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O Narguilé está sendo usado por mais de 212 mil pessoas acima de 18 anos em nosso 

país, segundo pesquisa do IBGE. Porém o uso do Narguilé esta disseminado entre os jovens 
em idade escolar, pois se tornou uma espécie de modismo entre os alunos. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma sessão de narguilé (que 
chega a durar 80 minutos) corresponde à fumaça de cem cigarros e o Dr.º Luiz Felipe Ribeiro 
Pinto, vice-diretor geral do INCA (Instituto Nacional do Câncer) diz que as substâncias usadas 
no narguilé não são submetidas a nenhum filtro. Ele explica que existe uma concentração 
muito maior de fumaça inalada, multiplicando de 20 a 30 vezes o risco de um fumante ficar 
viciado. Explica ainda que a mesma substância que provoca o vício é a Nicotina, que está 
presente em quantidades bem maiores, porém compactadas. "Cigarro e Narguilé são dois 
produtos extremamente cancerígenos", ele afirma. 

Estudos associam o uso de narguilé ao desenvolvimento de câncer de pulmão, 
doenças respiratórias, doença periodontal (da gengiva) e com o baixo peso do recém-nascido, 
além de expor seus usuários a alta taxa de nicotina em concentração que causa dependência. 
Após 45 minutos de sessão, o narguilé aumenta os batimentos cardíacos e a concentração de 
monóxido de carbono expirado. Ocorre também maior exposição a metais pesados, altamente 
tóxicos e de difícil eliminação, como o cádmio. Em longo prazo, seu consumo causa câncer de 
pulmão, boca e bexiga, aterosclerose e doença coronariana. Mas os riscos do uso do narguilé 
não estão somente relacionados ao tabaco, mas também a doenças infectocontagiosas: 
compartilhar o bocal entre os usuários pode resultar na transmissão de doenças como herpes, 
hepatite C e tuberculose. 

Informações da pesquisa Vigescola evidenciaram a alta prevalência do consumo do 
narguilé entre escolares de 13 a 15 anos. Em São Paulo (SP), 93,3% dos entrevistados que 
consumiam outros produtos de tabaco fumado, além do cigarro industrializado, declararam 
usar o narguilé com maior frequência. 

Essa ideia de que cachimbo de água é bacana precisa ser desmontada, pois os jovens 
passaram a usar o Narguilé por puro modismo e não sabem o quanto isso é prejudicial e 
nocivo para a saúde. Com a popularização desta prática entre os jovens, através do modismo 
instalado, a agressão à saúde torna-se ainda pior. 

O uso do Narguilé deverá ser combatido visando atingir o público entre 11 até 18 anos 
em ação preventiva, no sentido de impedir a experimentação e a iniciação ao uso do narguilé. 
Espera-se um resultado benéfico tanto para aplicação em políticas de saúde pública voltada 
para prevenção da iniciação dos jovens, quanto para aquelas direcionadas para a cessação ao 
uso do fumo na população geral. 

O Narguilé também é conhecido como cachimbo d'água, shisha ou Hookah, e é um 
dispositivo no qual o tabaco é aquecido e a fumaça gerada passa por um filtro de água, as 
vezes os jovens utilizam champanhe, antes de ser aspirada pelo fumante, por meio de uma 
mangueira. O consumo de narguilé é considerado pela população, erroneamente menos nocivo 
e até não prejudicial à saúde. Grande engano, a substância que provoca o vício é a Nicotina, 
que no caso do Narguilé está presente em quantidades muito maiores que no cigarro. O 
produto é extremamente cancerígeno. O Narguilé favorece o surgimento de doenças 
respiratórias, cardiovasculares e também alguns tipos de câncer como os de pulmão, câncer 
de boca e bexiga. O compartilhamento do produto também contribui para transmissão de 
doenças contagiosas como herpes e hepatite C. 



De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), os tabacos usados no 
Narguilé, possuem diversas essências e apresentam quatro vezes mais Nicotina, 11 vezes 
mais monóxido de carbono e 100 vezes mais alcatrão do que o cigarro comum. Além disso, 
segundo a organização, consumir uma rodada no cachimbo é equivalente a fumar 100 
cigarros. 

Por todo o acima exposto, conto com a aprovação do presente Projeto de Lei por parte 
dos Nobres Pares. 
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