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Abstract

Resumo

The aim of this study was to analyze trends in
indicators of smoking in Brazilian State capitals,
according to the Surveillance System for Risk and
Protective Factors for Chronic Illnesses Using a
Telephone Survey (VIGITEL) in adults, from 2006
to 2011. A simple linear regression model was
used (α = 5%). There was a decrease in the prevalence of smokers and heavy smokers among men
and in individuals 35 to 54 years of age. Smoking also decreased among individuals with 9-11
years of schooling and in the Northeast, North,
and Central West regions. For heavy smokers, the
largest decline was in the Northeast. Brazil’s regulatory policy has been responsible for the decline
in tobacco prevalence.

O objetivo foi analisar a tendência de indicadores do tabagismo nas capitais brasileiras, segundo dados do Sistema de Vigilância de Fatores de
Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico ( VIGITEL) em adultos, 2006
a 2011. Foi utilizado modelo de regressão linear
simples (α = 5%). Houve redução da prevalência
de fumantes e fumantes pesados entre homens e
entre indivíduos com idade de 35 a 54 anos. Para fumantes, também houve redução no estrato
de 9 a 11 anos de estudo e regiões Norte e Centro-oeste. Para fumantes pesados, a queda foi na
Região Nordeste. A política regulatória adotada
pelo Brasil tem sido responsável pelo declínio
nas prevalências do tabaco.

Smoking; Tobacco Smoke Pollution; Interview;
Adult

Tabagismo; Poluição por Fumaça de Tabaco;
Entrevista; Adulto
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Introdução
As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT)
respondem por aproximadamente 60% das
mortes ocorridas no mundo e por 72% daquelas
ocorridas no Brasil. Dentre os principais fatores
de risco para a ocorrência dessas doenças, destacam-se diversas condições modificáveis, como
o tabagismo, o consumo excessivo de álcool, a
obesidade, práticas inadequadas de alimentação
e o sedentarismo 1,2.
O consumo de tabaco destaca-se como um
dos principais fatores de risco das DCNT, e estimativas da Organização Mundial da Saúde
(OMS) apontam cerca de seis milhões de mortes
anuais decorrentes do uso direto da erva ou pelo
fumo passivo 3. Estima-se que o tabagismo seja responsável por, aproximadamente, 70% dos
cânceres de pulmão, 42% das doenças respiratórias crônicas e por cerca de 10% das doenças do
aparelho circulatório 4. No Brasil, estudo recente
sobre carga das doenças relacionadas ao tabaco
apontou que cerca de 13% das mortes, em especial as relacionadas às DCNT, são atribuídas à
erva, gerando um custo anual de cerca de 21 bilhões de reais ao Sistema Único de Saúde (SUS) 5.
Os estudos sobre malefícios do fumo remontam à década de 1950 6 e, até este momento, já
acumulam evidências convincentes sobre seus
riscos à saúde, inclusive entre as pessoas que
convivem com fumantes (fumantes passivos) 7,8.
A OMS destaca algumas das ações protetoras ao
uso do tabaco como as intervenções mais custoefetivas na prevenção de DCNT, destacando-se o
aumento de impostos e preços sobre os produtos do tabaco 2; a proibição do fumo em lugares
públicos 6,8; as advertências sobre os perigos do
consumo de tabaco 2; a proibição da propaganda, do patrocínio e da promoção de tabaco 9.
Existe grande comprometimento internacional com o tema. O tratado internacional da OMS,
a Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco,
já teve adesão de 176 estados-membros 10. Assim, diversos países vêm adotando medidas regulatórias, resultando em redução nas prevalências do tabaco em diversos locais, como Japão,
Estados Unidos, Reino Unido e Uruguai, entre
outros 11,12.
No Brasil, a frequência de tabagismo vem
sendo medida em diferentes inquéritos domiciliares e, em que pesem diferenças metodológicas
no delineamento e tamanho amostral, todos os
estudos apontam redução importante nas últimas décadas. No primeiro inquérito, a Pesquisa
Nacional em Saúde e Nutrição (1989) mostrou
prevalência de tabagismo de 34,8% (adultos de
18 anos ou mais) 13; estudos subsequentes, como
a Pesquisa Mundial de Saúde (2003), mostraram

redução para 22,4% 14; na Pesquisa Especial de
Tabagismo (PETab) 15, a prevalência para a população de 15 anos ou mais foi de 17,2%. Essa
importante redução no país foi o resultado de
medidas educativas, preventivas, legislativas e
regulatórias 16,17,18.
O monitoramento dos fatores de risco de
DCNT, dentre eles o tabagismo, é importante na
definição de politicas públicas, o que motivou a
implantação do Sistema de Vigilância de Fatores
de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por
Inquérito Telefônico (VIGITEL) em todas as 26 capitais de estados brasileiros e no Distrito Federal.
Entre os indicadores monitorados, encontram-se
informações sobre tabagismo, uso de álcool, atividade física e alimentação 19. O monitoramento
de indicadores de tabagismo permite a avaliação
da efetividade de medidas de proteção ao tabaco
adotadas no país, incluindo as ações regulatórias, que visam a evitar o consumo e incentivar
a cessação.
Este estudo tem como objetivo analisar a tendência de indicadores relativos à prevalência do
tabagismo nas capitais brasileiras.

