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APRESENTAÇÃO

Este ano será realizada em 15 países a Global Adult Tobacco Survey (GATS), que

visa produzir estimativas de prevalência e permitir a mensuração de mudanças temporais

em diferentes medidas, tais como: consumo de tabaco, tentativas de cessação,

aconselhamento médico, exposição à fumaça ambiental e exposição à mídia.

No Brasil esta pesquisa será realizada pelo IBGE, através da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios - PNAD, apresentada como uma pesquisa especial denominada

Pesquisa Especial de Tabagismo em pessoas de 15 anos ou mais de idade - PETAB.

A Coordenação de Trabalho e Rendimento, da Diretoria de Pesquisas, responsável

pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, apresenta, neste

documento, os procedimentos técnicos do trabalho de campo, que serão adotados na

operação de entrevista.

Acresce ressaltar que as informações contidas neste manual serão utilizadas

também, como instrutivo da parte de Tabagismo dos moradores de 15 anos ou mais de

idade, contida no Suplemento de Saúde da PNAD 2008.  Ao final deste manual encontra-

se a tabela de correspondência entre os quesitos das duas pesquisas.

Marcia Maria Melo Quintslr
Chefe da Coordenação de Trabalho e Rendimento
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Introdução

O tabagismo é a principal causa evitável de mortes prematuras e adoecimento.

Estima-se que, nos países industrializados, 1,81 milhões de mortes ocorridas no ano 2000

entre homens e 610 mil entre mulheres sejam atribuíveis ao tabaco. Para os países em

desenvolvimento, os óbitos estimados foram, respectivamente, de 2,02 milhões e 380 mil,

totalizando 4,83 milhões no mundo. Se a epidemia do tabaco se mantiver nos mesmos

padrões da atualidade, o número de mortes prematuras associadas ao tabagismo terá

dobrado no ano de 2030, com um aumento acentuado em países que apresentam baixos

níveis de desenvolvimento.

No Brasil

Até o momento há poucas pesquisas de abrangência nacional no Brasil com dados

sobre tabagismo.

• Apenas informações sobre o percentual de fumantes foram obtidas na

Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição - PNSN, realizada através de uma

parceria entre o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição do Ministério da

Saúde (INAN/IMS) e o IBGE, em 1989;

• e na Pesquisa Mundial da Saúde, realizada em 2003 pela Fundação Oswaldo

Cruz (FIOCRUZ);

• Segundo estas pesquisas, em 1989, 32,0% da população com 18 anos ou

mais era fumante, o que equivalia a 32 milhões de brasileiros;

• Em 2003, este percentual diminuiu, consideravelmente, para cerca de 22%

(aproximadamente 27 milhões de indivíduos).
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O Brasil ratificou a Convenção Quadro Para o Controle
do Tabaco (CQCT) em 27 de outubro de 2005.

A CQCT é um tratado internacional que compromete os

países membros da Organização Mundial da Saúde (OMS) a

implementarem medidas de prevenção e controle que levem à

redução do número de usuários do tabaco e, portanto, da

morbidade e mortalidade por doenças associadas ao uso dessa

substância.

Neste contexto, a Pesquisa Especial de Tabagismo em
Moradores de 15 anos ou mais de idade - PETAB - foi

desenhada para fornecer indicadores de avaliação da

implementação da CQCT internacionalmente padronizados.

Além de permitir o cálculo de estimativas do percentual

de usuários de tabaco, a PETAB oferecerá informações

essenciais para o monitoramento do impacto das medidas

adotadas no Brasil e em outros países membros da OMS, bem

como sobre as estratégias de propaganda e promoção adotadas

pelas indústrias do tabaco. Sendo assim, a PETAB constitui-se

em uma das prioridades de vigilância à saúde do Ministério da

Saúde para avaliação do controle do tabaco no País.
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Realização da PETAB no Mundo

11..  BBaannggllaaddeesshh
22..  BBrraassiill
33..  CChhiinnaa
44..  EEggiittoo
55..  ÍÍnnddiiaa
66..  IInnddoonnééssiiaa
77..  MMééxxiiccoo
88..  PPaaqquuiissttããoo
99..  FFiilliippiinnaass
1100..  PPoollôônniiaa
1111..  FFeeddeerraaççããoo  RRuussssaa
1122..  TTaaiillâânnddiiaa
1133..  TTuurrqquuiiaa
1144..  UUccrraanniiaa
1155..  VViieettnnãã
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Objetivo

PPrroodduuzziirr  eessttiimmaattiivvaass  ddee  pprreevvaallêênncciiaa  ee  ppeerrmmiittiirr  oo  mmoonniittoorraammeennttoo
ddee  mmuuddaannççaass  tteemmppoorraaiiss  eemm  ddiiffeerreenntteess  mmeeddiiddaass,,

mmeennssuurraannddoo::

••    oo  ccoonnssuummoo  ddiiáárriioo  ddee  ttaabbaaccoo,,

••    oo  ccoonnssuummoo  ooccaassiioonnaall  ddee  ttaabbaaccoo  ((mmeennooss  ffrreeqqüüeennttee)),,

••  aass  tteennttaattiivvaass  ddee  cceessssaaççããoo,,

••  oo  mmééttooddoo  uuttiilliizzaaddoo  nnaass  tteennttaattiivvaass  ddee  cceessssaaççããoo,,

••  oo  aaccoonnsseellhhaammeennttoo  mmééddiiccoo,,

••  aa  eexxppoossiiççããoo  àà  ffuummaaççaa  aammbbiieennttaall  ddoo  ttaabbaaccoo  ee

••  aa  eexxppoossiiççããoo  àà  mmííddiiaa..

AA  ppeessqquuiissaa  ffooii  ddeesseennvvoollvviiddaa  sseegguuiinnddoo  oo  pprroottooccoolloo  ddee  ppeessqquuiissaa
ee  oo  qquueessttiioonnáárriioo  ddeeffiinniiddoo  ppeelloo  ggrruuppoo  ddee  eessppeecciiaalliissttaass  ddaa
OOrrggaanniizzaaççããoo  MMuunnddiiaall  ddaa  SSaaúúddee  ee  ddoo  ccoommiittêê  eexxeeccuuttiivvoo  bbrraassiilleeiirroo
ppaarraa  ppeessqquuiissaa  GGlloobbaall  ddee  TTaabbaaggiissmmoo  eemm  AAdduullttooss  nnoo  BBrraassiill..
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Com apoio de parceiros Nacionais e Internacionais

Parceiros Nacionais

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER;
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA; E
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

Parceiros Internacionais

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE;
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE;
CENTROS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS (CDC);
JOHNS HOPKINS BLOOMBERG SCHOOL OF PUBLIC HEALTH (JHSPH);
FUNDAÇÃO CDC; E
FALANTROPIAS BLOOMBERG.

No Brasil a Pesquisa vai ser
realizada pelo
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Amostragem
AA  PPEETTAABB  sseerráá  rreeaalliizzaaddaa  aattrraavvééss  ddee  uummaa  ssuubbaammoossttrraa,,

ddee  aapprrooxxiimmaaddaammeennttee  5500  mmiill  ddoommiiccíílliiooss,,  qquuee  ffoorraamm
sseelleecciioonnaaddooss  ppaarraa  aa  PPNNAADD  22000088..

NNooss  ddoommiiccíílliiooss  sseelleecciioonnaaddooss  ppaarraa  aa  PPEETTAABB  ooccoorrrreerráá
uummaa  sseelleeççããoo  aalleeaattóórriiaa  ee  aauuttoommááttiiccaa  ((nnoo  PPDDAA)),,  ddee  uumm
mmoorraaddoorr    ddee  1155  aannooss  oouu  mmaaiiss  ddee  iiddaaddee..  AA  ppaarrttee  rreeffeerreennttee
aa  PPEETTAABB  ddoo  mmoorraaddoorr  sseelleecciioonnaaddoo  ddeevveerráá  sseerr  rreessppoonnddiiddaa
ppeelloo  pprróópprriioo..

