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Criado na Índia, século XVII, fins medicinais; 

 

Difundido nas culturas: africanas, orientais e 
asiáticas; 

 

Chineses e Árabes – fumar ópio; 

 

 Hoje – Península Arábica, Turquia, Índia, 
Bangladesh, Paquistão e Brasil  

                          HISTÓRICO 



ONDE TEM FUMAÇA, ÀS VEZES 
TEM UM NARGUILÉ 

E é aí que mora o perigo!  
    Mesmo porque o tradicional cachimbo d’água usado há milênios 
nos países do Sudeste Asiático e Oriente Médio agora é a nova 
moda entre os jovens no Brasil. 

 

     Com a campanhas de conscientização e prevenção dos 
malefícios do tabaco, bem como, taxações e restrições do uso e 
consumo de cigarro, as industrias do tabaco sentiram diminuição  
dos seus lucros e clientela.  

Então o que fazer para reverter o prejuizo? 



ONDE TEM FUMAÇA, ÀS VEZES 
TEM UM NARGUILÉ 

      ASSIM.... 

      Tudo começou com a exibição na televisão de uma novela. 

A “MODA” FOI CRIADA.... 

       Em seguida, bares e restaurantes aderiram à onda para 
agradar aos clientes. Assim, de boca em boca, o que era moda 
tornou-se uma febre. 

 

        Em virtude da mistura de inúmeras essências, o narguilé tem 
aromas variados. É feito com um fumo especial (um  melaço, 
subproduto do açúcar). Os sabores mais conhecidos, são: 
pêssego, maçã-verde, coco, flores e mel. 



 CACHIMBO D’ÁGUA; 

 NARGUILÉ; 

  ARGUILE; 

  SHISHA; 

  HOOKAH; 

  NARGUILA; 

  NAKLA. 

COMO É CONHECIDO 



COMO  FUNCIONA? 















PIOR QUE CIGARRO 

CONVENCIONAL 





 

 

 

EFEITOS NO  

 

ORGANISMO 



ATIVO:  CÂNCER PULMÃO, DOENÇAS 
CARDIVASCULARES, INFARTO DO MIOCÁRDIO, 
ARTERIOSCLEROSE E ASMA. 

 

PASSIVO: IRRITAÇÃO NOS OLHOS, TOSSE, 
PROBLEMAS ALÉRGICOS E DOR DE CABEÇA. 

 

CRIANÇAS: BRONQUITE, PNEUMONIA, INFECÇÃO 
OUVIDO E SINDROME DA MORTE SÚBITA INFANTIL. 

MALES DO TABACO 



Nicotina - sendo a mais conhecida: 

 
 

  diminui a capacidade de circulação sangüínea,  

 

  aumenta a deposição de gordura nas paredes dos 

vasos e sobrecarrega o coração. 



DADOS ALARMANTES 



ANTIGAMENTE - USADO EM CERIMONIAS E  FINS 
MEDICINAIS; 

 

HOJE - AGENTE CAUSADOR DE DOENÇAS E MORTES 
PREMATURAS 

 - 30% MORTES POR CÂNCER, SENDO:                                                              
90% CÂNCER DE PULMÃO; 

 

 -     30% DOENÇAS CORONARIANAS; 

 

 -     85% DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRONICA; 

 

 -     25 % DOENÇA CEREBROVASCULAR 
 

TABACO 



Pneumologista do Hospital Anchieta e professor da 
Universidade de Brasília (UnB), Carlos Alberto de 
Assis Viega ressalta que a inalação do monóxido de 
carbono (CO), substância responsável por doenças 
cardiovasculares, é um dos principais problemas 
desse tipo de cachimbo. “A fumaça dele tem maior 
concentração de CO porque, além do tabaco, há o 
carvão”, explica o médico. 
 Em termos de nicotina, há uma concentração um 
pouco maior do que a encontrada no cigarro. 





LEI  APROVADA 

Aprovada em 2011, mas regulamentada em 

2014, a Lei 12.546 proíbe o ato de fumar 

cigarrilhas, charutos, cachimbos, narguilés e 

outros produtos em locais de uso coletivo, 

públicos ou privados, como halls e corredores 

de condomínios, restaurantes e clubes – 

mesmo que o ambiente esteja parcialmente 

fechado por uma parede, divisória, teto ou 

toldo. 



Cartaz da Anvisa 

para 

conscientização 

da nova  

Lei Antifumo  







NARGUILÉ ELETRÔNICO 



NARGUILÉ ELETRÔNICO 



Quando acessamos a internet, 

principalmente ao YOUTUBE, 

encontramos vários vídeos de como 

usar e comprar o Narguilé Eletrônico. 

Sempre com a ressalva que o mesmo 

não é prejudicial a saúde e não contém 

nicotina. 

   

NARGUILÉ ELETRÔNICO 



     Mamães compartilhando a fumaça do Narguilé, com seus filhos, 
sem saber o quanto é prejudicial para os mesmos 

Alguns Absurdos 



Alguns cartazes adulterados 

pelos usuários de Narguilé, que 

contradizem as pesquisas e as 

recomendações da ANVISA e do 

Mistério da Saúde 









Trabalho realizado 