Métodos
O estudo analisa dados do VIGITEL para os anos
de 2006 a 2011. O sistema foi implantado em 2006
pelo Ministério da Saúde e provê dados anuais
representativos da população adulta (≥ 18 anos)
residente nas capitais dos 26 estados brasileiros e
do Distrito Federal que possuem telefone fixo.
Foram coletadas, anualmente, cerca de duas
mil entrevistas telefônicas em cada uma das 26
capitais do Brasil e no Distrito Federal, totalizando aproximadamente 54 mil indivíduos avaliados em cada ano 19. O sistema VIGITEL estabelece o tamanho mínimo de amostra de duas mil
entrevistas telefônicas em cada cidade para que
se possa estimar a frequência de qualquer fator
de risco na população adulta, com coeficiente de
95% de confiança e erro amostral de dois pontos
percentuais 19.
A seleção amostral é realizada por meio de
amostragem probabilística em dois estágios: (1)
sorteio sistemático de cinco mil linhas telefônicas em cada cidade, seguido por novo sorteio
e organização de 25 réplicas (subamostras) de
200 linhas; (2) sorteio de um morador adulto ≥ 18
anos do domicílio para responder a entrevista 19.
As estimativas dos indicadores foram ponderadas levando-se em conta diferenças na probabilidade de seleção de cada entrevistado, caracterizadas de acordo com o número de linhas
telefônicas e de adultos residentes no domicílio
sorteado, e diferenças na composição sociode-
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mográfica da amostra do VIGITEL em relação à
composição da população adulta total de cada
cidade, segundo a distribuição censitária do ano
2000 (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo demográfico 2000. http://www.ibge.
gov.br). São atribuídos pesos finais a cada indivíduo entrevistado, o que é resultante da multiplicação dos seguintes fatores: inverso do número
de linhas telefônicas no domicílio do entrevistado; número de adultos no domicílio entrevistado; peso pós-estratificação, que visa a igualar
a composição sociodemográfica da população
adulta da cidade ao censo populacional, segundo
os dados de sexo, faixas etárias e escolaridade.
Um quarto fator de ponderação é utilizado para
as estimativas relativas ao conjunto das 27 capitais: a razão entre a proporção de adultos de
uma dada cidade pela proporção de adultos das
27 cidades.
O presente estudo analisou dados referentes
à frequência de fumantes (indivíduos que relataram “fumar atualmente”) em 2011. Foi considerado fumante o indivíduo que respondeu
positivamente à questão “O(A) senhor(a) fuma?”
[contendo as seguintes opções de resposta: “Sim,
diariamente”; “Sim, ocasionalmente (menos que
diariamente)”; “Não”], independentemente do
número de cigarros, da frequência e da duração
do hábito de fumar. Este indicador foi apresentado por capital e por sexo.
Foram realizadas análises de tendência temporal entre 2006 a 2011 para todos os indicadores relacionados ao tabagismo disponíveis no
VIGITEL, quais sejam: (i) frequência de fumantes, (ii) frequência de ex-fumantes (indivíduos
não fumantes que responderam positivamente
à questão “O(a) senhor(a) já fumou?”, independentemente do número de cigarros e da duração
do hábito de fumar); (iii) frequência de fumantes com consumo de 20 ou mais cigarros por dia
(calculado pelos indivíduos que indicaram consumo de, no mínimo, 20 cigarros/dia na questão:
“Quantos cigarros o(a) senhor(a) fuma por dia?”);
(iv) frequência de fumantes passivos no domicílio
(indivíduos não fumantes que relataram haver,
pelo menos, um dos moradores do seu domicílio
que costuma fumar dentro de casa, conforme a
questão: “Alguma das pessoas que moram com
o(a) senhor(a) costuma fumar dentro de casa?”);
(v) frequência de fumantes passivos no local de
trabalho (indivíduos não fumantes que relataram haver, pelo menos, uma pessoa que costuma
fumar no seu ambiente de trabalho, conforme
a questão: “Algum colega do trabalho costuma
fumar no mesmo ambiente onde o(a) senhor(a)
trabalha?”). A série histórica para os indicadores
de fumo passivo contém apenas três anos (20092011), período da avaliação desses indicadores.

Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 29(4):812-822, abr, 2013

Na análise de tendência da série temporal,
os indicadores selecionados foram estratificados
segundo sexo, sendo expressos pela proporção
de adultos que responderam “sim” nas variáveis
(i), (ii), (iii), (iv), (v), a cada ano do inquérito. A
técnica utilizada para estimar a tendência foi o
modelo de regressão linear simples, que tem como variável resposta (Yi) a proporção do indicador e como variável explicativa (Xi) o tempo (ano
do levantamento) 20. O sinal negativo do coeficiente angular (β) da reta ajustada pelo modelo
indica que a relação entre o indicador e o tempo é decrescente; em caso contrário, a relação é
crescente. O valor do coeficiente angular positivo
representa o aumento médio anual na proporção do indicador para cada unidade de tempo; o
contrário representa a queda da média anual na
proporção. Foram apresentadas as proporções
no período de 2006 a 2011 e a tendência expressa
pelo coeficiente angular da reta; apresentou-se
também o nível de significância da tendência.
Valores de α de 5% foram considerados tendência significativa. Os indicadores com a tendência significativa foram estratificados segundo
faixa etária, escolaridade e região do país. Como
medidas de adequação do modelo ajustado, foi
utilizada a análise de resíduo, o nível de 5% de
significância e o coeficiente de determinação R2
maior ou igual a 70%. Para o processamento dos
dados e análises estatísticas, utilizou-se o programa Stata versão 11.1 (Stata Corp., College Station,
Estados Unidos).
Este estudo foi aprovado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa em Seres Humanos
(CONEP). O consentimento livre e esclarecido
foi substituído pelo consentimento verbal obtido por ocasião dos contatos telefônicos com os
entrevistados.

Resultados
No presente estudo, verificou-se diferença nas
prevalências de tabagismo segundo sexo e capital; os homens apresentaram maiores prevalências. A frequência de fumantes no conjunto
das capitais do Brasil foi de 14,8%, sendo maior
entre os homens (18,1%) do que entre as mulheres (12%), fato verificado em todas as capitais. A
frequência de adultos fumantes variou de 7,8%,
em Maceió (Alagoas), a 22,6%, em Porto Alegre
(Rio Grande do Sul). Entre homens, as maiores
frequências de fumantes foram encontradas em
Porto Alegre (24,6%), Curitiba (Paraná; 24,4%)
e São Paulo (22,2%); entre mulheres, em Porto Alegre (20,9%), São Paulo (16,8%) e Curitiba
(16,5%). As menores frequências de fumantes no
sexo masculino ocorreram em Salvador (Bahia;
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10,6%), Maceió (10,9%) e Recife (Pernambuco;
13,1%); no sexo feminino, em Aracaju (Sergipe;
4,3%), Maceió (5,3%) e João Pessoa (Paraíba; 6%)
(Tabela 1).
Na análise de tendência, a prevalência de fumantes no Brasil apresentou redução relativa de
0,34% a cada ano do inquérito, variando de 16,2%
(IC95%: 15,4-16,9), em 2006, a 14,8% (IC95%:
13,9-15,7), em 2011. No sexo masculino, a redução, no período entre 2006 e 2011, ocorreu a uma
taxa média de 0,6 pontos percentuais (p.p.) ao
ano. Igualmente, a frequência de homens que
relataram consumo de 20 cigarros ou mais por

dia também diminuiu, em média, em 0,2 p.p. ao
ano (p < 0,05). Os indicadores de fumo passivo
no trabalho, passivo no domicílio e ex-fumante
mantiveram-se estáveis no período (Figura 1a).
Não foram verificadas tendências significativas
para os indicadores de tabagismo entre as mulheres no período estudado (Figura 1b).
Na análise detalhada do indicador de consumo de tabaco no período, as maiores frequências
nas capitais do país ocorrem entre indivíduos do
sexo masculino, com idade entre 45 a 54 anos,
com menor escolaridade (0 a 8 anos de estudo), residentes nas regiões Sul e Sudeste. Em oposição,

Tabela 1
Percentual * de adultos (≥ 18 anos) fumantes, por sexo, segundo as capitais dos estados brasileiros e Distrito Federal. Sistema
de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL), 2011.
Capitais e Distrito Federal