O computador
selecionou a Jussara

para responder a
Pesquisa Especial

de Tabagismo.

Jussara é a minha
nora, aproveita que ela

está aqui e faça a
entrevista com ela.
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Na PNAD, é recomendado que cada morador seja o
informante de sua entrevista, entretanto, por questões

operacionais, muitas vezes isto não é possível.

Na Pesquisa Especial de Tabagismo, em função da
especificidade do tema, é necessário que o mmoorraaddoorr

sseelleecciioonnaaddoo  ppaarraa  rreessppoonnddeerr  aa  ppeessqquuiissaa,,  sseejjaa  oo
iinnffoorrmmaannttee  ddeessttaa  ppaarrttee..

Atenção
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     Segundo a Organização Mundial da Saúde1 a definição estrita
da dependência corresponde a quatro elementos:

• uma compulsão de consumir o produto;
• uma tendência para aumentar as doses;
• uma dependência psicológica e/ou física;
• conseqüências nefastas sobre a vida cotidiana

(emotivas, sociais e econômicas).

                                                          
1 A Organização Mundial da Saúde (OMS) é uma agência especializada em saúde, fundada em 7 de abril de 1948 e
subordinada à Organização das Nações Unidas. Sua sede é em Genebra, na Suíça. O diretor-geral é, desde 2006, o
sueco Anders Nordström.

Segundo sua constituição, a OMS tem por objetivo desenvolver ao máximo possível o nível de saúde de todos os povos.
A saúde sendo definida nesse mesmo documento como um «estado de completo bem-estar físico, mental e social e não
consistindo somente da ausência de uma doença ou enfermidade».

O Brasil tem participação fundamental na história da Organização Mundial da Saúde, criada pela ONU para elevar os
padrões mundiais de saúde. A proposta de criação da OMS foi de autoria dos delegados do Brasil, que propuseram o
estabelecimento de um "organismo internacional de saúde pública de alcance mundial"[1]. Desde então, Brasil e a OMS
desenvolvem intensa cooperação.

Conceitos

Tabagismo - é o consumo sistemático de produtos feitos com
folhas de tabaco e que, em geral, causam
dependência química e psicológica devido a
nicotina.



                          Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD     Pesquisa Especial de Tabagismo - PETAB

26

Tabaco - é nome comum dado às plantas do gênero Nicotiana, em
particular a Nicotiana tabacum, originária da América do Sul da
qual é extraída a substância chamada nicotina.

Nicotina - é o nome de uma substância líquida de cor amarela com cheiro
desagradável e venenoso, que constitui o princípio ativo do
tabaco.
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1. Produtos que emitem fumaça quando usados; e

2. Produtos que não emitem fumaça quando
usados

Os produtos do tabaco são classificados em
dois grandes grupos:
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1. Produtos que emitem fumaça quando usados:
(tabaco fumado):

Considera-se “tabaco que é fumado” os produtos
derivados do tabaco que são fumados e emitem
fumaça, tais como:

• cigarro industrializado;

• cigarro de palha;

• cigarro de Bali / cravo;

• bidis / cigarro indiano;

• charuto, ou  cigarrilha;

• cachimbo;

• narguilé; e

• outros.

2. Produtos que não emitem fumaça quando usados:

Considera-se “tabaco que não é fumado” os produtos
derivados do tabaco que não são fumados e não
emitem fumaça, tais como:

• Rapé;

• fumo de mascar; e

• snuns ou snuffs (de uso pela boca).
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1. Produtos que EMITEM fumaça quando usados:

a) Cigarro industrializado - é uma pequena
porção de tabaco (ou fumo) seco e picado,
enrolado em papel fino, industrializado,
podendo ou não, dispor de um sistema de filtro.

b) Cigarro de palha ou enrolado à mão - é
composto, basicamente, de uma porção de
tabaco (fumo desfiado ou de rolo), envolvido
por palha de milho (cigarro de palha, paieiro,
palheiro) ou papel (lambido). Geralmente são
preparados artesanalmente, mas também
podem ser encontrado em maços.

c) Cigarro de Bali / cravo - São importados do
Sudeste da Ásia, principalmente da Indonésia e
contém uma mistura de tabaco, cravo e outras
substâncias químicas. São perfumados e sua
fumaça tem um cheiro adocicado.
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d) Bidis / cigarro indiano - são pequenos
cigarros importados principalmente da Índia.
Consiste em tabaco picado em flocos enrolado
em folhas de uma planta típica da Ásia. Os
“Bidis“ podem conter sabores (chocolate,
morango etc.) ou não.

e) Charuto ou cigarrilha - é um pequeno
cilindro de folhas de tabaco feito à mão ou à
máquina, geralmente fechado em uma das
extremidades, que após a remoção de parte da
cabeça (parte fechada do charuto) é aceso na
outra extremidade e fumado a partir da
abertura feita pelo corte.

f) Cachimbo - aparelho para fumar composto
de fornilho e piteira. Põe-se o tabaco (fumo) no
fornilho, ao qual está adaptado um tubo por
onde se aspira a fumaça para a boca.
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g) Narguilé - é um cachimbo de água que as
pessoas fumam juntas ou sozinhas. É
preparado com um fumo especial, feito com
tabaco, melaço (um subproduto do açúcar) e
frutas ou aromatizantes. Os aromas são
bastante variados: frutas (como pêssego,
maçã-verde, coco), flores, mel, e até mesmo
Coca-Cola.

a) Rapé: é o tabaco (ou fumo) em pó ou em
grãos especialmente preparado para ser
cheirado.

b) Fumo de mascar: é o tabaco apresentado
em rolo, em barra, em lâminas, em cubo ou em
placa, acondicionado para venda ao público e
especialmente preparado para ser mascado.

2. Produtos que NÃO EMITEM fumaça quando
usados:
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b) Snus ou Snuffs: é o tabaco em pó,
umedecido, que é colocado entre a gengiva e o
lábio superior, e mantido por um período de
tempo, que pode variar desde alguns minutos
até várias horas. A forma encontrada mais
comum é o “snus” em porções, pré-embalado
em saquinhos do tipo de chá, vendido em
latinhas de plástico, mas também pode ser
encontrado sem ser pré-embalado. Neste caso,
o usuário pega uma “pitada” e coloca
diretamente em contado com a gengiva.
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O questionário da Pesquisa Mundial de Tabagismo em Pessoas
de 15 anos - PETAB, inclui um conjunto de perguntas que abordam
os seguintes aspectos do tema:

Tabaco Fumado

Cessação de Fumar

Exposição Ambiental à Fumaça do Tabaco

Economia e Preços - Cigarros
Industrializados

Conhecimentos, Atitudes e Percepções
sobre a Exposição ao Tabaco

Mídia Pró ou Anti-tabaco

Tabaco Sem Fumaça
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Tabaco Fumado

Usuário Diário de Tabaco Fumado

Usuário Ocasional de Tabaco Fumado

Ex-usuário de Tabaco Fumado

Tabaco Sem Fumaça

Usuário Diário de Tabaco Sem Fumaça

Usuário Ocasional do Tabaco Sem Fumaça

Ex-usuário de Tabaco Sem Fumaça
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Instruções para conduzir a
entrevista:

Perguntas:

1) O Entrevistador deverá fazer as
perguntas tal como estão redigidas.

2) Logo após fazer as perguntas
observe se existe a orientação para
que sejam lidas as opções de
resposta.

Ex: (Leia os itens 1, 3 e 5)

caso contrário: aguarde a resposta
do entrevistado.

3) Nos traços colocados em cada uma das perguntas deverá ser inserido
os pronomes: você, o senhor, etc. conforme o caso.

Exemplo: Atualmente a senhora fuma algum produto   do
tabaco?

4) Foram inseridos textos antes das perguntas 1, 4, 5, 11, 17, 30, 39, 41,
60, 80 e 83. Os textos devem ser lidos antes de iniciar cada uma destas
perguntas.

