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Origem dos dados 

As informações disponíveis foram obtidas da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), 
realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Estão aqui apresentados os dados das pesquisas de 2013, Módulo P – Estilos de Vida, 
questões referentes ao consumo de álcool e ao tabagismo. 

Mais detalhes sobre a Pesquisa Nacional de Saúde, sua metodologia, questionários, 

acesso os microdados e outras informações podem ser obtidos no sítio do IBGE ou 

da Pesquisa Nacional de Saúde. Em caso de dúvidas sobre as informações 
apresentadas no Datasus, entre em contato através do Fale conosco. 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/pns/2013/default.shtm
http://www.pns.icict.fiocruz.br/
http://datasus.saude.gov.br/fale-conosco


Descrição das variáveis disponíveis para tabulação 

Foram selecionadas todas as variáveis do módulo de Estilo de vida (módulo P), 

referentes ao consumo de álcool e ao tabagismo, mais variáveis de identificação, 

características gerais dos moradores (módulo C) e características de educação das 

pessoas de 5 anos ou mais de idade (módulo D). 

Os resultados apresentados se referem ao morador selecionado de 18 anos ou mais 

(variável V0025 = “1”) e foi utilizado como peso do entrevistado a variável V00291 

– “Peso do morador selecionado com correção de não entrevista com calibração pela 

projeção de população para morador selecionado - usado no cálculo de indicadores 

de morador selecionado”. Foram desprezadas também as entrevistas em que a 
variável V00291 contém o valor 0. 

Os indicadores calculados são os mesmos apresentados na publicação completa. 

Variáveis de conteúdo 

%Consumo álcool 1+vezes p/mês 

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que costumam consumir 

bebida alcoólica uma vez ou mais por mês. 

Fórmula de cálculo: 

Numerador = moradores selecionados que responderam a opção 3 (Uma vez ou mais 

por mês) à questão P027: “Com que frequência o(a) Sr(a) costuma consumir 
alguma bebida alcoólica?”. 

Denominador = todos os moradores selecionados. 

%Consumo álcool 1+vezes p/sem 

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que costumam consumir 
bebida alcoólica uma vez ou mais por semana. 

Fórmula de cálculo: 

Numerador = moradores selecionados que responderam um valor de 1 ou mais à 

questão P028: “Quantos dias por semana o(a) Sr(a) costuma tomar alguma 
bebida alcoólica?”. 

Denominador = todos os moradores selecionados. 

Idade média início cons.álcool 

Idade média de iniciação do consumo de bebidas alcoólicas. 

Fórmula de cálculo: 

Numerador = idade de iniciação do consumo de bebidas alcoólicas declarada na 

questão P031: “Quantos anos o(a) Sr(a) tinha quando começou a consumir 
bebidas alcoólicas?”. 

http://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=291110


Denominador = todos os moradores selecionados. 

%Dirigiu após beber 

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade que dirigiram logo depois de 

beber. 

Fórmula de cálculo: 

Numerador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão 

P030: “Em algum destes dias em que consumiu bebida alcoólica, o(a) Sr(a) 
dirigiu logo depois de beber?”. 

Denominador = moradores que responderam positivamente à questão O001: “O(a) 
Sr(a) dirige carro?” ou à questão O002: “O(a) Sr(a) dirige motocicleta?”. 

%Consumo abusivo de álcool 

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade com consumo abusivo de 

álcool nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa. 

Fórmula de cálculo: 

Numerador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão 

P032: “Se homem: Nos últimos 30 dias, o Sr chegou a consumir 5 ou mais 

doses de bebida alcoólica em uma única ocasião? Ou Se mulher: Nos últimos 

30 dias, a Sra chegou a consumir 4 ou mais doses de bebida alcoólica em uma 

única ocasião?”. 

Denominador = todos os moradores selecionados. 

%Cons.abusiv.álcool 4+vezes 

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade com consumo abusivo de 
álcool em 4 dias ou mais nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa. 

Fórmula de cálculo: 

Numerador = moradores selecionados que responderam as opções de 4 dias ou mais 

à questão P033: “Em quantos dias do mês isto ocorreu? (referindo o consumo 
abusivo”. 

Denominador = todos os moradores selecionados. 

