar contra o envelhecimento em si.
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A pesquisa The British Doctors Study, nesse aspecto,

conduzida pelos médicos Richard Doll e Richard Peto, estudou um grupo de médicos por 50

anos, entre 1951 e 2001, para avaliar os hábitos de fumantes e seu histórico médico. Uma

das conclusões do estudo foi a constatação de uma expectativa de vida 10 anos maior

para não fumantes e um ganho de expectativa de vida proporcional para fumantes que

pararam de fumar aos 60, 50, 40 ou 30 anos. (DI CICCO, RAGAZZO & JACINTO, 2016).

A liberação também está na contramão da perspectiva

internacional sobre o tema, tendo em vista que vários países têm buscado endurecer as

restrições dos produtos fumígenos. Nesse sentido, em abril de 2022 a agência reguladora

de saúde e serviços humanos dos Estados Unidos, a F.D.A, anunciou o projeto de banir as

vendas dos cigarros com sabor de menta, que é incluída no produto para dar a sensação

de refrescância ao ato de fumar.

Ainda mais recentemente, em 31 de maio, no Dia Mundial

sem Tabaco, o presidente do México proibiu a comercialização e circulação dos DEFs,

apontando a ameaça dos dispositivos para a saúde, por meio de Decreto presidencial.

No ato normativo mexicano a medida é justificada pela necessidade de proteção aos direitos

humanos à vida, à saúde e ao meio ambiente, pontuando-se que a proibição dos DEFs

seria um dos pilares fundamentais para a contenção da atual situação de alerta sanitário.

2. DA RECOMENDAÇÃO INTERNACIONAL DE PROTEÇÃO

Em 2003 o Brasil ratificou a Convenção-Quadro sobre

Controle do Uso do Tabaco adotada por membros da Organização Mundial da Saúde,

promulgada pelo Decreto n° 5.658/2006. Logo na parte inicial do Decreto (art. 3º), traça-se

o objetivo da Convenção:
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O objetivo da presente Convenção e de seus protocolos é proteger
as gerações presentes e futuras das devastadoras
conseqüências sanitárias, sociais, ambientais e econômicas
geradas pelo consumo e pela exposição à fumaça do tabaco,
proporcionando uma referência para as medidas de controle do
tabaco, a serem implementadas pelas Partes nos níveis nacional,
regional e internacional, a fim de reduzir de maneira contínua e
substancial a prevalência do consumo e a exposição à fumaça do
tabaco.

Assim, a Convenção-Quadro visa tutelar o bem-estar

sanitário, social, ambiental e econômico de todos e das gerações futuras das

consequências do consumo e exposição ao tabaco.

Tendo em vista que os DEFs não produzem fumaça

decorrente da combustão das folhas de tabaco e alguns sequer utilizam o tabaco, desde seu

início a Conferência das Partes da Convenção-Quadro sobre Controle do Uso do Tabaco,

atualmente na sua nona sessão, estuda as medidas que devem ser adotadas quanto aos

dispositivos.

Nesse sentido, a decisão nº 9 da Sexta Sessão da

Conferência das Partes da Convenção Quadro (COP 7), realizada em novembro de 2016 na

Índia, versa sobre os electronic nicotine delivery systems and electronic non-nicotine delivery

systems - também conhecidos pela sigla em inglês ENDS e ENNDS, respectivamente,

equiparáveis aos DEFs. A decisão convida as partes a considerar aplicar medidas

regulatórias para proibir ou restringir a produção, importação, distribuição, oferta, venda

e uso de ENDS e ENNDS de maneira apropriada para suas leis nacionais e objetivos de

saúde pública.

A decisão foi baseada no relatório n° 11 da mesma sessão

(FCTC/COP/7/11) que, entre as suas considerações, revela que:
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a) Foi estimado, em 2015, um mercado global de 10 bilhões
de dólares dos ENDS, de maior prevalência nos Estados
Unidos;

b) A contabilização de até 8 mil sabores únicos de “e-liquid”,
como pipoca aquecida, canela e cereja, cujos efeitos
específicos na saúde ainda não foram devidamente
estudados;

c) Apesar de ser muito provável que os ENDS sejam menos
tóxicos do que a fumaça do cigarro, é muito improvável que
sejam inofensivos, sem ser possível qualificar o quanto seu
uso é mais seguro do que fumar convencionalmente;

d) São escassas e de baixa certeza as evidências
científicas sobre a efetividade dos ENDS como
mecanismo para parar de fumar;

e) A aderência de empresas tradicionais transnacionais de
tabaco ao mercado dos ENDS é uma ameaça ao controle do
tabaco.

