
Respostas da Anvisa sobre alteração na RDC 90/2017 

 

1)      Há a possibilidade de inclusão de novos produtos, como cigarro eletrônico/ aquecido, a 

partir de mudanças na RDC 90/2007? 

  

A revisão da RDC nº 90/2007, por meio da CP 314/2017, tem como abrangência apenas os 

produtos fumígenos derivados do tabaco tradicionais. Os novos tipos de produtos fumigenos 

serão objetos de análise de outro tema da Agenda Regulatória 2017-2020, o tema 11.3 - 

Regularização de novos tipos de produtos fumígenos. 

  

Os dispositivos eletrônicos para fumar, dente eles os cigarros eletrônicos, são proibidos no 

Brasil desde 2009, por meio da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 46/2009. Esta norma 

traz as seguintes proibições: 

  

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. 

  

Tal proibição ocorreu especialmente por conta das alegações não comprovadas sobre seu uso 

no tratamento do tabagismo e de uma suposta ausência de dano. Conforme a legislação 

brasileira em vigor, qualquer alegação desta natureza precisa ser comprovada, e, até o 

momento nenhuma empresa conseguiu comprovar. 

  

Em 2016, foi publicada uma pesquisa com as evidências científicas existentes sobre os cigarros 

eletrônicos, tal publicação foi uma parceria do Ministério da Saúde – Instituto Nacional do 

Câncer (INCA), da Organização Panamericana da Saúde (OPAS) e da Anvisa. Como resultado 

deste estudo conclui-se pela falta de evidências científicas sofre a segurança destes produtos e, 

portanto, estes continuam proibidos no Brasil. O referido estudo pode ser obtido por meio do 

Portal da Anvisa (Cigarros Eletrônicos: o que sabemos?).   
  

O Relatório da 7ª Convenção das Partes da CQCT-OMS, ocorrida em 2016 na Índia, convida os 

181 países signatários da Convenção a proibirem Dispositivos Eletrônicos para Fumar ou a 

tomarem medidas restritivas quanto a estes produtos. No caso do Brasil, tais produtos já se 

encontram proibidos, como descrito acima. Qualquer medida contrária a esta proibição 

somente poderá ser tomada pela Anvisa com a existência de estudos que provem a ausência de 

risco de tais produtos, não somente quanto aos danos causados à saúde, mas também quanto 

ao potencial de causar atratividade e iniciação ao tabagismo, principalmente com relação ao 

público jovem. 



  

Em julho de 2017, a Anvisa recebeu documento de apoio da Associação Médica Brasileira 

(AMB) e das Sociedades Médicas a ela filiadas à proibição dos Dispositivos Eletrônicos no Brasil. 
Tal documento descreve a toxicidade destes produtos e a atratividade exercida junto aos 

jovens, que há falta de evidências científicas para o uso destes produtos na cessação do 

tabagismo, dentre outras importantes questões que apoiam a posição da Anvisa de proibir tais 

produtos. 

  

2)      Quais as principais mudanças que a RDC 90 deve sofrer? 

  

As mudanças da atual RDC ainda estão em discussão dentro do processo de análise da CP 

314/2017. A minuta apresentada na CP traz a implementação de um sistema de protocolização 

de petição totalmente eletrônico, a inclusão de definição dos diversos produtos fumígenos 

abrangidos pela norma e novas exigências de informações sobre a composição e emissão dos 

produtos. 
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