%Usuários atuais de tabaco 

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade usuárias atuais de produtos 

derivados do tabaco. 

Fórmula de cálculo: 

Numerador = moradores selecionados que responderam as opções 1 (Sim, 

diariamente) ou 2 (Sim, menos que diariamente) à questão P050: 

“Atualmente, o(a) Sr(a) fuma algum produto do tabaco?” ou as mesmas 



opções à questão P067: “Atualmente, o(a) Sr(a) masca fumo, usa rapé ou usa 

algum produto do tabaco que não faz fumaça?”. 

Denominador = todos os moradores selecionados. 

%Fumantes atuais de tabaco 

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade fumantes atuais de tabaco. 

Fórmula de cálculo: 

Numerador = moradores selecionados que responderam as opções 1 (Sim, 

diariamente) ou 2 (Sim, menos que diariamente) à questão P050: 
“Atualmente, o(a) Sr(a) fuma algum produto do tabaco?”. 

Denominador = todos os moradores selecionados. 

%Fumantes diários de tabaco 

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade fumantes diários de tabaco. 

Fórmula de cálculo: 

Numerador = moradores selecionados que responderam a opção 1 (Sim, 

diariamente) à questão P050: “Atualmente, o(a) Sr(a) fuma algum produto 

do tabaco?”. 

Denominador = todos os moradores selecionados. 

%Fumantes atuais de cigarros 

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade fumantes atuais de cigarro. 

Fórmula de cálculo: 

Numerador = moradores selecionados que responderam as opções 1 a 4 (Um ou 

mais por dia, Um ou mais por semana, Menos que uma vez por semana ou 

Menos do que um por mês) à questão P05401: “Em média, com que 

frequência o(a) Sr(a) fuma cigarros industrializados?” ou à questão P05404: 

“Em média, com que frequência o(a) Sr(a) fuma cigarros de palha ou 

enrolados a mão?” ou à questão P05407: “Em média, com que frequência o(a) 
Sr(a) fuma cigarros de cravo ou de Bali?”. 

Denominador = todos os moradores selecionados. 

%Ex-fumantes 

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade ex-fumantes de tabaco. 

Fórmula de cálculo: 

Numerador = moradores selecionados que responderam as opções 1 (Sim, 

diariamente) ou 2 (Sim, menos que diariamente) à questão P052: “E no 



passado, o(a) Sr(a) fumou algum produto do tabaco?” – questão respondida 

apenas por quem não fuma atualmente. 

Denominador = todos os moradores selecionados. 

%Fumant tentaram parar 12meses 

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade fumantes que tentaram parar 
de fumar nos últimos 12 meses. 

Fórmula de cálculo: 

Numerador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão 

P060: “Durante os últimos 12 meses, o(a) Sr(a) tentou parar de fumar?” ou 

que responderam menos de 1 ano à questão P059: “Há quanto tempo o(a) 

sr(a) parou de fumar?”. 

Denominador = moradores selecionados que responderam à questão P060: “Durante 

os últimos 12 meses, o(a) Sr(a) tentou parar de fumar?” ou que responderam 

menos de 1 ano à questão P059: “Há quanto tempo o(a) sr(a) parou de 
fumar?”. 

%Procurou tratam.p/parar fumar 

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade fumantes que procuraram 

tratamento com profissional de saúde para tentar parar de fumar nos últimos 12 
meses. 

Fórmula de cálculo: 

Numerador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão 

P061: “Quando o(a) Sr(a) tentou parar de fumar, procurou tratamento com 
profissional de saúde?”. 

Numerador = moradores selecionados que responderam positiva ou negativamente 

à questão P061: “Quando o(a) Sr(a) tentou parar de fumar, procurou 
tratamento com profissional de saúde?”. 

%Não fumantes expostos em casa 

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade não fumantes expostos ao 
fumo passivo em casa. 

Fórmula de cálculo: 

Numerador = moradores selecionados que responderam a opção 3 (Não fumo 

atualmente) à questão P050: “Atualmente, o(a) Sr(a) fuma algum produto do 

tabaco?” e que responderam as opções de 1 a 3 (Diariamente, Semanalmente 

ou Mensalmente) à questão P068: “Com que frequência alguém fuma dentro 
do seu domicílio?”. 