Portanto, autorizar a comercialização, importação ou

propaganda de todos os tipos de Dispositivos Eletrônicos para Fumar (DEF), além de

ensejar a violação aos direitos supramencionados é uma violação às recomendações do

tratado internacional ratificado pelo Brasil, contrariando as evidências científicas isentas

de patrocínio que são publicamente apresentadas e ratificadas pelos pares

acadêmicos em âmbito internacional.

3. DOS PRINCÍPIOS DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL E DA PROIBIÇÃO DA
PROTEÇÃO DEFICIENTE

Outra perspectiva extremamente relevante sobre a liberação
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ou restrição dos DEFS é a estabelecida quando se analisam os princípios da proibição do

retrocesso social e de vedação da proteção deficiente.

O princípio da proibição do retrocesso, conforme a doutrina

de Sarlet, Marinoni e Mitidiero, é uma forma de controle para coibir restrições de direitos

sociais, como o direito à saúde, que permite o seu pleno desenvolvimento. Para verificar a

existência de um retrocesso, os autores fornecem os seguintes parâmetros balizadores:

Nesse contexto, como um dos critérios a ser manejado para avaliar a
ocorrência de um retrocesso, portanto, de uma restrição
constitucionalmente ilegítima de direitos sociais, é possível
agregar a necessária demonstração da ocorrência – numa
perspectiva coletiva (atrelada à dimensão objetiva dos direitos) de
efetivo e significativo risco social, não suscetível de ser
compensado por outras medidas. (SARLET; MARINONI;
MITIDIERO, 2021, p. 665)

Os critérios mencionados estão presentes na hipótese de

liberação dos DEFs. O retrocesso afetaria o coletivo da sociedade brasileira, que teria seu

direito à saúde e, consequentemente, ao exercício pleno da dignidade humana, circunscrito,

afetando principalmente as pessoas ainda em desenvolvimento e/ou vulneráveis, como as

crianças, adolescentes e os jovens.

O efetivo e significativo risco social é inerente à liberação da

comercialização e do uso de tais dispositivos, que, segundo as próprias conclusões do

Relatório, possuem e ensejam “alto potencial de dependência; uso dual; toxicidade; danos à

saúde (pulmonares, cardiovasculares, neurológicos, dentre outros); possibilidade de

impactos negativos nas políticas de controle do tabaco e risco de marketing e propaganda

indevida” .7

7 Página 228.
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Nessa esteira, a Organização Mundial da Saúde, no 7º

Relatório sobre a epidemia global do tabaco de 2019, destaca a posição exemplar do Brasil

no combate ao tabagismo sob o prisma global. O relatório aponta que o Brasil, ao lado da

Índia, adota programas integrais de cessação do tabagismo, atingindo o nível das

melhores práticas, bem como, ao lado apenas da Turquia, adotou todas as medidas

MPOWER, planos para reverter a epidemia do tabagismo no seu nível mais alto.

O Brasil está em uma posição incomparável ao resto do mundo

quanto à sua efetividade e ao esforço em combater o uso de produtos fumígenos e o

desenvolvimento do tabagismo. Permitir a liberação do uso e comercialização dos DEFs

configuraria, portanto, flagrante retrocesso do direito social à saúde de todos os brasileiros,

e, em especial, à saúde do público infantojuvenil.

Em sintonia com essa reflexão, o dever de proibição da

proteção deficiente, também conhecido como dever de proteção eficiente, utilizando a

concepção do Professor Guilherme Carneiro de Rezende, deriva do princípio da

proporcionalidade, que evita abusos na relação entre o fim e os meios, mas também exige

uma prestação mínima do Estado Social, sendo que “A não atuação (omissão) ou a

atuação (Estatal) deficiente vulneram de igual modo o dever de proteção” (2021, p. 618).

Dessarte, a autorização do uso, da comercialização e da

publicidade dos DEFs perverte a atuação estatal a um nível de omissão frente ao dever de

proteção da saúde.