Atualmente a senhora
fuma algum produto

do tabaco?
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Antes do QUESITO 1 o Entrevistador deverá ler o seguinte texto:

Agora eu gostaria de fazer algumas perguntas sobre uso de produtos do

tabaco que são fumados tais como:

• cigarro industrializado

• cigarro de palha ou enrolado à mão

• cigarro de cravo ou de Bali

• cigarro indiano ou bidis

• cachimbo

• charuto ou cigarrilha

• narguilé ou cachimbo d’água

Por favor
não responda sobre produtos de tabaco que não fazem fumaça como

rapé e fumo para mascar.

Não considere também cigarros de maconha.

Tabaco Fumado

Questionário da Pesquisa
Especial de Tabagismo
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Quesito 1:

Atualmente ____  fuma algum produto do tabaco?  (Leia os itens 1, 3 e 5)

1. Diariamente

3. Menos que diariamente

5. Não Fuma

Quesito 2:

No passado ____ fumou algum produto do tabaco diariamente?

2. Sim

4. Não

Objetivo: Determinar a situação tabagística do entrevistado em relação ao tabaco que
é fumado.

Atualmente:  Período que, na percepção do entrevistado, é o tempo presente.

Diariamente: Fuma todos os dias, pelo menos um dos produtos, independentemente
de há quanto tempo fuma diariamente.

Não considerar períodos curtos em que o entrevistado tenha interrompido o
tabagismo devido a situações especiais tais como: doenças, viagens etc.
que não ocorreram devido à decisão do fumante em parar de fumar
definitivamente.

Menos que diariamente: Fuma, pelo menos um dos produtos, mas não todos os dias,
independentemente de há quanto tempo fuma.

Não fuma: Não fuma nenhum dos produtos atualmente, nem mesmo ocasionalmente.
Pode ter experimentado ou ter fumado no passado.
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Quesito 3:

No passado ____ fumou algum produto do tabaco? (Leia cada item)

1. Diariamente

3. Menos que diariamente

5. Nunca fumou

Objetivo: Determinar se o fumante ocasional já foi um fumante diário no passado.

Passado: Período que, na percepção do entrevistado, não é tempo presente. Pode
ser, inclusive, o dia anterior.

Diariamente: Fumou todos os dias no passado por um período de um mês ou mais.

Não considerar períodos curtos em que o entrevistado tenha interrompido o
tabagismo devido a situações especiais como doenças, viagens etc. que
não ocorreram devido à decisão do fumante em parar de fumar
definitivamente.

Objetivo: Determinar a situação tabagística passada de quem não é um fumante atual.

Diariamente: Fumou todos os dias no passado por um período de um mês ou mais.

Não considerar períodos curtos em que o entrevistado tenha interrompido o
tabagismo devido a situações especiais como doenças, viagens etc. que
não ocorreram devido à decisão do fumante em parar de fumar
definitivamente.

Menos que diariamente: Fumou no passado por um período de 1 mês ou mais, mas
nunca fumou todos os dias.

Nunca Fumou: Nunca fumou tabaco, nem mesmo ocasionalmente, mas pode ter
experimentado, ou fumar (diariamente ou ocasionalmente) por menos de 1
mês.
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Antes do QUESITO 4 o Entrevistador deverá ler o seguinte texto:

• a pergunta que farei a seguir refere-se

apenas a cigarros.

Quesito 4:

Somando todos os CIGARROS que ____ fumou na vida inteira o total chega a 5
maços ou 100 de cigarros?

2. Sim

4. Não

6. Não fumou cigarros

Objetivo: Identificar fumantes e ex-fumantes que consumiram 100 cigarros

(correspondente a 5 maços de 20 unidades que é o padrão no Brasil) em

toda a vida.

CIGARRO: nesta pergunta considerar todos os tipos de cigarros, exceto cigarros que

não contêm tabaco, como maconha. Inclui cigarros industrializados, de

cravo (ou kreteks), indianos (ou bidis) e enrolados à mão (papel ou palha).

Maço: Conjunto de cigarros contidos na mesma embalagem.

O maço padrão no Brasil tem 20 unidades. Também chamado de carteira em
alguns lugares do país.
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Antes do QUESITO 5 o Entrevistador deverá ler o seguinte texto:

Pense novamente em todos os tipos de produtos do

tabaco que são fumados:

• cigarro industrializado

• cigarro de palha ou enrolado à mão

• cigarro de cravo ou de Bali

• cigarro indiano ou bidis

• cachimbo

• charuto ou cigarrilha

• narguilé ou cachimbo d’água

Por favor
não responda sobre produtos do tabaco que não fazem fumaça como

rapé e fumo para mascar.

Não considere também cigarros de maconha.

Quesito 5:

Que idade ____ tinha quando começou a fumar algum produto do tabaco mesmo que
de vez em quando?

Anos

Não sabe/Não lembra
1

Usuário Diário de Tabaco Fumado
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Quesito 6:

Há quantos anos ____ começou a fumar algum produto do tabaco mesmo que de vez
em quando?

Anos

Não sabe/Não lembra
2

Objetivo: Nesta pergunta, pretende-se registrar a idade em que o entrevistado iniciou
o comportamento de fumar, mesmo que de modo irregular e/ou eventual.

Idade que começou a fumar: idade em anos completos do início do consumo de
tabaco que é fumado.

Considerar o primeiro período em que o fumante fez uso regular do tabaco
que é fumado, ainda que ocasionalmente.

Não considerar o momento de experimentação quando esta representa um
evento pontual no qual o entrevistado deu uma ou algumas tragadas ou
fumou um/alguns cigarro(s) sem que mantivesse o consumo por um período
mais longo.

Objetivo: Nesta pergunta, pretende-se registrar a idade em que o entrevistado iniciou o
comportamento de fumar, mesmo que de modo irregular e/ou eventual.

Número de anos desde que começou a fumar: Número de anos passados desde o
início do consumo de tabaco que é fumado.

Considerar o primeiro período em que o fumante fez uso regular do tabaco
que é fumado ainda que ocasionalmente.

Não considerar o momento de experimentação quando esta representa um
evento pontual no qual o entrevistado deu uma ou algumas tragadas ou
fumou um/alguns cigarro(s) sem que mantivesse o consumo por um período
mais longo.
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Quesito 7:

Que idade ____ tinha quando começou a fumar algum produto do tabaco
diariamente?

Quesito 8:

Há quantos anos ____ começou a fumar algum produto do tabaco diariamente?

Anos

Não sabe/Não lembra
1

Anos

Não sabe/Não lembra
2

Objetivo: Nesta pergunta, pretende-se registrar o número de anos passados desde
que o entrevistado iniciou o comportamento de fumar diariamente, caso o
entrevistado não saiba a idade.

Número de anos desde que começou a fumar: Número de anos passados desde o
início do consumo diário de tabaco que é fumado.

Objetivo: Nesta pergunta, pretende-se registrar a idade em que o entrevistado iniciou
o comportamento de fumar diariamente.

Idade que começou a fumar diariamente: idade em anos completos do início do
consumo diário de tabaco que é fumado.

Diariamente: Fumou todos os dias no passado por um período de um mês ou mais.

Não considerar períodos curtos em que o entrevistado tenha interrompido o
tabagismo devido a situações especiais como doenças, viagens etc. que
não ocorreram devido à decisão do fumante em parar de fumar
definitivamente.
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Quesito 9:

Em média quantos dos seguintes produtos ____ fuma por dia atualmente?
(Leia cada item).

1. Cigarros industrializados
2. Cigarros de palha ou enrolados à mão
3. Cigarros de cravo ou de Bali
4. Bidis ou cigarros indianos
5. Cachimbos
6. Charutos ou cigarrilhas
7. Narguilé
8. Outros (especifique)

Para cada um dos produtos, têm-se as seguintes opções de resposta:

1.  1 ou mais por dia

3.  Menos que 1 por dia mas mais que 0 (zero)

5.  Não fuma

7.  Não Sabe

Informar o número de  unidades
conforme o tipo de produto

Cigarro
Cigarro de palha
Cigarro de cravo ou de Bali
Cigarro bidis
Cachimbo cheio
Charuto ou cigarrilha
Sessão (quando narguilé)
Ou a unidade em caso de Outros

Objetivo: Determina o número de unidades dos produtos do tabaco utilizados por dia
pelo entrevistado, segundo tipo de produto.