Denominador = moradores selecionados que responderam a opção 3 (Não fumo 

atualmente) à questão P050: “Atualmente, o(a) Sr(a) fuma algum produto do 

tabaco?”. 



%Não fumantes expostos no trab 

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade não fumantes expostos ao 

fumo passivo no local de trabalho fechado. 

Fórmula de cálculo: 

Numerador = moradores selecionados que responderam a opção 3 (Não fumo 

atualmente) à questão P050: “Atualmente, o(a) Sr(a) fuma algum produto do 

tabaco?” e que responderam positivamente à questão M010: “Pensando em 

todos os seus trabalhos, durante os últimos 30 dias, alguém fumou em algum 

ambiente fechado onde o(a) Sr(a) trabalha?”. 

Denominador = moradores selecionados que responderam a opção 3 (Não fumo 

atualmente) à questão P050: “Atualmente, o(a) Sr(a) fuma algum produto do 

tabaco?” e que responderam positiva ou negativamente à questão M010: 

“Pensando em todos os seus trabalhos, durante os últimos 30 dias, alguém 

fumou em algum ambiente fechado onde o(a) Sr(a) trabalha?” (pessoas que 
trabalhavam na semana de referência). 

%Expostos mídia pró-tabaco 

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade expostos à mídia pró-tabaco. 

Fórmula de cálculo: 

Numerador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão 

P069: “Nos últimos 30 dias, o(a) Sr(a) viu alguma propaganda ou anúncio de 

cigarros nos pontos de venda de cigarros?”. 

Denominador = todos os moradores selecionados. 

%Expostos mídia anti-tabaco 

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade expostos à mídia antitabaco 
nos jornais, nas revistas, na televisão ou no rádio. 

Fórmula de cálculo: 

Numerador = moradores selecionados que responderam positivamente à questão 

P07001: “Nos últimos 30 dias, o(a) Sr(a) viu ou ouviu informações sobre os 

riscos de fumar cigarros ou que estimulem a parar de fumar nos jornais ou 

revistas?”, P07002: “Nos últimos 30 dias, o(a) Sr(a) viu ou ouviu informações 

sobre os riscos de fumar cigarros ou que estimulem a parar de fumar na 

televisão?” ou P07003: “Nos últimos 30 dias, o(a) Sr(a) viu ou ouviu 

informações sobre os riscos de fumar cigarros ou que estimulem a parar de 

fumar no rádio?”. 

Denominador = todos os moradores selecionados. 

%Fumantes expost.advert.maços 

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade fumantes expostos às 
advertências dos maços de cigarros. 



Fórmula de cálculo: 

Numerador = moradores selecionados que que responderam as opção 1 (Sim, 

diariamente) ou 2 (Sim, menos que diariamente) à questão P050: 

“Atualmente, o(a) Sr(a) fuma algum produto do tabaco?” e que responderam 

positivamente à questão P071: “Nos últimos 30 dias, viu alguma foto ou 
advertência sobre os riscos de fumar nos maços de cigarros?”. 

Denominador = moradores selecionados que que responderam as opção 1 (Sim, 

diariamente) ou 2 (Sim, menos que diariamente) à questão P050: 
“Atualmente, o(a) Sr(a) fuma algum produto do tabaco?”. 

%Fumant.pensou parar advert. 

Proporção (%) de pessoas de 18 anos ou mais de idade fumantes que pensaram em 
parar devido às advertências nos maços de cigarros. 

Fórmula de cálculo: 

Numerador = moradores selecionados que que responderam as opção 1 (Sim, 

diariamente) ou 2 (Sim, menos que diariamente) à questão P050: 

“Atualmente, o(a) Sr(a) fuma algum produto do tabaco?” e que responderam 

positivamente à questão P072: “Nos últimos 30 dias, as advertências nos 
maços de cigarro levaram o(a) Sr(a) a pensar em parar de fumar?”. 

Denominador = moradores selecionados que que responderam as opção 1 (Sim, 

diariamente) ou 2 (Sim, menos que diariamente) à questão P050: 

“Atualmente, o(a) Sr(a) fuma algum produto do tabaco?”. 