4. DO IMPACTO AMBIENTAL E DOS RESÍDUOS DOS DEFs

O fator ambiental é algo que deve ser considerado para avaliar

devidamente a questão da proibição ou permissão dos DEFs, especialmente considerando
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que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental com

menção expressa no texto constitucional:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações.

Dessarte, seria no mínimo inadequada a permissão de

produção de um produto com resíduos tão poluentes quanto os DEFs, sobretudo sem

previsão específica de como esses materiais serão descartados e de como as empresas

produtoras pretendem lidar com a logística reversa dos resíduos eletrônicos.

Tratando precisamente dos reflexos ambientais provocados

pelos DEFs, a Organização Americana Truth Initiative, cuja missão é alcançar uma cultura

de rejeição ao hábito de fumar, produziu três reportagens e um infográfico apresentado

abaixo.

Na reportagem “3 ways JUUL harms the environment” , a8

organização aborda o dado ambiental oriundo da análise dos aparelhos da marca popular

“JUUL”, argumentando que:

a) A marca utiliza aparelhos de plástico de uso único,

orientando, em seu website, o descarte em lixo comum;

b) Os aparelhos frequentemente são descartados em lugares

8 Disponível em:
https://truthinitiative.org/research-resources/emerging-tobacco-products/3-ways-juul-harms-environme
nt.
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incorretos;

c) Cigarros eletrônicos contêm metais pesados, sendo

considerados tanto como resíduo eletrônico (e-waste) quanto resíduo de risco biológico

(biohazard waste).

Já o relatório “A toxic, plastic problem: E-cigarette waste

and the environment” apresenta dados sobre o descarte de cigarros eletrônicos. Entre as9

estatísticas consideradas mais importantes, destaca-se que quase metade dos jovens

entrevistados (49,1%) não sabem o que fazer com os aparelhos utilizados e os

produtos descartáveis e que a maioria dos jovens descarta os aparelhos vazios (51%) e as

baterias vazias e demais peças (43%) no lixo normal.

Por fim, a publicação “Tobacco and the environment” trata10

do impacto geral do tabaco no meio ambiente, aludindo também aos danos causados pelo

cigarro eletrônico. Quanto ao descarte, a organização aponta que os resíduos derivados do

cigarro eletrônico são uma ameaça ambiental potencialmente mais séria do que as

bitucas de cigarro, pois contêm metal, circuitos, cartuchos de plástico de uso único,

baterias e químicos tóxicos no e-liquid.

Sobre a biodegradabilidade, destaca-se que, ao contrário das

bitucas de cigarro, os resíduos do e-liquid não se decompõem mesmo sob condições

extremas, de modo que os cartuchos que são descartados na rua, eventualmente são

reduzidos a microplásticos e produtos químicos que acabam poluindo as águas e a vida

selvagem.

10 Disponível em:
https://truthinitiative.org/research-resources/harmful-effects-tobacco/tobacco-and-environment.

9 Disponível em:
https://truthinitiative.org/research-resources/harmful-effects-tobacco/toxic-plastic-problem-e-cigarette-
waste-and-environment.
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Além disso, a matéria aponta que as baterias e aparelhos do

cigarro eletrônico contêm metais pesados como mercúrio e chumbo, assim como as baterias

de lítio são conhecidas por explodir e provocar incêndios em caminhões de lixo e aterros

sanitários se danificadas ou expostas a calor extremo. A Truth Initiative reuniu as principais

informações desta publicação no infográfico abaixo, apresentado em tradução livre:
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Por fim, pontua-se que o Dia Mundial Sem Tabaco de 2022,

idealizado pela Organização Mundial da Saúde e comemorado no dia 31 de maio, teve

como tema “Tabaco: Ameaça ao Meio Ambiente”, incluindo os DEFs na campanha.

5. DOS MATERIAIS RECOMENDADOS

Parcela dos dados, questionamentos e informações trazidos

como contribuição a esta Tomada Pública de Subsídios já foi objeto de reflexão e estudo

pela Coordenação do Projeto Estratégico Semear. Os Dispositivos Eletrônicos para Fumar

foram tratados no Informativo Semanal nº 08/2022, voltado ao público externo e a grupos

de interesse, e também no Informativo Mensal Temático n° 02/2022, voltado para

membros e servidores do Ministério Público do Estado do Paraná, cujas imagens das capas

seguem abaixo, juntamente com os com links de redirecionamento:
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A publicação dos Informativos teve início em julho de 2021

com o propósito de divulgar as atividades desenvolvidas pelo Comitê do Ministério Público

do Estado do Paraná de Enfrentamento às Drogas, além de pesquisas, artigos, eventos e

notícias sobre temas relacionados às políticas públicas sobre drogas.