Total

Sexo
Masculino

Feminino

%

IC95%

%

IC95%

%

IC95%

Aracaju

9,4

6,9-11,9

15,6

10,6-20,5

4,3

2,6-6,1

Belém

12,5

9,2-15,8

19,3

13,1-25,5

6,6

4,2-9,1

Belo Horizonte

15,6

12,9-18,2

20,1

15,7-24,5

11,7

8,6-14,9

Boa Vista

13,0

9,0-17,0

18,1

11,4-24,8

8,0

3,6-12,4

Campo Grande

13,2

10,3-16,1

18,8

13,5-24,1

8,1

5,8-10,4

Cuiabá

16,1

12,8-19,4

21,7

16,1-27,2

11,1

7,4-14,7

Curitiba

20,2

17,1-23,3

24,4

20,0-28,8

16,5

12,2-20,8

Florianópolis

14,3

11,9-16,7

17,5

13,4-21,6

11,5

8,8-14,2

Fortaleza

10,3

7,6-13,1

13,5

8,6-18,5

7,7

4,8-10,6

Goiânia

11,0

8,7-13,4

16,0

11,7-20,4

6,7

4,9-8,5

João Pessoa

9,4

7,1-11,6

13,5

9,3-17,7

6,0

3,9-8,0

Macapá

10,9

8,1-13,7

14,9

10,1-19,8

7,2

4,3-10,1

Maceió

7,8

5,4-10,2

10,9

6,3-15,5

5,3

3,3-7,3

Manaus

11,9

9,1-14,7

16,7

12,0-21,3

7,5

4,4-10,6

Natal

11,4

7,6-15,3

17,8

10,0-25,5

6,2

4,4-8,0

Palmas

12,5

8,9-16,1

16,4

10,7-22,1

8,6

4,0-13,2

Porto Alegre

22,6

19,9-25,3

24,6

20,4-28,9

20,9

17,4-24,3

Porto Velho

16,6

13,2-20,0

21,8

16,4-27,3

11,4

7,5-15,4

Recife

12,3

9,6-15,1

13,1

8,9-17,3

11,7

8,1-15,3

Rio Branco

14,5

11,2-17,8

21,0

14,8-27,1

8,6

6,1-11,1

Rio de Janeiro

14,1

11,4-16,7

15,5

10,8-20,2

12,9

10,0-15,8

Salvador

8,6

5,9-11,2

10,6

6,5-14,8

6,8

3,4-10,2

São Luís

13,2

9,4-16,9

21,6

14,7-28,5

6,2

3,2-9,1

São Paulo

19,3

16,5-22,1

22,2

18,1-26,4

16,8

13,0-20,6

Teresina

15,3

11,2-19,4

19,2

12,8-25,7

12,1

6,9-17,3

Vitória

11,2

8,7-13,7

15,2

10,9-19,6

7,8

5,0-10,7

Distrito Federal

13,5

10,1-16,9

14,2

9,1-19,3

12,8

8,3-17,4

Conjuntos das capitais

14,8

13,9-15,7

18,1

16,6-19,5

12,0

10,8-13,1

IC95%: Intervalo de 95% de confiança.
* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra do VIGITEL à distribuição da população
adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. http://www.ibge.gov.br).
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Figura 1
Variação temporal de indicadores de tabagismo e da população adulta masculina (1a) e feminina (1b) das capitais dos estados
brasileiros e Distrito Federal. Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito
Telefônico (VIGITEL), 2006-2011.

1a) População adulta masculina
30

25

2006
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-0,6 p.p./ano *
2008
2009

20
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-0,2 p.p./ano *
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5

0
Fumantes

Ex-fumantes

Fumantes de ³ 20
cigarros por dia

Fumantes passivos Fumantes passivos no
no domicílio **
local de trabalho **

1b) População adulta feminina
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2006
2007

25

2008
2009

20

2010

15

2011

10

5

0
Fumantes

Ex-fumantes

Fumantes de ³ 20
cigarros por dia

Fumantes passivos Fumantes passivos no
no domicílio **
local de trabalho **

* Correspondente ao coeficiente da regressão linear do valor do indicador sobre o ano do levantamento, valor de p < 0,05;
** Indicadores de fumo passivo no domicílio e no local de trabalho foram incluídos no VIGITEL em 2009.

menores prevalências ocorrem em mulheres,
pessoas de 65 anos ou mais, com mais de nove
anos de estudo, residentes nas regiões Norte e
Nordeste (Tabela 2). As análises de tendência estratificadas segundo faixa etária, escolaridade e
região do país indicaram redução na frequência
de fumantes nas faixas de 35 a 44 anos e de 45
a 54 anos, entre os indivíduos de escolaridade
intermediária (9 a 11 anos) e entre os residen-
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tes nas capitais das regiões Norte e Centro-oeste
(Tabela 2).
A análise detalhada do indicador consumo
de 20 cigarros apresentou padrão semelhante ao
verificado para o consumo de tabaco, e a tendência no período 2006-2011 indicou redução na
população com idade entre 35 a 54 anos e na Região Nordeste, sem redução nas prevalências das
demais regiões (Tabela 3).
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Tabela 2
Análise de tendência de fumantes nas capitais dos estados brasileiros e Distrito Federal (2006-2011), segundo faixa etária, escolaridade e região. Sistema de
Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL), 2006-2011.
Variável