Distribuição na linha 

Distribuição percentual da população residente de 18 anos ou mais de idade, já 

expandida segundo o Plano Amostral da pesquisa, segundo a variável que estiver 
sendo apresentada na coluna. O total da linha é de 100%. 

Distribuição na coluna 

Distribuição percentual da população residente de 18 anos ou mais de idade, já 

expandida segundo o Plano Amostral da pesquisa, segundo a variável que estiver 
sendo apresentada na linha. O total da coluna é de 100%. 

Variáveis de linha, coluna ou seleção 

Região 

Região de residência (variável V0001), nas seguintes categorias: 

 Norte 

 Nordeste 

 Sudeste 

 Sul 
 Centro-Oeste 



Unidade da Federação 

Unidade da Federação (estado ou Distrito Federal) de residência (variável V0001), 

nas seguintes categorias: 

 Rondônia 

 Acre 

 Amazonas 

 Roraima 

 Pará 

 Amapá 

 Tocantins 

 Maranhão 

 Piauí 

 Ceará 

 Rio Grande do Norte 

 Paraíba 

 Pernambuco 

 Alagoas 

 Sergipe 

 Bahia 

 Minas Gerais 

 Espírito Santo 

 Rio de Janeiro 

 São Paulo 

 Paraná 

 Santa Catarina 

 Rio Grande do Sul 

 Mato Grosso do Sul 

 Mato Grosso 

 Goiás 
 Distrito Federal 

Capital 

Capital de residência (variáveis V0001 e V0031 do arquivo de domicílios), nas 
seguintes categorias: 

 Porto Velho 

 Rio Branco 

 Manaus 

 Boa Vista 

 Belém 

 Macapá 

 Palmas 

 São Luís 

 Teresina 

 Fortaleza 

 Natal 

 João Pessoa 

 Recife 

 Maceió 

 Aracaju 

 Salvador 

 Belo Horizonte 

 Vitória 



 Rio de Janeiro 

 São Paulo 

 Curitiba 

 Florianópolis 

 Porto Alegre 

 Campo Grande 

 Cuiabá 

 Goiânia 

 Brasília 

Região Metropolitana 

Região metropolitana (RM) ou Região Integrada de Desenvolvimento (RIDE) de 

residência (variáveis V0001 e V0031 do arquivo de domicílios), nas seguintes 
categorias: 

 RM Manaus 

 RM Belém 

 RM Macapá 

 RM São Luís 

 RIDE Teresina 

 RM Fortaleza 

 RM Natal 

 RM João Pessoa 

 RM Recife 

 RM Maceió 

 RM Aracaju 

 RM Salvador 

 RM Belo Horizonte 

 RM Vitória 

 RM Rio de Janeiro 

 RM São Paulo 

 RM Curitiba 

 RM Florianópolis 

 RM Porto Alegre 

 RM Cuiabá 

 RM Goiânia 
 RIDE Distrito Federal 

Situação 

Situação censitária (variável V0026 do arquivo de domicílios), nas seguintes 
categorias: 

 Urbana 

 Rural 

Condição no domicílio 

Condição da pessoa entrevistada (variável C004), nas seguintes categorias: 

 Pessoa responsável pelo domicílio 

 Cônjuge ou companheiro de sexo diferente 

 Cônjuge ou companheiro do mesmo sexo 

 Filho do responsável e do cônjuge 



 Filho somente do responsável 

 Enteado 

 Genro ou nora 

 Pai, mãe, padrasto ou madrasta 

 Sogro 

 Neto 

 Bisneto 

 Irmão ou irmã 

 Avô ou avó 

 Outro parente 

 Agregado – Não parente que não compartilha despesas 

 Convivente – Não parente que compartilha despesas 

 Pensionista 

 Empregado doméstico 
 Parente do empregado doméstico 

Sexo 

Sexo da pessoa entrevistada (variável C006), nas seguintes categorias: 

 Masculino 

 Feminino. 

Faixa etária 

Idade da pessoa entrevista (variável C008), nas seguintes faixas: 

 De 18 a 24 anos 

 De 25 a 39 anos 

 De 40 a 59 anos 
 Com 60 anos ou mais 

Faixa etária detalhada 

Idade, ano a ano, para permitir seleções em faixas etárias distintas das pré-definidas 

(variável C008). 