Diariamente: Fumou todos os dias no passado por um período de um mês ou mais.

Não considerar períodos curtos em que o entrevistado tenha interrompido o
tabagismo devido a situações especiais como doenças, viagens etc. que
não ocorreram devido à decisão do fumante em parar de fumar
definitivamente.
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Quesito 10:

Quanto tempo depois de acordar ____ normalmente fuma pela primeira vez?
(Leia cada item).

2. Até 5 minutos

4. De 6 a 30 minutos

6. De 31 a 60 minutos

8. Mais de 60 minutos

Objetivo: Determinar quanto tempo depois de acordar o entrevistado fuma algum
produto do tabaco.

Considere o intervalo de tempo entre o momento que o entrevistado acorda (após o
maior período de sono, que em geral é o sono noturno) e o momento em que ele fuma
algum produto do tabaco.



                          Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD     Pesquisa Especial de Tabagismo - PETAB

47

Antes do QUESITO 11 o Entrevistador deverá ler o seguinte texto:

Pense novamente em todos os tipos de produtos do tabaco

que são fumados:

• cigarro industrializado

• cigarro de palha ou enrolados à mão

• cigarro de cravo ou de Bali

• cigarro indiano ou bidis

• cachimbo

• charuto ou cigarrilha

• e narguilé ou cachimbo d’água

Por favor
não responda sobre produtos de tabaco que não fazem fumaça como

rapé e fumo para mascar.

Não considere também cigarros de maconha.

Quesito 11:

Durante os últimos trinta dias (último mês), em quantos dias ____ fumou algum
produto do tabaco?

Usuário Ocasional de Tabaco Fumado

Dias

Não sabe/Não lembra
1
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Quesito 12:

Que idade ____ tinha quando começou a fumar algum produto do tabaco, mesmo
que de vez em quando?

Quesito 13:

Há quantos anos  ____ começou a fumar algum produto do tabaco mesmo que de
vez em quando?

Anos

Não sabe/Não lembra
2

Anos

Não sabe/Não lembra
1

Objetivo: Nesta pergunta, pretende-se registrar a idade em que o entrevistado iniciou
o comportamento de fumar, mesmo que de modo irregular e/ou eventual.

Idade que começou a fumar: idade em anos completos do início do consumo de
tabaco que é fumado.

Considerar o primeiro período em que o fumante fez uso regular do tabaco
que é fumado, ainda que ocasionalmente.

Não considerar o momento de experimentação quando esta representa um
evento pontual no qual o entrevistado deu uma ou algumas tragadas ou
fumou um/alguns cigarro(s) sem que mantivesse o consumo por um período
mais longo.

Objetivo: Determinar o número de dias que o fumante ocasional fumou produtos do
tabaco.

Considere o número de dias em que o entrevistado fumou pelo menos uma
vez nos últimos 30 dias.
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Quesito 14:

Que idade ____ tinha quando começou a fumar algum produto do tabaco
diariamente?

Anos

Não sabe/não lembra
2

Objetivo: Nesta pergunta, pretende-se registrar o número de anos passados desde
que o entrevistado iniciou o comportamento de fumar, mesmo que de modo
irregular e/ou eventual, caso o entrevistado não saiba a idade.

Instruções: Essa pergunta será feita apenas se o entrevistado não souber a idade que
tinha quando começou a fumar tabaco.

Número de anos desde que começou a fumar: Número de anos passados desde o
início do consumo de tabaco que é fumado.

Considerar o primeiro período em que o fumante fez uso regular do tabaco
que é fumado ainda que ocasionalmente.

Não considerar o momento de experimentação quando esta representa um
evento pontual no qual o entrevistado deu uma ou algumas tragadas ou
fumou um/alguns cigarro(s) sem que mantivesse o consumo por um período
mais longo.

Objetivo: Nesta pergunta, pretende-se registrar a idade em que o entrevistado iniciou
o comportamento de fumar diariamente.

Idade que começou a fumar diariamente: Número de anos de idade completos do
início do consumo diário de tabaco que é fumado.

Diariamente: Fumou todos os dias no passado por um período de um mês ou mais.
Não considerar períodos curtos em que o entrevistado tenha interrompido o
tabagismo devido a situações especiais como doenças, viagens etc. que
não ocorreram devido à decisão do fumante em parar de fumar
definitivamente.
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Quesito 15:

Há quantos anos ____ começou a fumar algum produto do tabaco diariamente?

Quesito 16:

Em média quantos dos seguintes produtos ____ fuma por semana atualmente?
(Leia cada item).

1. Cigarros industrializados
2. Cigarros de palha ou enrolados à mão
3. Cigarros de cravo ou de Bali
4. Bidis ou cigarros indianos
5. Cachimbos
6. Charutos ou cigarrilhas
7. Narguilé
8. Outros (Especifique)

Anos

Não sabe/Não lembra
1

Objetivo: Nesta pergunta, pretende-se registrar o número de anos passados desde
que o entrevistado iniciou o comportamento de fumar diariamente, caso o
entrevistado não saiba a idade.

Instruções: Essa pergunta deve ser feita apenas se o entrevistado não souber a idade
que tinha quando começou a fumar diariamente.

Número de anos desde que começou: Número de anos passados desde o início do
consumo diário de tabaco que é fumado.

Diariamente: Fumou todos os dias no passado por um período de um mês ou mais.
Não considerar períodos curtos em que o entrevistado tenha interrompido o
tabagismo devido a situações especiais como doenças, viagens etc. que
não ocorreram devido à decisão do fumante em parar de fumar
definitivamente.
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Para cada um dos produtos têm-se as seguintes opções de resposta:

2.  1 ou mais por semana

4.  Menos que 1 por semana mas mais que 0 (zero)

6.  Não fuma

8.  Não Sabe

Informar o número de unidades
conforme o tipo de produto

Cigarro
Cigarro de palha
Cigarro de cravo ou Bali
Cigarro Bidis
Cachimbo cheio
Charuto ou cigarrilha
Sessão (quando narguilé)
Ou a unidade em caso de Outros



                          Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD     Pesquisa Especial de Tabagismo - PETAB

52

Antes do QUESITO 17 o Entrevistador deverá ler o seguinte texto:

Pense novamente em todos os tipos de produtos do

tabaco que são fumados:

• cigarro industrializado

• cigarro de palha ou enrolado à mão

• cigarro de cravo ou de Bali

• cigarro indiano ou bidis

• cachimbo

• charuto ou cigarrilha

• e narguilé ou cachimbo d’água

• Outros (especifique)

Por favor
não responda sobre produtos de tabaco que não fazem fumaça como

rapé e fumo para mascar.

Não considere também cigarros de maconha.

Quesito 17:

Que idade ____ tinha quando começou a fumar algum produto do tabaco, mesmo
que de vez em quando?

Ex-Usuário de Tabaco Fumado

Anos

Não sabe/Não lembra
1

Idade que começou a fumar: idade em anos completos do início do consumo de
tabaco que é fumado. Considerar o primeiro período em que o fumante fez
uso regular do tabaco que é fumado, ainda que ocasionalmente.

Não considerar o momento de experimentação quando esta representa um
evento pontual no qual o entrevistado deu uma ou algumas tragadas ou
fumou um/alguns cigarro(s) sem que mantivesse o consumo por um período
mais longo.
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Quesito 18:

Há quantos anos ____ começou a fumar algum produto do tabaco, mesmo que de
vez em quando?

Quesito 19:

Que idade ____ tinha quando começou a fumar algum produto do tabaco
diariamente?

