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Entendendo os HTPs: 
Problemas atuais e 
descobertas recentes

Os produtos de tabaco 
aquecidos (HTPs) são uma 
adição relativamente nova 
ao mercado de produtos de 
tabaco e nicotina. Há um 
debate científico e político em 
andamento sobre o papel dos 
HTPs na redução de danos do 
tabaco, com preocupações 
sobre os efeitos na saúde, 
marketing e envolvimento da 
indústria do tabaco.1, 2 Este 
explicador visa destacar 
questões atuais em torno de 
HTPs e achados de pesquisas 
recentes, incluindo pesquisas 
STOP, investigando esses 
problemas.
 

Noções básicas de HTPs:  
O que são produtos de tabaco aquecido?
A maioria dos HTPs consiste em dois elementos: um dispositivo eletrônico 
e bastões de tabaco. Estes podem ser adquiridos separadamente. O 
dispositivo aquece os bastões de tabaco para produzir um aerossol que os 
usuários inalam. Este aerossol contém nicotina e outros produtos químicos, 
incluindo tóxicos e substâncias potencialmente nocivas.3

A maioria dos HTPs usa um elemento eletrônico para aquecer o tabaco, mas 
alguns usam uma ponta de carbono que deve ser acesa como um cigarro 
combustível. Com HTPs de ponta de carbono, não há elemento eletrônico; o 
tabaco é aquecido por transferência de calor da ponta de carbono acesa.4 

Embora a Philip Morris International (PMI), a maior empresa transnacional de 
tabaco do mundo, detenha a grande maioria da participação no mercado 
global de HTPs, outras grandes empresas de tabaco fabricam e vendem 
HTPs, bem como5: 

Empresa de tabaco Marca de HTP Participação de 
mercado global 
estimada do HTP6

Philip Morris International IQOS 71,5%

British American Tobacco Glo 15,3%

Japan Tobacco International Ploom 4,3%

Korean Tobacco & Ginseng* Lil 2,9%

Outros:
Altria
Imperial Brands
China National Tobacco 
Corporation

IQOS da PMI nos 
EUA
Pulze
Mok

6%

Por volume de varejo de bastões em 2021

*Lil, um produto da Korean Tobacco & Ginseng (KT&G), é vendido sob 
licença pela Philip Morris International (PMI) fora da Coreia do Sul7 
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Confusão entre HTPs e ENDS
Muitos produtos eletrônicos de tabaco e nicotina mais 
recentes podem ser parecidos e, portanto, podem ser 
facilmente confundidos entre si. Os HTPs contêm tabaco 
e, portanto, são diferentes dos cigarros eletrônicos. 
Embora os cigarros eletrônicos possam ser viciantes, 
eles não contêm tabaco. Os cigarros eletrônicos podem 
ser categorizados como sistemas eletrônicos de entrega 
de nicotina (ENDS) ou sistemas eletrônicos de entrega 
sem nicotina (ENNDS),8 dependendo se o produto 
contém nicotina. ENDS e ENNDS contêm “e-líquidos” 
que o dispositivo transforma em vapor que o usuário 
inala. Alguns dispositivos híbridos, como o Ploom da 
Japan Tobacco International (JTI) e o Lil Hybrid da KT&G, 
contêm tabaco e “e-líquidos”. Como contêm tabaco, são 
classificados como HTPs.

Parte dessa confusão parece ser propagada pela 
indústria do tabaco. Uma análise recente da promoção 
online pela PMI de sua marca HTP IQOS na Nova 
Zelândia mostrou que a empresa associou seu produto 
HTP (IQOS 3 e IQOS Multi) com seu produto ENDS (IQOS 
VEEV).9 Além da confusão decorrente do uso de “IQOS” 
em ambos os nomes de produtos, uma promoção online 
da PMI foi vendida como um “pacote” e sugeriu o uso 

do produto ENDS “quando você está em movimento” e o 
HTP “quando você tiver um momento para relaxar.” Isso 
faz parecer que a PMI está associando intencionalmente 
os dois produtos, o que cria confusão, e incentivando o 
uso duplo do HTP e ENDS. 