Cor ou raça 

Cor ou raça (variável C009), nas seguintes categorias: 

 Branca 

 Preta 

 Amarela 

 Parda 

 Indígena 
 Sem declaração 

Vive com cônjuge/companheiro 

Indicador se o entrevistado vive com cônjuge ou companheiro (variável C010), nas 
seguintes categorias: 

 Sim 



 Não 

 Não aplicável – para a população de até 9 anos. 

Estado civil 

Estado civil (variável C011) nas seguintes categorias: 

 Casado 

 Separado ou desquitado judicialmente 

 Divorciado 

 Viúvo 

 Solteiro 
 Não aplicável – para a população de até 9 anos. 

Sabe ler e escrever 

Indicador se sabe ler e escrever (variável D001), nas seguintes categorias: 

 Sim 

 Não 

 Não aplicável – população de até 4 anos. 

Nível de instrução 

Nível de instrução mais elevado alcançado (variável VDD004), mais detalhado, para 
permitir nas seguintes categorias: 

 Sem instrução e fundamental incompleto 

 Fundamental completo e médio incompleto 

 Médio completo e superior incompleto 

 Superior completo   
 Não aplicável – população de até 4 anos. 

Nível de instrução detalhado 

Nível de instrução mais elevado alcançado (variável VDD004), com mais detalhes, 
para seleções em níveis distintos dos pré-definidos, nas seguintes categorias: 

 Sem instrução 

 Fundamental incompleto ou equivalente 

 Fundamental completo ou equivalente 

 Médio incompleto ou equivalente 

 Médio completo ou equivalente 

 Superior incompleto ou equivalente 

 Superior completo 
 Não aplicável – população de até 4 anos. 

Consumo de álcool 

Frequência de consumo de alguma bebida alcoólica (variável P027), nas seguintes 
categorias: 

 Não bebe nunca 

 Menos de uma vez por mês 



 Uma vez ou mais por mês 

Frequência semanal cons.álcool 

Número de dias por semana o entrevistado costuma tomar alguma bebida alcoólica 

(variável P028), nas seguintes categorias: 

 Não consome ou menos de 1 dia por semana 

 1 dia por semana 

 2 dias por semana 

 3 dias por semana 

 4 dias por semana 

 5 dias por semana 

 6 dias por semana 

 7 dias por semana 

Número de doses por dia 

Número de doses de bebida alcoólica o entrevistado consome em geral, no dia em 

que bebe (1 dose de bebida alcoólica equivale a 1 lata de cerveja, 1 taça de vinho ou 

1 dose de cachaça, whisky ou qualquer outra bebida alcoólica destilada) (variável 
P029), nas seguintes categorias: 

 1 dose 

 2 a 4 doses 

 5 a 9 doses 

 10 ou mais doses 

 Não aplicável – para entrevistados que não bebem nunca ou menos de uma 
vez por mês. 

Dirigiu após consumir álcool 

Indica se o entrevistado que dirige carro ou motocicleta, em algum dos dias em que 

consumiu bebida alcoólica (variável P030), dirigiu logo depois de beber, nas 
seguintes categorias: 

 Sim 

 Não 

 Não aplicável – para entrevistados que não bebem nunca ou menos de uma 
vez por semana e que não dirigem nem carro nem motocicleta. 

Dirige carro ou motocicleta 

Indica se o entrevistado dirige carro (variável O001) ou motocicleta (variável O002), 
nas seguintes categorias: 

 Sim 

 Não 

Idade começou consumir álcool 

Idade com com que o entrevistado começou a consumir bebidas alcoólicas (variável 
P031), nas seguintes categorias: 



 Menos de 10 anos 

 10 a 14 anos 

 15 a 19 anos 

 20 a 29 anos 

 30 a 39 anos 

 40 anos e mais 

 Não aplicável – para entrevistados que não bebem nunca ou menos de uma 
vez por mês. 

Consumo abusivo de álcool 

Indica se, nos últimos 30 dias, o entrevistado teve consumo abusivo de álcool 

(variável P032), nas seguintes categorias: 

 Sim 

 Não 

 Não aplicável – para entrevistados que não bebem nunca ou menos de uma 
vez por mês. 

