
PREVENÇÃO E SAÚDE

S I M  À  V I DA ,  
NÃO  AO  C IG A R RO !



PREVENÇÃO E SAÚDE

Estratégias da indústria Cigarros eletrônicos

Existe 1,3 bilhão de 
usuários de tabaco em 

todo o mundo.

O tabaco mata 8 milhões 
de pessoas ao ano. 

Tabaco X covid – É provável que os fumantes sejam 
mais vulneráveis ao covid-19 pois, ao fumar, os dedos 
estão em contato com os lábios, o que aumenta a 
possibilidade de transmissão do vírus da mão para 
a boca. Os fumantes também podem já ter doença 
pulmonar ou capacidade pulmonar reduzida, o que 
aumentaria o risco de doença grave.

A cada 4 segundos 
alguém morre em 

decorrência do hábito 
de fumar.

Você sabia? 

!



 

voltar

Utiliza sabores e design atrativos  
aos jovens. 

Promove produtos como “dano reduzido” 
ou alternativas “mais limpas” aos cigarros 
convencionais.

Patrocina celebridades / influenciadores e 
concursos com a marca.

Faz publicidade em pontos de venda 
frequentados por crianças, incluindo a 
exibição ao lado de doces.

Trabalha o marketing indireto de seus 
produtos em filmes e séries.

Vende cigarros descartáveis   e outros 
produtos de tabaco e nicotina nas escolas,  
o que torna o produto mais barato e fácil 
para as crianças em idade escolar.

Para atrair cada vez mais 
usuários, a indústria tem 
suas estratégias: 



 

voltar

Proteja as pessoas que você 
ama e ajude a passar estas 
informações. <3

Fonte: Organização Mundial da Saúde  
(site internacional) 

O perigo dos  
cigarros eletrônicos  
Promovido como um produto inofensivo 
e mais saudável do que o cigarro 
convencional, a versão eletrônica 
tem sido socialmente mais aceita, 
principalmente entre os jovens. Porém, 
é bom saber que ela também é viciante 
e prejudicial à saúde. Então, o melhor 
mesmo é passar bem longe! 
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