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Nicotine use by never smokers and 
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Authors' conclusions
There is evidence from two trials that ECs help smokers to stop smoking in 
the long term compared with placebo ECs. However, the small number of 
trials, low event rates and wide confidence intervals around the estimates 
mean that our confidence in the result is rated 'low' by GRADE standards. 
The lack of difference between the effect of ECs compared with nicotine 
patches found in one trial is uncertain for similar reasons. None of the included 
studies (short- to mid-term, up to two years) detected serious adverse 
events considered possibly related to EC use. The most commonly reported 
adverse effects were irritation of the mouth and throat. The long-term 
safety of ECs is unknown. In this update, we found a further 15 ongoing 
RCTs which appear eligible for this review.



















Scientific Summary:
Based on currently available evidence, using current generation
e-cigarettes is less harmful than smoking cigarettes, but the
health effects of long-term use are not known.
The American Cancer Society (the ACS) recognizes our
responsibility to closely monitor and synthesize scientific
knowledge about the effects of all tobacco products, including e-
cigarettes and any new products derived from tobacco.
As new evidence emerges, the ACS will promptly report these
findings to policy makers, the public and clinicians.



Clinical Recommendations:
The ACS has always supported any smoker who is

considering quitting, no matter what approach they use;
there is nothing more important that they can do for their
health. To help smokers quit, the ACS recommends that
clinicians advise their patients to use FDA-approved
cessation aids that have been proven to support
successful quit attempts. Many smokers choose to quit
smoking without the assistance of a clinician and some opt to
use e-cigarettes to accomplish this goal. The ACS recommends
that clinicians support all attempts to quit the use of
combustible tobacco and work with smokers to eventually
stop using any tobacco product, including e-cigarettes.



Policy Recommendations:
The American Cancer Society recommends implementing
polices and public health measures known to prevent the
initiation and use of all tobacco products….and funding of
evidence-based prevention and cessation programs.
The ACS strongly recommends that every effort be made to
prevent the initiation of e-cigarettes by youth…
The ACS encourages the FDA to regulate all tobacco
products, including e-cigarettes, to the full extent of its
authority, and to determine the absolute and relative harms
of each product.
The FDA should assess whether e-cigarettes help to reduce
tobacco-related morbidity and mortality, and the impact of
marketing of e-cigarettes on consumer perceptions and
behavior.
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