Anos

Não sabe/Não lembra
2

Anos

Não sabe/Não lembra
1

Objetivo: Nesta pergunta, pretende-se registrar o número de anos passados desde
que o entrevistado iniciou o comportamento de fumar, mesmo que de modo
irregular e/ou eventual, caso o entrevistado não saiba a idade.

Instruções: Essa pergunta deve ser feita apenas se o entrevistado não souber a idade
que tinha quando começou a fumar tabaco.

Número de anos desde que começou a fumar: Número de anos passados desde o
início do consumo de tabaco que é fumado. Considerar o primeiro período
em que o fumante fez uso regular do tabaco que é fumado ainda que
ocasionalmente.

Não considerar o momento de experimentação quando esta representa um
evento pontual no qual o entrevistado deu uma ou algumas tragadas ou
fumou um/alguns cigarro(s) sem que mantivesse o consumo por um período
mais longo.

Objetivo: Nesta pergunta, pretende-se registrar a idade em que o entrevistado iniciou
o comportamento de fumar diariamente.

Idade que começou a fumar diariamente: idade em anos completos do início do
consumo diário de tabaco que é fumado.
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Quesito 20:

Há quantos anos  ____ começou a fumar algum produto do tabaco diariamente?

Quesito 21:

Há quanto tempo  ____ parou de fumar?

1.  Anos

3.  Meses

5.  Semanas

7.  Dias

Anos

Não sabe/Não lembra
2

Objetivo: Nesta pergunta, pretende-se registrar o número de anos passados desde
que o entrevistado iniciou o comportamento de fumar diariamente, caso o
entrevistado não saiba a idade.

Instruções: Essa pergunta deve ser feita apenas se o entrevistado não souber a idade
que tinha quando começou a fumar diariamente.

Número de anos desde que começou a fumar: Número de anos passados desde o
início do consumo diário de tabaco que é fumado.

Diariamente: Fumou todos os dias no passado por um período de um mês ou mais.
Não considerar períodos curtos em que o entrevistado tenha interrompido o
tabagismo devido a situações especiais como doenças, viagens etc. que
não ocorreram devido à decisão do fumante em parar de fumar
definitivamente.

Diariamente: Fumou todos os dias no passado por um período de um mês ou mais.
Não considerar períodos curtos em que o entrevistado tenha interrompido o
tabagismo devido a situações especiais como doenças, viagens etc. que
não ocorreram devido à decisão do fumante em parar de fumar
definitivamente.
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Quesito 22:

Nos últimos doze meses ____ foi atendido por um médico ou outro profissional de
saúde?

2. Sim

4. Não

Quesito 23:

Nos últimos doze meses quantas vezes ____ foi atendido por um médico ou outro
profissional de saúde? (Leia cada item).

1.  1 ou 2 vezes

3.  3 a 5 vezes

5. 6 vezes ou mais

Objetivo: Determinar quantas vezes o entrevistado foi atendido por um médico ou
outro profissional de saúde nos últimos 12 meses.

Objetivo: Determinar se o entrevistado foi atendido por um médico ou outro
profissional de saúde nos últimos 12 meses

Objetivo: Determinar quando o entrevistado parou de fumar tabaco.

Considere o intervalo de tempo em que o entrevistado parou de fumar
regularmente, não considere ocasiões raras em que o entrevistado tenha
fumado (como por exemplo, uma festa ou um casamento).

Atendimento: Consulta em consultório ou qualquer tipo de unidade de saúde seja
ambulatorial, emergência, pronto atendimento ou outro.

Outro profissional de saúde: profissional que faça atendimento/tratamento para a
saúde: enfermeiro, psicólogo, odontólogo, nutricionista, fonoaudiólogo,
fisioterapeuta, homeopata, outros profissionais da área de saúde.
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Quesito 24:

Nos últimos doze meses, durante algum atendimento por um médico ou outro
profissional de saúde, foi perguntado se ____ fumava?

2. Sim

4. Não

Quesito 25:

Durante algum desses atendimentos, nos últimos doze meses ___ foi aconselhado a
parar de fumar?

1. Sim

3. Não

Quesito 26:

Alguns desses atendimentos no qual  ____ foi aconselhado a parar de fumar foi feito
através do Sistema Único de Saúde - SUS?

2. Sim

4. Não

Objetivo: Determinar se o entrevistado foi aconselhado por um médico ou outro
profissional de saúde (durante atendimento realizado nos últimos 12 meses)
a parar de fumar.

Aconselhamento: orientação do profissional de saúde para que o paciente pare de
fumar. Não considere conselhos dados por vizinhos, padres, pastores etc.

Objetivo: Determinar se o entrevistado usou o SUS para pagar o último atendimento
por médico ou outro profissional de saúde realizado nos últimos 12 meses.

Objetivo: Determinar se durante algum atendimento por médico ou outro profissional
de saúde nos últimos 12 meses foi perguntado ao entrevistado se fumava
tabaco.
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Quesitos 27 e 28:

Nos últimos doze meses ____ usou algum dos seguintes procedimentos para parar
de fumar: (Leia cada item).

a. Aconselhamento por profissional de saúde incluindo clínicas de cessação de
fumar?

1. Sim                                   3. Não

recebeu este aconselhamento no Sistema Único de Saúde – (SUS)?

1. Sim                                   3. Não

b. Reposição de nicotina com: adesivo, pastilha, spray, inalador ou goma de mascar?

1. Sim                                   3. Não

recebeu este tratamento no Sistema Único de Saúde - (SUS)?

1. Sim                                   3. Não

c. Tratamento com medicamentos com receita médica?

         1. Sim                                   3. Não

recebeu este tratamento no Sistema Único de Saúde – (SUS)?

1. Sim                                   3. Não

d. Homeopatia, acupuntura?

1. Sim                                   3. Não

recebeu este tratamento no Sistema Único de Saúde – (SUS)?

1. Sim                                   3. Não

SUS (Sistema Único de Saúde) - sistema de saúde, criado pela Constituição de 1988,
que garante assistência à saúde a todo cidadão brasileiro. Integram o SUS
estabelecimentos públicos (federais, estaduais e municipais) e
estabelecimentos privados, com fins lucrativos ou beneficentes, contratados
para prestar atendimento à população.
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e. Chás, ervas ou plantas medicinais?

                   1. Sim                                   3. Não

f. Serviços de ajuda por telefone, para parar de fumar?

                  1. Sim                                   3. Não

g. Trocou por outro produto do tabaco que não faz fumaça?

                  1. Sim                                   3. Não

h. Algum outro? → Especifique:

                   1. Sim                                   3. Não

Objetivo: Determinar se o entrevistado usou algum dos métodos listado para parar de
fumar nos últimos 12 meses.

Aconselhamento: Orientação do profissional de saúde para que o paciente pare de
fumar. Não considere conselhos dados por vizinhos, padres, pastores etc.

Reposição de nicotina: Tratamento com adesivos (Niquitin), chicletes (Nicorette ou
Niquitin) pastilhas ou spray de nicotina, com o objetivo de reduzir
gradualmente os níveis de nicotina no sangue até que o ex-fumante não
sinta mais a necessidade de fumar. Alivia a vontade de fumar e ameniza os
sintomas da síndrome de abstinência.

Medicamentos para parar de fumar: O tratamento para o fumante parar de fumar
pode ser feito com o uso de outros medicamentos sem o uso da reposição
de nicotina. São medicamentos com receita médica como a Bupropiona
(Zyban, Zetron, Bup) e a Vareniclina (Champix).

Homeopatia: É um termo criado por Samuel Hahnemann (1755-1843) que designa um
método terapêutico cujo princípio está baseado na cura pelo semelhante
("os semelhantes curam-se pelos semelhantes"), isto é, uma substância
capaz de produzir determinada alteração (sintoma) em um indivíduo
saudável, teria a capacidade de curar esta alteração, em uma condição de
doença, quando dada em doses pequenas.
O tratamento homeopático consiste em fornecer a um paciente sintomático,
doses extremamente pequenas dos agentes que produzem os mesmos
sintomas em pessoas saudáveis, quando expostas a quantidades maiores.
A droga homeopática é preparada em um processo chamado dinamização,
consistindo na diluição e sucussão da substância em uma série de passos.
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Quesito 29:

Em que lugares ____ conseguiu ou viu o número do telefone do serviço de ajuda
para parar de fumar?