É considerado consumo abusivo de álcool, se nos últimos 30 dias, o entrevistado 

chegou a consumir 5 ou mais (para homens) ou 4 ou mais (para mulheres) doses de 
bebida alcoólica em uma única ocasião 

Freq.consumo abusivo álcool 

Número de dias em que houve consumo abusivo de álcool (variável P033), nas 
seguintes categorias: 

 1 dia nos últimos 30 dias 

 2 dias nos últimos 30 dias 

 3 dias nos últimos 30 dias 

 4 dias nos últimos 30 dias 

 5 dias nos últimos 30 dias 

 6 dias nos últimos 30 dias 

 7 ou mais dias nos últimos 30 dias 

 Não aplicável – para entrevistados que não bebem nunca ou menos de uma 
vez por mês ou que não teve consumo abusivo de álcool nos últimos 30 dias. 

É considerado consumo abusivo de álcool, se nos últimos 30 dias, o entrevistado 

chegou a consumir 5 ou mais (para homens) ou 4 ou mais (para mulheres) doses de 
bebida alcoólica em uma única ocasião 

Fumante atual de tabaco 

Indica se, atualmente, o entrevistado fuma algum produto do tabaco (variável P050), 
nas seguintes categorias: 

 Sim, diariamente 

 Sim, menos que diariamente 

 Não fuma atualmente 



Fumant ocasional diário passad 

Indica, para fumantes que atualmente fumam menos que diariamente, se no passado 

fumaram algum produto de tabaco diariamente (variável P051), nas seguintes 
categorias: 

 Sim 

 Não 

 Não aplicável – para entrevistados que fumam diariamente ou que não fumam 
atualmente. 

Ex-fumante 

Indica, para não fumantes, se o entrevistado fumava no passado algum produto de 
tabaco (variável P052), nas seguintes categorias: 

 Sim, diariamente 

 Sim, menos que diariamente 

 Nunca fumou 

 Não aplicável – para entrevistados que fumam diariamente ou menos que 
diariamente. 

Idade começou fumar diariament 

Idade com que o entrevistado começou a fumar diariamente (variável P053), nas 
seguintes categorias: 

 Menos de 10 anos 

 10 a 14 anos 

 15 a 19 anos 

 20 a 29 anos 

 30 a 39 anos 

 40 anos e mais 

 Não aplicável – para entrevistados que não fumam diariamente e que no 
passado também não fumavam diariamente. 

Média cigarros industr. p/dia 

Frequência média de consumo de cigarros industrializados por dia (variável P05401), 

nas seguintes categorias: 

 Um ou mais por dia 

 Um ou mais por semana 

 Menos que uma vez por semana 

 Menos do que um por mês 

 Não fuma este produto 
 Não aplicável – para entrevistados que não fumam atualmente. 

Média cigarros enrolad. p/dia 

Frequência média de consumo de cigarros de palha ou enrolados a mão por dia 
(variável P05404), nas seguintes categorias: 

 Um ou mais por dia 



 Um ou mais por semana 

 Menos que uma vez por semana 

 Menos do que um por mês 

 Não fuma este produto 

 Não aplicável – para entrevistados que não fumam atualmente. 

Média cigarros crav/Bali p/dia 

Frequência média de consumo de cigarros de cravo ou de Bali por dia (variável 
P05407), nas seguintes categorias: 

 Um ou mais por dia 

 Um ou mais por semana 

 Menos que uma vez por semana 

 Menos do que um por mês 

 Não fuma este produto 
 Não aplicável – para entrevistados que não fumam atualmente. 

Média cachimbo p/dia 

Frequência média de consumo de cachimbo (cheios) por dia (variável P05410), nas 
seguintes categorias: 

 Um ou mais por dia 

 Um ou mais por semana 

 Menos que uma vez por semana 

 Menos do que um por mês 

 Não fuma este produto 
 Não aplicável – para entrevistados que não fumam atualmente. 

Média charutos p/dia 

Frequência média de consumo de charutos ou cigarrilhas por dia (variável P05413), 
nas seguintes categorias: 

 Um ou mais por dia 

 Um ou mais por semana 

 Menos que uma vez por semana 

 Menos do que um por mês 

 Não fuma este produto 
 Não aplicável – para entrevistados que não fumam atualmente. 