Trata-se de documentos especializados, elaborados a partir

de informações de interesse socioassistencial, jurídico, e na área de pesquisa, que

consideram também as agendas de eventos e evidências científicas atualizadas,

constituindo-se em materiais aptos para contribuir com a Tomada Pública de Subsídios em

tela.

Não obstante, a Coordenação do Projeto Estratégico

Semear permanece à disposição para remeter os Informativos, que são divulgados e

publicados no site institucional

(https://site.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3362), a qualquer

interessado.

Sem mais para o momento e colocando-nos à disposição

para prestar esclarecimentos complementares eventualmente necessários,

subscrevemo-nos atenciosamente.

GUILHERME DE BARROS PERINI
Coordenador do Comitê do Ministério Público do Estado do Paraná de Enfrentamento às

Drogas e do Projeto Estratégico Semear – Enfrentamento ao Álcool, Crack e Outras Drogas

LETÍCIA SORAYA PRESTES GONÇALVES DE PAULA
Assessora Jurídica do Comitê do Ministério Público do Estado do Paraná de Enfrentamento

às Drogas e do Projeto Estratégico Semear – Enfrentamento ao Álcool, Crack e Outras
Drogas

21

https://site.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3362


COORDENAÇÃO DO COMITÊ DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
DE ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS - PROJETO ESTRATÉGICO SEMEAR

NOELI KÜHL SVOBODA BRETANHA
Psicóloga do Comitê do Ministério Público do Estado do Paraná de Enfrentamento às

Drogas e do Projeto Estratégico Semear – Enfrentamento ao Álcool, Crack e Outras Drogas

KATIUSCYA AYECHA HEISE FERREIRA BINDE
Estagiária de Pós-Graduação em Direito do Comitê do Ministério Público do Estado do

Paraná de Enfrentamento às Drogas e do Projeto Estratégico Semear – Enfrentamento ao
Álcool, Crack e Outras Drogas

NATÁLIA AMARAL DE OLIVEIRA
Estagiária de Graduação em Direito do Comitê do Ministério Público do Estado do Paraná
de Enfrentamento às Drogas e do Projeto Estratégico Semear – Enfrentamento ao Álcool,

Crack e Outras Drogas

EMANUELLE SILVÉRIO DO NASCIMENTO
Estagiária de Ensino Médio do Comitê do Ministério Público do Estado do Paraná de

Enfrentamento às Drogas e do Projeto Estratégico Semear – Enfrentamento ao Álcool,
Crack e Outras Drogas

ADESÕES:

GUILHERME ATHAYDE RIBEIRO FRANCO
Promotor de Justiça de Campinas do Ministério Público do Estado de São Paulo

Especialista em Dependência Química pela UNIFESP

ELIANA ARANTES BUENO SALCEDO
Presidente do MOVIMENTO MULHERES QUE SE IMPORTAM

22



COORDENAÇÃO DO COMITÊ DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
DE ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS - PROJETO ESTRATÉGICO SEMEAR

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. RESOLUÇÃO DA DIRETORIA
COLEGIADA – RDC Nº 14, DE 15 DE MARÇO DE 2012. Disponível em:
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/RDC_46_2009_COMP.pdf/2148a322-
03ad-42c3-b5ba-718243bd1919. Acesso em: 06 maio 2022.

BRASIL. LEI Nº 13.106, DE 17 DE MARÇO DE 2015. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13106.htm#art1. Acesso em
02 jun. 2022.

BRASIL. LEI Nº 12.852, DE 5 DE AGOSTO DE 2013. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12852.htm.

DI CICCO, Maria Elisa; RAGAZZO, Vincenzo; JACINTO, Tiago. Mortality in relation to
smoking: the British Doctors Study. Breathe, 2016; 12, p. 275–276. Disponível em:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5298160/

DEUTSCHE WELLE. México endurece restrições ao fumo e proíbe vapers. DW, 2022.
Disponível em:
https://www.dw.com/pt-br/m%C3%A9xico-endurece-restri%C3%A7%C3%B5es-ao-fumo-e-pr
o%C3%ADbe-vapers/a-62002943. Acesso em: 02 jun. 2022.