1. Nas embalagens ou maços de cigarros ou outros produtos do tabaco

2. Através de um médico ou profissional de saúde do SUS

3. Através de um médico ou profissional de saúde particular

4. Na internet

5. No rádio

6. Na televisão

7. Nos outdoors ou pôsteres

8. Nos folhetos informativos

9. Nos jornais ou revistas

10. Através de um amigo/familiar/conhecido

11. Outros → Especifique:

Chá: Usado popularmente como qualquer infusão de folhas ou frutos de uma grande
variedade de plantas geralmente preparadas com água quente. Cada
variedade de planta adquire um sabor definido.

Ervas: tratamento com plantas que contém substâncias bio-ativas com propriedades
terapêuticas, profiláticas ou paliativas. Existe um grande número de
espécies em todo o mundo, usadas desde tempos pré-históricos na
medicina popular dos diversos povos, para tratamento de doenças através
de mecanismos na maioria das vezes desconhecidos.

Acupuntura: é um ramo da Medicina tradicional chinesa e um método de tratamento
chamado complementar de acordo com a nova terminologia da OMS -
Organização Mundial da Saúde. Acupuntura consiste na aplicação de
agulhas, em pontos definidos do corpo, chamados de "Pontos de
Acupuntura", para obter efeito terapêutico em diversas condições.

Serviço de ajuda para parar de fumar pelo telefone: (Pergunta 27, item “f”) Serviços
telefônicos que oferecem aconselhamento para o fumante parar de fumar. O
mais conhecido é o Disque Saúde do Ministério da Saúde, cujo telefone está

O quesito  a seguir aceita mais de uma resposta. O entrevistador marcará todas
as opções que o morador informar.
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Nas embalagens e maços de cigarros ou outros produtos do tabaco: Por lei, todas
as embalagens de produtos do tabaco devem conter o número do “Disque
Saúde”.

Através de um médico ou outro profissional de saúde do SUS: Quando um
profissional de saúde do SUS indica um número telefônico do serviço de
ajuda para parar, independentemente do local de onde o mesmo foi obtido.
Atendimento no SUS pode ser da rede própria (pública) ou da rede
conveniada do SUS (setor privado conveniado). A definição de profissional
de saúde e SUS é a mesma do bloco de perguntas 22 a 29.

Através de um médico ou outro profissional de saúde particular: Quando um
profissional de saúde particular pago pelo entrevistado (indiretamente pelo
seguro de saúde ou diretamente pelo paciente) indica um número telefônico
do serviço de ajuda para parar, independentemente do local de onde o
mesmo foi obtido. A definição de profissional de saúde é a mesma do bloco
de perguntas 22 a 29.

Na internet: Número telefônico obtido através de consulta à Internet.

Rádio/televisão/jornais/revistas: Número telefônico obtido através de informação
veiculada pelo rádio, televisão jornais revistas.

Outdoors: Em publicidade, a palavra outdoor começou a ser utilizada como uma
abreviatura da expressão outdoor adverstising, que significa qualquer tipo de
propaganda colocada externamente, ao ar livre.

Cartazes, pôsteres: Formas de comunicação gráfica afixadas em vias públicas ou
instituições.

Folhetos: É um meio de divulgação de uma idéia ou marca de fácil manuseio. Por seu
baixo custo é muito utilizado para atingir grandes públicos em pouco tempo.

Através de amigo/familiar/conhecido: Quando um amigo, familiar ou conhecido
indica um número telefônico do serviço de ajuda para parar,
independentemente do local de onde o mesmo foi obtido.
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Antes do QUESITO 30 o Entrevistador deverá ler o seguinte texto:

As próximas perguntas são sobre as tentativas de parar de fumar tabaco

que você fez nos últimos doze meses.

Por favor pense em tabaco fumado, tais como:

• cigarro industrializado

• cigarro de palha ou enrolado à mão

• cigarro de cravo ou de Bali

• cigarro indiano ou bidis

• cachimbo

• charuto ou cigarrilha

• e narguilé ou cachimbo d’água

Por favor
não responda sobre produtos de tabaco que não fazem fumaça como

rapé e fumo para mascar.

Não considere também cigarros de maconha.

Quesito 30:

Nos últimos 12 meses ____ foi atendido por um médico ou outro profissional de
saúde?

2. Sim

4. Não

Cessação de Fumar
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Quesito 31:

Nos últimos doze meses quantas vezes ____ foi atendido por um médico ou outro
profissional de saúde? (Leia cada item).

1.  1 ou 2 vezes

3.  3 a 5 vezes

5.  6 vezes ou mais

Objetivo: Determinar se o entrevistado foi atendido por um médico ou outro
profissional de saúde nos últimos 12 meses

Atendimento: Consulta em consultório ou qualquer tipo de unidade de saúde seja
ambulatorial, emergência, pronto atendimento ou outro.

Outro profissional de saúde: profissional que faça atendimento/tratamento para a
saúde: enfermeiro, psicólogo, odontólogo, nutricionista, fonoaudiólogo,
fisioterapeuta, homeopata, outros profissionais da área de saúde.

SUS (Sistema Único de Saúde) - sistema de saúde, criado pela Constituição de 1988,
que garante assistência à saúde a todo cidadão brasileiro. Integram o SUS
estabelecimentos públicos (federais, estaduais e municipais) e
estabelecimentos privados, com fins lucrativos ou beneficentes, contratados
para prestar atendimento à população.

Objetivo: Determinar quantas vezes o entrevistado foi atendido por um médico ou
outro profissional de saúde nos últimos 12 meses.

Atendimento: Consulta em consultório ou qualquer tipo de unidade de saúde seja
ambulatorial, emergência, pronto atendimento ou outro.

Outro profissional de saúde: profissional que faça atendimento/tratamento para a
saúde: enfermeiro, psicólogo, odontólogo, nutricionista, fonoaudiólogo,
fisioterapeuta, homeopata, outros profissionais da área de saúde.



                          Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD     Pesquisa Especial de Tabagismo - PETAB

65

Quesito 32:

Nos últimos doze meses, durante algum atendimento por um médico ou outro
profissional de saúde, foi perguntado se ____ fumava?

2. Sim

4. Não

Quesito 33:

Durante algum desses atendimentos, nos últimos doze meses, ___ foi aconselhado a
parar de fumar?

1. Sim

3. Não

Quesito 34:

Algum desses atendimentos no qual  ____ foi aconselhado a parar de fumar foi feito
através do Sistema Único de Saúde - SUS?

2. Sim

4. Não

Objetivo: Determinar se o entrevistado foi aconselhado por um médico ou outro
profissional de saúde (durante atendimento realizado nos últimos 12 meses)
a parar de fumar.

Aconselhamento: Orientação do profissional de saúde para que o paciente pare de
fumar. Não considere conselhos dados por vizinhos, padres, pastores etc.

Objetivo: Determinar se, durante atendimento por médico ou outro profissional de
saúde nos últimos 12 meses foi perguntado ao entrevistado se ele/ela
fumava tabaco.
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Quesito 35:

Durante os últimos doze meses ____ tentou parar de fumar?

1. Sim

3. Não

Quesito 36:

Pensando na última vez que ____ tentou parar de fumar, por quanto tempo
permaneceu sem fumar?

2.  Meses

4.  Semanas

6.  Dias

8.             Menos de um dia

Objetivo: Determinar se entrevistado usou o SUS para pagar o último atendimento por
médico ou outro profissional de saúde realizado nos últimos 12 meses.