Média narguilé p/dia 

Frequência média de consumo de Narguilé (por dia) por dia (variável P05416), nas 

seguintes categorias: 

 Um ou mais por dia 

 Um ou mais por semana 

 Menos que uma vez por semana 

 Menos do que um por mês 

 Não fuma este produto 
 Não aplicável – para entrevistados que não fumam atualmente. 



Média outro produto p/dia 

Frequência média de consumo de outros produtos de tabaco por dia (variável 

P05419), nas seguintes categorias: 

 Um ou mais por dia 

 Um ou mais por semana 

 Menos que uma vez por semana 

 Menos do que um por mês 

 Não fuma este produto 
 Não aplicável – para entrevistados que não fumam atualmente. 

Primeiro cigarro do dia 

Tempo depois de acordar em que o entrevistado normalmente fuma pela primeira 
vez (variável P055), nas seguintes categorias: 

 Até 5 minutos 

 De 6 a 30 minutos 

 De 31 a 60 minutos 

 Mais de 60 minutos 

 Não aplicável – para entrevistados que fumam menos que diariamente ou que 

não fumam atualmente. 

Última compra de cigarros 

Unidade de cigarros industrializados adquiridos na última compra (variável P056), 
nas seguintes categorias: 

 Cigarros 

 Maços 

 Pacotes 

 Nunca comprou cigarros para uso próprio 

 Não aplicável – para entrevistados que não fumam atualmente ou não fumam 
cigarros industrializados. 

Quant. cigarros última compra 

Quantidade de cigarros industrializados adquiridos na última compra (em cigarros 

avulsos, maços e pacotes) (medido em cigarros pela fórmula P05601 + P05602 * 
P05603 + P05604 * P05605 * 20), nas seguintes categorias: 

 1 cigarro 

 Até 10 cigarros 

 Até 20 cigarros 

 Até 40 cigarros 

 Até 100 cigarros 

 Até 200 cigarros 

 Mais de 200 cigarros 

 Não aplicável – para entrevistados que não fumam atualmente ou não fumam 
cigarros industrializados ou que não compram cigarros para uso próprio. 



Preço médio 20 cigarros 

Preço médio dos cigarros adquiridos na última compra (variável P057, padronizado 

em 20 cigarros), nas seguintes categorias: 

 Até R$ 1,00 

 Até R$ 2,00 

 Até R$ 3,00 

 Até R$ 5,00 

 Até R$ 10,00 

 Mais de R$ 10,00 

 Não aplicável – para entrevistados que não fumam atualmente ou não fumam 

cigarros industrializados ou que não compram cigarros para uso próprio. 

Média consumo ex-fumante 

Para ex-fumantes, número médio de cigarros industrializados fumados por dia ou por 
semana (variável P058), nas seguintes categorias: 

 Um ou mais por dia 

 Um ou mais por semana 

 Menos que uma vez por semana 

 Menos do que um por mês 

 Não fuma este produto 

 Não sabe 

 Não aplicável – para entrevistados que não fumam atualmente ou que nunca 
fumaram. 

Tempo q parou de fumar 

Indica há quanto tempo o ex-fumante parou de fumar (composição das variáveis 
P05901, P05902, P05903, P05904), nas seguintes categorias: 

 Menos de 1 mês 

 1 a 5 meses 

 6 a 11 meses 

 1 a menos de 2 anos 

 2 a menos de 5 anos 

 5 a menos de 10 anos 

 10 anos e mais 

 Não parou de fumar 
 Nunca fumou 

Fumante tentou parar 12 meses 

Indica se o fumante tentou parar de fumar nos últimos 12 meses (variável P060), 

nas seguintes categorias: 

 Sim 

 Não 
 Não aplicável – para entrevistados que não fumam atualmente. 



Procurou tratam.p/parar fumar 

Indica se quando o entrevistado tentou parar de fumar, procurou tratamento com 

profissional de saúde (variável P061), nas seguintes categorias: 

 Sim 

 Não 

 Não aplicável – para entrevistados que não fumam atualmente ou que não 

tentaram de parar de fumar nos últimos 12 meses. 