A Philip Morris Limited, subsidiária da PMI no Reino 
Unido, também pode confundir as percepções de HTPs 
e ENDS em seu site “Hold My Light”. O site faz parte 
de sua iniciativa “Smoke-Free Future”, que afirma que 
o “objetivo da empresa é substituir os cigarros por 
produtos sem fumaça que sejam uma escolha melhor do 
que continuar fumando”.10 Embora o site mencione que 
os HTPs aquecem o tabaco, afirma que os HTPs são 
semelhantes aos cigarros eletrônicos, pois produzem 
“um vapor contendo nicotina”. (Veja imagem abaixo.)11 
Na realidade, as emissões do tabaco aquecido contêm 
não apenas nicotina, mas uma variedade de produtos 
químicos, incluindo muitos conhecidos por serem 
potencialmente prejudiciais, incluindo cancerígenos.12 

Captura de tela do site “Hold My Light” em maio de 2022
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Controvérsia em torno da alegação de 
“livre de fumaça”
Uma controvérsia importante em torno dos HTPs é se 
eles são realmente “livres de fumaça”. A British American 
Tobacco inclui seu HTP, glo, como parte de seu portfólio 
de produtos “não combustíveis”.13 A JTI faz propaganda do 
“sabor suave sem fumaça” de seu HTP, Ploom.14 A PMI faz 
alegações consistentes e proeminentes de que seu produto 
é “livre de fumaça”.15 Esses termos foram contestados.16, 17, 18

Novas pesquisas feitas por cientistas independentes lançam 
dúvidas especificamente sobre as alegações de “livre de 
fumaça” da PMI em torno do IQOS. O artigo questiona a 
base sobre a qual as emissões de HTP são comparadas 
às emissões de cigarros. Os autores observam que todas 
as comparações até o momento mediram os constituintes 
nocivos e potencialmente nocivos produzidos por um 
bastão de tabaco IQOS, que contém cerca de 177-203 mg 
de tabaco, a um cigarro de referência, que contém cerca de 
645 mg de tabaco.19 Os autores destacam que não se trata 
de uma comparação “igual contra igual”, sendo necessária a 
comparação com base no “tabaco”. O documento também 
pede mais análises de uso repetido para avaliações mais 
confiáveis dos tóxicos liberados pelo IQOS.  

Além dos benefícios óbvios de marketing e reputação de 
oferecer um produto “sem fumaça”, documentos vazados 
da PMI sugerem que uma das principais razões para 
comercializar o IQOS como “sem fumaça” é obter um 
status fiscal favorável.20 Quando a alíquota de imposto 
sobre esses produtos é menor, as empresas de tabaco têm 
a oportunidade de aumentar seus lucros. Há evidências 
da intromissão da indústria do tabaco nesta questão. Um 
relatório de 2020 detalha um exemplo na Itália, onde a Philip 
Morris Itália enviou comunicações buscando distinguir o 
IQOS dos cigarros para autoridades governamentais.21 O 
Índice Global de Interferência da Indústria do Tabaco de 
2021 indicou que, a partir de 2021, os HTPs na Itália tiveram 
apenas cerca de um quarto dos impostos cobrados sobre 
os cigarros,22 um número que supostamente leva a perdas 
anuais de receita do governo de quase 400 milhões  
de euros.23 

Saiba mais sobre as atuais políticas e regulamentações 
fiscais dos HTP em todo o mundo com os seguintes 
recursos: “Regulamento Global de Produtos de Tabaco 
Aquecidos” (Campaign for Tobacco-Free Kids), “Ficha 
de Informações sobre Produtos de Tabaco Aquecidos” 
(Organização Mundial da Saúde) e “Países que 
Regulamentam Produtos de Tabaco Aquecidos” (Institute for 
Global Tobacco Control). 