SUS (Sistema Único de Saúde) - sistema de saúde, criado pela Constituição de 1988,
que garante assistência à saúde a todo cidadão brasileiro. Integram o SUS
estabelecimentos públicos (federais, estaduais e municipais) e
estabelecimentos privados, com fins lucrativos ou beneficentes, contratados
para prestar atendimento à população.

Objetivo: Determinar se o entrevistado que fuma atualmente tentou parar de fumar
tabaco nos últimos 12 meses, independentemente do período em que ficou
sem fumar.
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Quesitos 37 e 38

Nos últimos doze meses ____ usou algum dos seguintes procedimentos para parar
de fumar: (Leia cada item).

a. Aconselhamento por profissional de saúde incluindo clínicas de cessação de
fumar?

1. Sim                                   3. Não

recebeu este aconselhamento no Sistema Único de Saúde – SUS?

1. Sim                                   3. Não

b. Reposição de nicotina com: adesivo, pastilha, spray, inalador ou goma de mascar?

1. Sim                                   3. Não

recebeu este tratamento no Sistema Único de Saúde - SUS?

1. Sim                                   3. Não

Objetivo: Determinar quanto tempo o entrevistado, que fuma atualmente e já tentou
parar de fumar tabaco, ficou sem fumar nos últimos 12 meses.

Registre apenas os tempos em que o entrevistado parou de fumar
regularmente. Não inclua as ocasiões excepcionais em que ele fumou.

Caso seja menos que 1 dia (isto é menos que 24 horas), deixe os campos
em branco e assinale a opção "menos que 1 dia"

Assinale a unidade e registre a quantidade de tempo.
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c. Tratamento com medicamentos com receita médica?

1. Sim                                   3. Não

recebeu este tratamento no Sistema Único de Saúde – SUS?

1. Sim                                   3. Não

d. Homeopatia, acupuntura?

      1. Sim                                   3. Não

recebeu este tratamento no Sistema Único de Saúde – SUS?

1. Sim                                   3. Não

e. Chás, ervas ou plantas medicinais?

1. Sim                                   3. Não

f. Serviço de ajuda por telefone para parar de fumar?

1. Sim                                   3. Não

g. Trocou por outro produto do tabaco que não faz fumaça?

1. Sim                                   3. Não

h. Algum outro? → Especifique:

1. Sim                                   3. Não
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Objetivo: Determinar se o entrevistado usou algum dos métodos listado para parar de
fumar nos últimos 12 meses.

Aconselhamento: Orientação do profissional de saúde para que o paciente pare de
fumar. Não considere conselhos dados por vizinhos, padres, pastores etc.

Reposição de nicotina: Tratamento com adesivos (Niquitin) ou chicletes (Nicorette ou
Niquitin) ou de pastilhas ou spray de nicotina, com o objetivo de reduzir
gradualmente os níveis de nicotina no sangue até que o ex-fumante não
sinta mais a necessidade de fumar. Alivia a vontade de fumar e ameniza os
sintomas da síndrome de abstinência.

Medicamentos para parar de fumar: O tratamento para o fumante parar de fumar
pode ser feito com o uso de outros medicamentos sem o uso da reposição
de nicotina. São medicamentos com receita médica como a Bupropiona
(Zyban, Zetron, Bup) e a Vareniclina (Champix).

Homeopatia: é um termo criado por Samuel Hahnemann (1755-1843) que designa um
método terapêutico cujo princípio está baseado na cura pelo semelhante
("os semelhantes curam-se pelos semelhantes"), isto é, uma substância
capaz de produzir determinada alteração (sintoma) em um indivíduo
saudável, teria a capacidade de curar esta alteração, em uma condição de
doença, quando dada em doses pequenas.
O tratamento homeopático consiste em fornecer a um paciente sintomático,
doses extremamente pequenas dos agentes que produzem os mesmos
sintomas em pessoas saudáveis, quando expostas a quantidades maiores.
A droga homeopática é preparada em um processo chamado dinamização,
consistindo na diluição e sucussão da substância em uma série de passos.

Chá: usado popularmente como qualquer infusão de folhas ou frutos de uma grande
variedade de plantas geralmente preparadas com água quente. Cada
variedade de planta adquire um sabor definido.

Ervas: tratamento com plantas que contém substâncias bio-ativas com propriedades
terapêuticas, profiláticas ou paliativas. Existe um grande número de
espécies em todo o mundo, usadas desde tempos pré-históricos na
medicina popular dos diversos povos, para tratamento de doenças através
de mecanismos na maioria das vezes desconhecidos.

Acupuntura: é um ramo da Medicina tradicional chinesa e um método de tratamento
chamado complementar de acordo com a nova terminologia da OMS -
Organização Mundial da Saúde. Acupuntura consiste na aplicação de
agulhas, em pontos definidos do corpo, chamados de "Pontos de
Acupuntura", para obter efeito terapêutico em diversas condições.
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Quesito 39:

Em que lugares ____ conseguiu ou viu o número do telefone do serviço de ajuda
para parar de fumar:

a. Nas embalagens ou maços de cigarros ou outros produtos do tabaco

b. Através de um médico ou profissional de saúde do SUS

c. Através de um médico ou profissional de saúde particular

d. Na internet

e. No rádio

f. Na televisão

g. Nos outdoors ou pôsteres

h. Nos folhetos informativos

i. Nos jornais ou revistas

j. Através de um amigo/familiar/conhecido

l. Outros → Especifique:

O quesito  a seguir aceita mais de uma resposta. O entrevistador marcará todas
as opções que o morador informar.

Serviço de ajuda para parar de fumar pelo telefone: (Pergunta 27, item “f”) Serviços
telefônicos que oferecem aconselhamento para o fumante parar de fumar. O
mais conhecido é o Disque Saúde do Ministério da Saúde, cujo telefone está
impresso nos maços dos cigarros. Porém, existem outros serviços.

Substituição do tabaco que é fumado pelo tabaco sem fumaça: Substituição do
produto fumado por outro sem fumaça.
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Objetivo: Determinar o meio pelo qual o entrevistado conseguiu ou viu o número
telefônico do serviço de auxílio ao fumante que deseja parar de fumar para o
qual ele/ela ligou uma ou mais vezes.

Nas embalagens e maços de cigarros ou outros produtos do tabaco: Por lei, todas
as embalagens de produtos do tabaco devem conter o número do “Disque
Saúde”.

Através de um médico ou outro profissional de saúde do SUS: Quando um
profissional de saúde do SUS indica um número telefônico do serviço de
ajuda para parar, independentemente do local de onde o mesmo foi obtido.
Atendimento no SUS pode ser da rede própria (pública) ou da rede
conveniada do SUS (setor privado conveniado). A definição de profissional
de saúde e SUS é a mesma do bloco de perguntas 22 a 29.

Através de um médico ou outro profissional de saúde particular: Quando um
profissional de saúde particular pago pelo entrevistado (indiretamente pelo
seguro de saúde ou diretamente pelo paciente) indica um número telefônico
do serviço de ajuda para parar, independentemente do local de onde o
mesmo foi obtido. A definição de profissional de saúde é a mesma do bloco
de perguntas 22 a 29.

Na internet: Número telefônico obtido através de consulta à Internet. Começou a ser
utilizada como uma abreviatura da expressão outdoor adverstising, que
significa qualquer tipo de propaganda colocada externamente, ao ar livre.

Rádio/televisão/jornais/revistas: Número telefônico obtido através de informação
veiculada pelo rádio, televisão jornais revistas.

Outdoors: Em publicidade, a palavra outdoor começou a ser utilizada como uma
abreviatura da expressão outdoor adverstising, que significa qualquer tipo de
propaganda colocada externamente, ao ar livre.

Cartazes, pôsteres: Formas de comunicação gráfica afixadas em vias públicas ou
instituições.

Folhetos: É um meio de divulgação de uma idéia ou marca de fácil manuseio. Por seu
baixo custo é muito utilizado para atingir grandes públicos em pouco tempo.