JEWETT, Christina. F.D.A. Moves to Ban Sales of Menthol Cigarettes. The New York
Times, 2022. Disponível em:
https://www.nytimes.com/2022/04/28/health/menthol-ban-fda.html.Acesso em: 06 maio 2022.

MIECH, Richard; LEVENTHAL, Adam; JOHNSTON, Lloyd. Trends in Use and Perceptions of
Nicotine Vaping Among US Youth From 2017 to 2020. JAMA Pediatr. 2021;175(2):185-190.
Disponível em: https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2774132. Acesso
em: 06 maio 2022.

MÉXICO. DECRETO por el que se prohíbe la circulación y comercialización en el
interior de la República, cualquiera que sea su procedencia, de los Sistemas

23

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/RDC_46_2009_COMP.pdf/2148a322-03ad-42c3-b5ba-718243bd1919
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/RDC_46_2009_COMP.pdf/2148a322-03ad-42c3-b5ba-718243bd1919
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13106.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12852.htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5298160/
https://www.dw.com/pt-br/m%C3%A9xico-endurece-restri%C3%A7%C3%B5es-ao-fumo-e-pro%C3%ADbe-vapers/a-62002943
https://www.dw.com/pt-br/m%C3%A9xico-endurece-restri%C3%A7%C3%B5es-ao-fumo-e-pro%C3%ADbe-vapers/a-62002943
https://www.nytimes.com/2022/04/28/health/menthol-ban-fda.html
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2774132


COORDENAÇÃO DO COMITÊ DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
DE ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS - PROJETO ESTRATÉGICO SEMEAR

Electrónicos de Administración de Nicotina, Sistemas Similares sin Nicotina, Sistemas
Alternativos de Consumo de Nicotina, cigarrillos electrónicos y dispositivos
vaporizadores con usos similares, así como las soluciones y mezclas utilizadas en
dichos sistemas. Cidade do México: Diario Oficial de la Federación, 2022. Disponível em:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5653845&fecha=31/05/2022#gsc.tab=0.
Acesso em: 02 jun. 2022.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Relatório da OMS sobre a epidemia global do
tabaco, 2019 - Resumo. Genebra: World Health Organization, 2019. Disponível em:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325968/WHO-NMH-PND-2019.5-por.pdf?ua
=1&ua=1. Acesso em: 12 maio 2022.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE. Dia Mundial Sem Tabaco - 31 de maio de
2022. Brasília: Escritório Regional para as Américas da Organização Mundial da Saúde.
Disponível em: https://www.paho.org/pt/campaigns/world-no-tobacco-day-2022. Acesso em:
02 jun. 2022.

REZENDE, Guilherme Carneiro de. O contributo do Ministério Público à proteção dos
direitos humanos por meio do processo penal efetivo. In: CAMBI, Eduardo (Org.). Ministério
Público contemporâneo e do Futuro. 1ª edição. Belo Horizonte, São Paulo: D’Plácido,
2021.

SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito
Constitucional. 10ª edição. São Paulo: Saraiva Educação, 2021.

SUDRÉ, Luciene. Indústria do cigarro quer todas as idades com dispositivos
eletrônicos. O Joio e o Trigo, 2020. Disponível em:
https://ojoioeotrigo.com.br/2020/11/industria-do-cigarro-quer-todas-as-idades-com-dispositivo
s-eletronicos/. Acesso em: 11 maio 2022.

SUDRÉ, Luciene; FERREIRA, Yuri. O Futuro da Fumaça. The Intercept Brasil, 2020
Disponível em:
https://theintercept.com/2020/10/19/como-a-industria-do-cigarro-esconde-os-perigos-do-vap
e-para-convencer-voce-a-fumar/. Acesso em: 10 maio 2022.