2006
%

Total

IC95%

2007
%

IC95%

2008
%

IC95%

2009
%

IC95%

2010
%

IC95%

2011
%

IC95%

Coeficiente

Valor

de regressão

de p *

16,2 15,4-16,9 16,6 15,7-17,4 16,1 15,0-17,3

15,5 14,5-16,5 15,1 14,2-16,0 14,8 13,9-15,7

-0,3457

0,008

18-24

14,3 11,9-16,7 16,9 14,2-19,5 16,5 12,0-20,9

15,0 11,5-18,5 12,5 10,5-14,6 12,5

9,9-15,2

-0,6771

0,147

25-34

14,8 13,3-16,2 15,7 14,0-17,3 15,6 13,7-17,5

16,4 14,4-18,4 17,3 15,0-19,6 16,1 14,0-18,2

0,3457

0,075

35-44

18,8 17,3-20,4 17,4 16,0-18,8 16,4 15,0-17,8

15,1 13,6-16,6 15,2 13,7-16,8 14,5 12,9-16,1

-0,8400

0,002

45-54

21,9 20,1-23,6 21,7 19,8-23,5 19,7 18,0-21,4

19,0 17,3-20,8 18,3 16,4-20,2 19,0 17,3-20,8

-0,7257

0,015

55-64

15,4 13,5-17,4 16,2 14,2-18,2 17,1 15,1-19,2

16,9 14,9-18,9 16,5 14,3-18,7 16,2 14,3-18,1

0,1343

0,413

≥ 65

9,3

8,1

7,1-10,3

-0,1143

0,552

Faixa etária (anos)

7,8-10,7

8,1

6,6-9,6

9,1

7,6-10,6

6,8-9,4

8,1

6,7-9,5

8,7

Escolaridade (anos
de estudo)
0-8

19,1 17,8-20,5 19,7 18,2-21,1 20,1 18,1-22,2

19,3 17,5-21,1 18,6 17,1-20,2 18,8 17,2-20,4

-0,1600

0,276

9-11

13,4 12,5-14,3 13,0 12,1-13,9 11,6 10,7-12,4

11,3 10,5-12,2 11,6 10,6-12,5 10,1

9,2-10,9

-0,6000

0,006

≥ 12

11,5 10,4-12,7 12,9 11,7-14,1 11,5 10,4-12,6

11,1 10,0-12,2 10,2

10,3

9,2-11,5

-0,4143

0,064

Nordeste

13,9 12,9-14,8 13,6 12,5-14,6 11,0 10,1-11,9

13,0 11,8-14,2 11,1 10,1-12,2 10,6

9,5-11,7

-0,6286

0,054

Norte

15,7 14,4-17,0 15,8 14,4-17,2 14,4 12,9-15,9

13,4 11,9-14,8 14,1 12,4-15,9 12,6 11,0-14,2

-0,6171

0,010

Sudeste

17,0 15,5-18,6 18,2 16,6-19,9 19,3 16,9-21,6

16,6 14,7-18,6 17,2 15,6-18,9 17,1 15,3-18,9

-0,1486

0,594

Sul

19,8 18,0-21,5 19,7 18,0-21,3 18,6 17,0-20,2

20,7 19,0-22,4 18,1 16,4-19,8 20,5 18,6-22,4

0,0229

0,938

Centro-oeste

16,0 14,3-17,8 15,4 13,8-17,0 15,5 13,8-17,2

15,2 12,8-17,7 14,5 12,0-17,0 13,1 11,3-14,9

-0,5000

0,012

9,2-11,3

Região

* Correspondente ao coeficiente da regressão linear do valor do indicador sobre o ano do levantamento, em cada categoria de análise.

Vale destacar que as recusas à participação
nas entrevistas do VIGITEL são monitoradas
anualmente e têm sido declinantes: 9,1% (2006);
7,7% (2007); 5,8% (2008); 3% (2009); 2,3% (2010)
e 2,2% (2011).