Ambiguidade em torno dos riscos
Está bem estabelecido através dos próprios documentos 
da indústria e extensos litígios que a longa e terrível 
história da indústria do tabaco de má conduta científica e 
desinformação sobre os danos do tabaco levou a grandes 
atrasos na regulamentação efetiva dos cigarros.24 

Para entender com precisão os riscos à saúde associados 
aos HTPs, é necessária uma pesquisa não tendenciosa 
realizada independentemente da indústria do tabaco. No 
entanto, revisões sistemáticas de estudos que avaliam os 
riscos de HTPs descobriram que a maioria das pesquisas 
de HTPs é financiada pela indústria do tabaco.25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31 Além disso, a maioria dos estudos clínicos sobre os 
riscos para a saúde dos HTPs teve pelo menos algum risco 
de viés.32, 33, 34 

Além das incertezas na pesquisa, a ambiguidade em torno 
dos riscos à saúde dos HTPs é gerada ainda mais pelas 
comunicações corporativas das empresas. Há evidências 
de que algumas alegações feitas pela PMI podem enganar 
os consumidores sobre os riscos de seu HTP.35, 36, 37, 38 
Em um novo estudo, os pesquisadores investigaram as 
comunicações da PMI com os consumidores por meio de um 
serviço de webchat ao vivo no site do IQOS. Eles analisaram 
54 conversas de webchat em 22 países e descobriram que 
uma variedade de alegações sobre os riscos à saúde dos 
HTPs foram feitas a consumidores em potencial, algumas 
das quais eram inconsistentes ou até contraditórias, tanto 
dentro como entre países.39 
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Os HTPs ajudam os fumantes a parar  
de fumar?
Uma revisão Cochrane de 2022 concluiu que o uso de 
HTPs para ajudar as pessoas a parar de fumar permanece 
incerto, pois não identificaram estudos publicados medindo 
isso. A mesma revisão também investigou o impacto dos 
HTPs nas taxas de tabagismo. Os autores concluíram que 
“os dados de dois estudos de séries temporais mostraram 
que a taxa de declínio nas vendas de cigarros acelerou 
após a introdução do tabaco aquecido no mercado no 
Japão”. Os autores observam: “Esta evidência era de muito 
baixa certeza, pois havia risco de viés, incluindo possível 
confusão, e as vendas de cigarros são uma medida indireta 
da prevalência do tabagismo”.40 É importante notar que os 
cigarros eletrônicos são proibidos no Japão e, portanto, 
os HTPs não enfrentam concorrência de outros produtos 
eletrônicos mais recentes.

Também estão surgindo evidências crescentes, tanto da 
indústria quanto de fontes independentes, que mostram que 
uma alta proporção de usuários de HTP não faz uma troca 
completa e, de fato, continua fumando cigarros.41, 42, 43, 44, 45, 

46, 47, 48

Há evidências sugerindo que a PMI está tentando retratar o 
IQOS como um produto de cessação, mesmo que não haja 
comprovação científica de que o IQOS ajude os usuários a 
parar de fumar.49  A empresa também definiu suas próprias 
definições para usuários do IQOS, variando de “usuários 
situacionais” a “usuários predominantes” e “usuários 
convertidos”.50 A definição da PMI de “usuário convertido” é 
alguém que usa o IQOS para mais de 95% de seu consumo 
de tabaco e apenas durante uma avaliação de sete dias. Até 
o final de 2020, a PMI havia relatado que mais de 12 milhões 
de usuários do IQOS haviam “mudado” para o IQOS, mas 
isso também mediu apenas o uso em um período de sete 
dias.51 Além disso, ainda não está claro como a PMI calcula 
suas estimativas de usuários. 

Conclusão
Os benefícios dos HTPs para a saúde pública ainda não 
foram demonstrados. Isso coloca em questão seu uso 
para redução de danos do tabaco em relação a outras 
alternativas estabelecidas de redução de danos. No 
entanto, o benefício dos HTPs para a indústria do tabaco é 
evidente: Eles oferecem outro caminho para o lucro e podem 
contribuir para a narrativa de “transformação” contínua 
das empresas de tabaco, enquanto continuam a fabricar e 
vender trilhões de cigarros todos os anos.
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