TRUTH INITIATIVE. 3 ways JUUL could harm the environment. Truth Initiative, 2019.
Disponível em:

24

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5653845&fecha=31/05/2022#gsc.tab=0
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325968/WHO-NMH-PND-2019.5-por.pdf?ua=1&ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325968/WHO-NMH-PND-2019.5-por.pdf?ua=1&ua=1
https://www.paho.org/pt/campaigns/world-no-tobacco-day-2022
https://ojoioeotrigo.com.br/2020/11/industria-do-cigarro-quer-todas-as-idades-com-dispositivos-eletronicos/
https://ojoioeotrigo.com.br/2020/11/industria-do-cigarro-quer-todas-as-idades-com-dispositivos-eletronicos/
https://theintercept.com/2020/10/19/como-a-industria-do-cigarro-esconde-os-perigos-do-vape-para-convencer-voce-a-fumar/
https://theintercept.com/2020/10/19/como-a-industria-do-cigarro-esconde-os-perigos-do-vape-para-convencer-voce-a-fumar/


COORDENAÇÃO DO COMITÊ DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
DE ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS - PROJETO ESTRATÉGICO SEMEAR

https://truthinitiative.org/research-resources/emerging-tobacco-products/3-ways-juul-harms-e
nvironment . Acesso em: 02 jun 2022.

TRUTH INITIATIVE. A toxic, plastic problem: E-cigarette waste and the environment.
Truth Initiative, 2021. Disponível em:
https://truthinitiative.org/research-resources/harmful-effects-tobacco/toxic-plastic-problem-e-c
igarette-waste-and-environment. Acesso em: 02 jun 2022.

TRUTH INITIATIVE. Tobacco and the environment. Truth Initiative, 2021. Disponível em:
https://truthinitiative.org/research-resources/harmful-effects-tobacco/tobacco-and-environme
nt. Acesso em: 02 jun 2022.

UNAME. Covitel. Observatório da APS, 2022. Disponível em:
http://observatoriodaaps.com.br/covitel/. Acesso em: 02 jun 2022.

ZULFIQAR, Hassam; RAHMAN, Omar. Vaping Associated Pulmonary Injury. StatPearls,
2022. Disponível em:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560656/#:~:text=Vaping%2Dassociated%20pulmona
ry%20injury%20. Acesso em: 06 maio 2022.

WHO FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL. FCTC/COP7(9) Electronic
nicotine delivery systems and electronic nonnicotine delivery systems. Delhi:
Conference of the Parties to the WHO Framework Convention on Tobacco Control Seventh
session, 2016. Disponível em:
https://fctc.who.int/publications/m/item/fctc-cop7(9)-electronic-nicotine-delivery-systems-and-
electronic-nonnicotine-delivery-systems. Acesso em: 09 maio 2022.

WHO FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL. FCTC/COP/7/11
Electronic Nicotine Delivery Systems and Electronic Non-Nicotine Delivery Systems
(ENDS/ENNDS). Delhi: Conference of the Parties to the WHO Framework Convention on
Tobacco Control Seventh session, 2016. Disponível em:
https://fctc.who.int/publications/m/item/fctc-cop-7-11-electronic-nicotine-delivery-systems-and
-electronic-non-nicotine-delivery-systems-(ends-ennds). Acesso em: 09 maio 2022.

25

https://truthinitiative.org/research-resources/emerging-tobacco-products/3-ways-juul-harms-environment
https://truthinitiative.org/research-resources/emerging-tobacco-products/3-ways-juul-harms-environment
https://truthinitiative.org/research-resources/harmful-effects-tobacco/toxic-plastic-problem-e-cigarette-waste-and-environment
https://truthinitiative.org/research-resources/harmful-effects-tobacco/toxic-plastic-problem-e-cigarette-waste-and-environment
https://truthinitiative.org/research-resources/harmful-effects-tobacco/tobacco-and-environment
https://truthinitiative.org/research-resources/harmful-effects-tobacco/tobacco-and-environment
http://observatoriodaaps.com.br/covitel/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560656/#:~:text=Vaping%2Dassociated%20pulmonary%20injury%20
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560656/#:~:text=Vaping%2Dassociated%20pulmonary%20injury%20
https://fctc.who.int/publications/m/item/fctc-cop7(9)-electronic-nicotine-delivery-systems-and-electronic-nonnicotine-delivery-systems
https://fctc.who.int/publications/m/item/fctc-cop7(9)-electronic-nicotine-delivery-systems-and-electronic-nonnicotine-delivery-systems
https://fctc.who.int/publications/m/item/fctc-cop-7-11-electronic-nicotine-delivery-systems-and-electronic-non-nicotine-delivery-systems-(ends-ennds)
https://fctc.who.int/publications/m/item/fctc-cop-7-11-electronic-nicotine-delivery-systems-and-electronic-non-nicotine-delivery-systems-(ends-ennds)