Discussão
O estudo possibilitou analisar dados do VIGITEL
entre adultos residentes nas capitais brasileiras
e detentores de telefone fixo, nos últimos seis
anos, apontando as tendências mais recentes de
consumo de tabaco no país. Houve redução da
prevalência de fumantes e fumantes pesados entre homens e entre indivíduos com idade de 35
a 54 anos. No caso de fumantes, ocorreu ainda
redução entre aqueles com escolaridade de 9 a 11
anos de estudo, residentes nas capitais do Norte e
Centro-oeste. Para fumantes pesados, a redução
ocorreu apenas na Região Nordeste.

O limite do estudo refere-se ao uso do cadastro de telefones fixos nas capitais para fins de
sorteio da amostra. Nas regiões metropolitanas
do Sul, Sudeste e Centro-oeste com cobertura
acima de 70%, os vícios decorrentes da exclusão
de domicílios sem telefone fixo podem ser considerados desprezíveis 21. Entretanto, as regiões
Norte e Nordeste apresentam taxas de cobertura
inferiores a 70%. Para corrigir os vícios potencias
decorrentes da baixa cobertura de domicílios
com telefone fixo, o VIGITEL utiliza o método
de ponderação por célula segundo sexo, idade e
escolaridade, ajustando a distribuição da amostra às características da população residente em
cada capital, de acordo com os dados de censo
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), reduzindo-se, assim, as diferenças entre
a população com e sem telefone 19. Esse método
permite corrigir o vício potencial na prevalência
de fumantes em região com baixa cobertura 22.
Outros estudos comparativos entre os dados do
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Tabela 3
Análise de tendência do consumo de 20 ou mais cigarros/dia nas capitais dos estados brasileiros e Distrito Federal (2006-2011), segundo faixa etária,
escolaridade e região. Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL), 2006-2011.
Variável

Coeficiente

Valor

%

IC95%

%

IC95%

%

IC95%

%

IC95%

%

IC95%

%

IC95%

de regressão

de p *

4,6

4,3-5,0

5,0

4,5-5,5

4,9

4,4-5,4

4,7

3,9-5,5

4,5

4,0-5,0

4,3

3,8-4,8

-0, 0914

0,152

18-24

2,7

1,9-3,4

3,9

2,3-5,5

3,4

2,0-4,8

4,4

1,2-7,6

2,8

1,7-4,0

2,5

1,5-3,4

-0,0943

0,655

25-34

3,2

2,5-3,9

4,2

3,2-5,2

4,1

3,1-5,1

3,6

2,5-4,7

4,3

3,3-5,4

4,1

2,7-5,4

0,1229

0,270

35-44

5,7

4,9-6,5

5,3

4,4-6,1

5,2

4,3-6,0

5,3

4,3-6,3

4,5

3,6-5,4

4,0

3,1-4,9

-0,3086

0,009

45-54

9,0

7,7-10,2

8,1

6,9-9,4

7,4

6,2-8,5

6,6

5,5-7,8

7,0

5,7-8,3

7,0

5,9-8,2

-0,4029

0,032

55-64

5,8

4,4-7,2

6,9

5,3-8,4

7,4

5,9-8,9

6,6

5,1-8,1

6,9

5,1-8,7

6,0

4,8-7,2

0,0057

0,973

≥ 65

2,5

1,8-3,2

2,4

1,6-3,2

3,9

2,8-5,1

1,9

1,4-2,4

2,4

1,6-3,1

3,7

2,4-5,0

0,1143

0,611

0-8

5,5

4,9-6,1

6,2

5,3-7,1

6,6

5,7-7,4

6,4

4,9-7,8

5,6

4,8-6,4

5,8

4,9-6,6

-0,0143

0,911

9-11

3,7

3,3-4,2

3,6

3,2-4,1

2,7

2,3-3,1

2,7

2,3-3,2

3,3

2,8-3,8

2,4

2,0-2,7

-0,2114

0,097

≥ 12

3,4

2,8-4,1

3,6

3,0-4,2

3,5

2,9-4,1

2,9

2,3-3,4

3,1

2,5-3,7

3,0

2,4-3,7

-0,1171

0,079

Nordeste

4,0

3,5-4,5

3,3

2,7-3,9

3,3

2,8-3,9

3,0

2,6-3,5

2,9

2,3-3,4

2,8

2,2-3,3

-0,2143

0,009

Norte

3,3

2,7-3,9

3,2

2,6-3,8

3,5

2,6-4,4

2,9

2,2-3,7

2,9

2,1-3,7

2,9

2,2-3,6

-0,1000

0,099

Sudeste

5,0

4,3-5,7

6,2

5,2-7,2

5,9

4,9-6,8

5,7

4,0-7,3

5,4

4,5-6,3

5,2

4,2-6,1

-0,0457

0,718

Sul

7,2

6,1-8,3

7,0

5,8-8,1

6,9

5,9-7,9

7,3

6,3-8,4

6,8

5,7-7,9

8,0

6,7-9,4

0,1086

0,349

Centro-oeste

4,0

3,3-4,6

4,6

3,6-5,5

4,7

3,8-5,7

4,3

2,7-5,9

4,6

3,5-5,7

3,0

2,4-3,7

-0,1543

0,371

Total

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Faixa etária (anos)

Escolaridade (anos
de estudo)

Região

* Correspondente ao coeficiente da regressão linear do valor do indicador sobre o ano do levantamento, em cada categoria de análise.