Conseguiu tratam.p/parar fumar 

Indica se quando o entrevistado tentou parar de fumar e procurou tratamento com 

profissional de saúde, conseguiu o tratamento com profissional de saúde (variável 
P062), nas seguintes categorias: 

 Sim 

 Não 

 Não aplicável – para entrevistados que não fumam atualmente ou que não 

tentaram de parar de fumar nos últimos 12 meses ou que não procuraram 
tratamento com profissional de saúde. 

Motivo não trat.p/parar fumar 

Motivo de o entrevistado não ter conseguido tratamento (variável P063), nas 
seguintes categorias: 

 A consulta estava marcada, mas ainda não havia sido realizada 

 O tempo de espera no serviço de saúde é muito grande 

 Não conseguiu marcar 

 Não sabia quem procurar ou aonde ir 

 Estava com dificuldades financeiras 

 O plano de saúde não cobria o tratamento 

 O serviço de saúde era muito distante 

 Teve dificuldades de transporte 

 O horário de funcionamento do serviço de saúde era incompatível com as 

atividades de trabalho ou domésticas 

 Outro 

 Não aplicável – para entrevistados que não fumam atualmente ou que não 

tentaram de parar de fumar nos últimos 12 meses ou que não procuraram 

tratamento com profissional de saúde ou que conseguiram tratamento para 
parar de fumar. 

Financiamento do tratamento 

Forma de financiamento do tratamento (combinação das variáveis P064, P065 e 

P066), nas seguintes categorias: 

 Plano de saúde 

 Pagamento direto 

 SUS 

 Mais de uma forma 

 Nenhum/Não sabe se SUS 

 Não aplicável – para entrevistados que não fumam atualmente ou que não 

tentaram de parar de fumar nos últimos 12 meses ou que não procuraram 



tratamento com profissional de saúde ou que não conseguiram tratamento 

para parar de fumar. 

Usuário tabaco sem fumaça 

Indica se, atualmente, o entrevistado masca fumo, usa rapé ou usa algum produto 
do tabaco que não faz fumaça (variável P067), nas seguintes categorias: 

 Sim, diariamente 

 Sim, menos que diariamente 
 Não usa 

Frequência fumo no domicílio 

Indica a frequência que alguém fuma dentro do domicílio do entrevistado (variável 
P068), nas seguintes categorias: 

 Diariamente 

 Semanalmente 

 Mensalmente 

 Menos que mensalmente 
 Nunca 

Viu propaganda pontos de venda 

Indica se, nos últimos 30 dias, o entrevistado viu alguma propaganda ou anúncio de 
cigarros nos pontos de venda de cigarros (variável P069), nas seguintes categorias: 

 Sim 

 Não 

 Não lembra 

Viu propag antifumo jorn/revis 

Indica se, nos últimos 30 dias, o entrevistado viu informações sobre os riscos de 

fumar cigarros ou que estimulem a parar de fumar nos jornais ou revistas (variável 
P07001), nas seguintes categorias: 

 Sim 

 Não 

 Não lembra 

Viu propag antifumo televisão 

Indica se, nos últimos 30 dias, o entrevistado viu ou ouviu informações sobre os 

riscos de fumar cigarros ou que estimulem a parar de fumar na televisão (variável 
P07002), nas seguintes categorias: 

 Sim 

 Não 

 Não lembra 



Viu propag antifumo rádio 

Indica se, nos últimos 30 dias, o entrevistado ouviu informações sobre os riscos de 

fumar cigarros ou que estimulem a parar de fumar rádio (variável P07003), nas 
seguintes categorias: 

 Sim 

 Não 

 Não lembra 

Viu advertência maço cigarros 

Indica se, nos últimos 30 dias, o entrevistado viu alguma foto ou advertência sobre 
os riscos de fumar nos maços de cigarros (variável P071), nas seguintes categorias: 

 Sim 

 Não 
 Não vi nenhum maço de cigarros 

Pensou parar fumar p/advertênc 

Indica se, nos últimos 30 dias, as advertências nos maços de cigarro levaram o 

entrevistado a pensar em parar de fumar (variável P072), nas seguintes categorias: 

 Sim 

 Não 

 Não aplicável – para entrevistaram que não viram foto ou advertência nos 
maços de cigarros ou não fumam atualmente. 

 