VIGITEL e inquéritos domiciliares apontaram a
importância dessas ponderações, que tendem a
aproximar-se das estimativas populacionais, embora ainda possam permanecer vícios em algumas variáveis, em especial naquelas associadas à
baixa renda e à baixa escolaridade 23,24,25.
O VIGITEL também utiliza procedimentos de
supervisão e monitoramento da qualidade dos
dados, sendo realizada capacitação constante
dos entrevistadores, além de checagem e auditorias em cerca de 10% da produção de cada dia,
em amostras aleatórias. Todas as entrevistas são
gravadas e, quando necessário, novo contato telefônico é realizado para conferência dos dados.
O monitoramento dos dados torna possível a
análise de tendências, embora o tempo de análise, seis anos, ainda seja curto, podendo ocorrer
mudanças na série histórica.
São ainda acompanhados indicadores como
taxas de recusa, taxa de sucesso, percentual de
linhas não disponíveis, percentual de entrevistas
completas com mulheres e em domicílios com
apenas um morador adulto. As taxas atuais de
recusa são consideradas desprezíveis, principalmente considerando que estas podem chegar a
30% em inquéritos semelhantes, como o Behavioral Risk Factor Surveillance System, sistema de
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vigilância de fatores de risco comportamentais
dos Estados Unidos 26.
O VIGITEL utiliza a escolaridade como proxy
de situação socioeconômica, o que se justifica
pela simplicidade na coleta dessa informação por
telefone. A literatura aponta que renda e escolaridade estão associadas a maiores prevalências
do tabaco, podendo subestimar as prevalências
aqui descritas 15,27.
A maior prevalência de tabagismo em pessoas com menor renda e escolaridade também
já foi verificada no Brasil 15,27 e em outros países,
como na Itália 28, onde um inquérito apontou
maior probabilidade de consumo de cigarros e
aderência ao hábito de fumar entre homens com
baixa escolaridade. Em Alberta, Canadá, três inquéritos nacionais realizados entre os anos 2000
e 2005 identificaram uma relação inversa entre a
prevalência de fumantes e o nível de escolaridade
dos entrevistados 29. Resultados semelhantes foram também encontrados na África do Sul, onde
os inquéritos Demographic and Health Surveys
apontaram associação direta entre, de um lado,
alta renda e educação e, de outro, baixa prevalência de tabagismo 30.
A diferença na frequência de consumo de tabaco entre sexos apontada no presente estudo

TENDÊNCIAS TEMPORAIS NO CONSUMO DE TABACO

também foi identificada em outros inquéritos
no Brasil 11,15 e no mundo 31. Essas diferenças
tendem a ser minimizadas pela redução contínua do tabagismo entre homens e em face da
estabilidade na frequência observada entre as
mulheres. Estudo realizado na França mostrou
tendência semelhante: redução, em aproximadamente 40%, do hábito de fumar entre homens, no
período de 1980 a 2005-2007, e aumento de cerca
de 1% entre mulheres, no mesmo período, aproximando as prevalências entre os sexos 32.
O início do uso do tabaco na Europa e nas
Américas, no princípio do século 20, deu-se com
o sexo masculino, associando-se sempre à ideia
de masculinidade, força e poder, fortemente ancorada em propagandas que vendiam a imagem
de sucesso 33. Esse perfil se mantém, e estudo
comparativo do Global Adults Tobacco Survey,
entre 16 países de média e baixa renda, mostrou
elevadas prevalências entre homens; entre mulheres, as frequências tendem a ser mais baixas,
dependendo da localidade. Países como Egito e Bangladesh, com forte influência religiosa
e culturas repressivas em relação às mulheres,
tendem a ter prevalências menores que 2% entre elas, contrastando com cerca de 30% entre
homens 31.
Situação semelhante foi encontrada no Brasil. Capitais do Sul e Sudeste, como Porto Alegre,
Curitiba e São Paulo, apresentam prevalências
de fumo elevadas em mulheres e próximas às
dos homens; por sua vez, em diversas cidades
do Nordeste e Norte, a prevalência entre homens
chega a ser quase três vezes maior. A diferença entre sexos nas capitais do Norte e Nordeste,
que ainda deve ser mais bem compreendida, é
explicada, em parte, por questões culturais e pela menor participação da mulher na sociedade
no passado, em especial no início da introdução
do uso do tabaco nestas regiões, semelhante ao
que já foi observado em outros países do mundo 34,35,36. Atualmente, o tabaco está fortemente
associado às populações de baixa escolaridade, diferente do que se verificava antigamente,
quando a erva esteve associada ao movimento
de autoafirmação, independência e participação das mulheres na sociedade e no mercado
de trabalho, sendo seu uso influenciado pelos
meios de comunicação e cinema 37,38. No Brasil a prevalência do fumo entre mulheres foi
crescente a partir das décadas de 60 e 70, em
especial nas cidades do Sudeste e Sul, mais ricas
e com escolaridade mais elevada entre o sexo
feminino. Em anos mais recentes, em virtude de
campanhas educativas, medidas regulatórias e
restritivas, o tabaco perdeu prestígio e adeptos,
levando a uma estabilização das prevalências
anteriores elevadas nas capitais do Sul e Sudeste

e menores frequências entre mulheres no Norte
e Nordeste.
O fato de, nos últimos seis anos, o declínio
ter ocorrido apenas entre homens, que representam a grande proporção de fumantes no Norte
e Nordeste, também ajuda a explicar o melhor
desempenho dessas regiões nas análises de tendência 39. Outras hipóteses, como medidas regulatórias nestas áreas, ainda precisam ser mais
bem avaliadas, já que são muito recentes e não
foram suficientemente verificadas. Além disso, o
Sul apresenta forte influência de populações migrantes europeias, onde o tabaco está fortemente
arraigado à cultura local, e de países fronteiriços,
como Argentina e Uruguai, nos quais a prevalência chega a mais de 30% 40. Pesa também o fato
de a Região Sul ser grande produtora de fumo,
elevando o Brasil ao segundo lugar na produção global e ao primeiro lugar na exportação do
tabaco 41.
Em relação ao consumo passivo de tabaco,
a PETab, realizada em 2008, apontou que 24,4%
dos entrevistados relataram respirar fumaça ambiental de tabaco em seus locais de trabalho 15.
A fumaça de cigarros, charutos e similares contamina recintos coletivos, e as evidências demonstram que o fumo passivo também resulta
em doenças como câncer e infarto. Não existe
grau seguro para essa exposição, nem sistema
de ventilação capaz de reduzi-la a níveis aceitáveis 33,42. A literatura corrobora, ainda, o efeito
dose-resposta para o câncer de pulmão e fumo 43,
tornando importante o declínio da frequência de
pessoas que fumam mais que 20 cigarros por dia,
na redução de DCNT. Torna-se importante avançar também na redução da prevalência do tabaco
no sexo feminino, a fim de se obter melhora de
indicadores de doenças relacionadas ao tabaco
em ambos os sexos 44.
A redução da prevalência do tabaco no país
está relacionada a inúmeros fatores, com destaque para as ações regulatórias, como a proibição
de propaganda, da promoção e do patrocínio
de cigarros (com exceção dos pontos de venda),
da vinculação de imagens de advertências nos
maços e pacotes de produtos do tabaco, além
da proibição de fumo em ambientes fechados.
A adesão do Brasil à Convenção-Quadro para o
Controle do Tabaco em 2005, vinculando o país legalmente ao tratado, representa um marco
no processo de enfrentamento do tabaco 18. Em
2011, foi aprovada nova lei que regulamenta os
ambientes livres de fumo, amplia as advertências nos maços, define preço mínimo de venda
e aumenta a taxação dos cigarros para 85% 17.
Em 2012, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) aprovou a proibição de aditivos
de sabor nos cigarros. A estratégia multissetorial
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tem sido fundamental, como a participação do
desenvolvimento agrário, agricultura, educação,
planejamento, receita, entre outros. Dessa forma,
o Brasil se destaca globalmente pelos avanços na
política antitabaco e no declínio das prevalências
deste 1,16,45.
O Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento de DCNT visa à continuidade da redução do tabagismo no país, tendo como meta che-

gar ao patamar de 10% da população em 2022.
Torna-se um desafio reduzir a exposição ativa e
passiva ao tabaco entre indivíduos de diferentes
estratos populacionais, reduzir a prevalência em
populações de baixa escolaridade e renda, mulheres e adultos jovens. Destaca-se a importância
do monitoramento anual dos indicadores do tabaco no enfretamento das DCNT 17,19.

Resumen

Colaboradores

El objetivo fue analizar la tendencia de indicadores
del tabaquismo en las capitales brasileñas, según datos del Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo y
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