Através de amigo/familiar/conhecido: Quando um amigo, familiar ou conhecido
indica um número telefônico do serviço de ajuda para parar,
independentemente do local de onde o mesmo foi obtido.
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Quesito 40:

Qual das seguintes alternativas melhor descreve o que ____ pensa sobre parar de
fumar? (Leia cada item).

2.  Estou planejando parar de fumar no próximo mês

4.  Estou pensando em parar de fumar nos próximos 12 meses

6.  Estou pensando em parar algum dia, mas não nos próximos 12 meses

8. Não estou interessado em parar de fumar

Objetivo: Determinar se o entrevistado que não tentou parar de fumar nos últimos 12
meses está planejando ou pensando em parar de fumar no futuro.



                          Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD     Pesquisa Especial de Tabagismo - PETAB

73

Antes do QUESITO 41 o Entrevistador deverá ler o seguinte texto:

• As próximas perguntas são sobre o uso de tabaco sem
fumaça, como fumo para mascar ou para aspirar ou algum

outro produto do tabaco que não faz fumaça.

Por favor

Não considere o uso de cocaína e outras drogas.

Quesito 41:

Atualmente ____ masca fumo, usa rapé ou usa algum produto do tabaco que não faz
fumaça? (Leia cada item)

1. Diariamente

3. Menos que diariamente

5. Nunca usa

Tabaco Sem Fumaça

Objetivo: Determinar a situação tabagística do entrevistado em relação ao tabaco que
não faz fumaça.

Diariamente: Masca fumo, usa rapé ou usa outro produto do tabaco que não faz
fumaça todos os dias por um período de um mês ou mais.

Não considerar períodos curtos em que o entrevistado tenha interrompido o
consumo de tabaco que não faz fumaça devido a situações especiais
como doenças, viagens etc. que não foram ocasionadas pela decisão de
parar de consumir tabaco que não faz fumaça definitivamente.
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Quesito 42:

No passado ____ mascou fumo, usou rapé ou usou algum produto do tabaco que
não faz fumaça diariamente?

2. Sim

4. Não

Menos que diariamente: Masca fumo, usa rapé ou usa outro produto do tabaco que
não faz fumaça, mas não todos os dias.

Nunca usa: Não masca fumo, usa rapé ou usa outro produto do tabaco que não faz
fumaça atualmente, nem mesmo ocasionalmente. Pode ter experimentado
ou ter mascado/aspirado tabaco no passado.

Objetivo: Determinar se o usuário ocasional já foi um usuário diário de tabaco que não
faz fumaça no passado.

Passado: Período que, na percepção do entrevistado, não é tempo presente. Pode
ser, inclusive, o dia anterior.

Diariamente: Mascou fumo, usou rapé ou usou algum produto do tabaco que não faz
fumaça, todos os dias no passado por um período de um mês ou mais.

Não considerar períodos curtos em que o entrevistado tenha interrompido o
consumo de tabaco que não faz fumaça devido a situações especiais como
doenças, viagens etc. que não ocorreram devido à decisão do entrevistado
em parar de usar definitivamente.
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Quesito 43:

No passado ____ mascou fumo, usou rapé ou usou algum produto do tabaco que
não faz fumaça: (Leia cada item)

1. Diariamente

3. Menos que diariamente

5. Nunca usou

Instruções: Essa pergunta deve ser feita apenas para os entrevistados que
responderam que não usam tabaco que não faz fumaça atualmente na
pergunta 41. Faça a pergunta e assinale a resposta.

Caso o informante responda que já usou diariamente e também menos que
diariamente no passado, assinale diariamente.

Diariamente: Mascou fumo, usou rapé ou usou algum produto do tabaco que não faz
fumaça por um período de um mês ou mais.

Não considerar períodos curtos em que o entrevistado tenha interrompido o
uso devido a situações especiais como doenças, viagens etc. que não
ocorreram devido à decisão de parar definitivamente.

Menos que diariamente: Mascou fumo, usou rapé ou usou algum produto do tabaco
que não faz fumaça por um período de 3 meses ou mais, mas nunca  todos
os dias.

Nunca usou: Mascou fumo, usou rapé ou usou algum produto do tabaco que não faz
fumaça, nem mesmo ocasionalmente, mas pode ter experimentado ou
mascou fumo, aspirou rapé ou usou algum produto do tabaco que não faz
fumaça (diariamente ou ocasionalmente) menos de 1 mês.
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Quesito 44:

Que idade ____ tinha quando começou a mascar fumo, usar rapé ou usar algum
outro produto do tabaco que não faz fumaça mesmo que de vez em quando?

Quesito 45:

Há quantos anos ____ começou a mascar fumo, usar rapé ou usar algum outro
produto do tabaco que não faz fumaça mesmo que de vez em quando?

Usuário Diário de Tabaco Sem Fumaça

Anos

Não sabe/Não lembra
2

Anos

Não sabe/Não lembra
1

Objetivo: Nesta pergunta, pretende-se registrar a idade em que o entrevistado iniciou
o consumo de tabaco que não faz fumaça, mesmo que de modo irregular
e/ou eventual.

Idade que começou a mascar fumo, aspirar rapé ou algum outro produto que não
faz fumaça: idade em anos completos do início do uso de fumo mascado,
rapé ou algum outro produto do tabaco que não faz fumaça.

Considerar o primeiro período em que o entrevistado fez uso regular de
produtos do tabaco que não faz fumaça, ainda que ocasionalmente.

Não considerar o momento de experimentação quando esta representa um
evento pontual no qual o entrevistado usou tabaco que não faz fumaça uma
ou duas vezes sem que mantivesse o consumo por um período mais longo.
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Quesito 46:

Que idade____ tinha quando começou a mascar fumo, usar rapé ou usar algum outro
produto do tabaco que não faz fumaça diariamente.

Anos

Não sabe/Não lembra
2

Objetivo: Nesta pergunta, pretende-se registrar o número de anos passados desde
que o entrevistado iniciou o consumo do fumo mascado, rapé ou de algum
outro produto do tabaco que não faz fumaça, mesmo que de modo irregular
e/ou eventual, caso o entrevistado não saiba a idade.

Instruções: Essa pergunta deve ser feita apenas se o entrevistado não souber a idade
que tinha quando começou a mascar fumo, usar rapé ou usar algum outro
produto do tabaco que não faz fumaça.

Número de anos desde que começou a usar tabaco que não faz fumaça: Número
de anos de idade completos do início do consumo de tabaco que não faz
fumaça. Considerar o primeiro período em que o entrevistado fez uso
regular do tabaco que não faz fumaça, ainda que ocasionalmente.

Não considerar o momento de experimentação quando esta representa um
evento pontual no qual o entrevistado usou tabaco que não faz fumaça uma
ou duas vezes sem que mantivesse o consumo por um período mais longo.

Objetivo: Nesta pergunta, pretende-se registrar a idade em que o entrevistado iniciou
o consumo diário de tabaco que não faz fumaça.

Idade que começou a mascar fumo, aspirar rapé ou algum outro produto que não
faz fumaça: Número de anos de idade completos do início do consumo de
fumo mascado, rapé ou de algum outro produto do tabaco que não faz
fumaça. Considerar o primeiro período em que o entrevistado fez uso
regular, ainda que ocasionalmente.

Não considerar o momento de experimentação quando esta representa um
evento pontual no qual o entrevistado mascou fumo, rapé ou usou algum
outro produto do tabaco que não faz fumaça sem que mantivesse o
consumo por um período mais longo.
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Quesito 47:

Há quantos anos ____ começou a mascar fumo, usar rapé ou usar algum outro
produto do tabaco que não faz fumaça, mesmo que diariamente?

Quesito 48:

Em média quantas vezes por dia ___ usa os seguintes produtos? (Leia cada item).

1. Rapé
2. Fumo de mascar
3. Snus ou snuffs (de uso pela boca)
4. Outros (Especifique)

Anos

Não sabe/Não lembra
1

Objetivo: Nesta pergunta, pretende-se registrar o número de anos passados desde
que o entrevistado iniciou o consumo diário de tabaco que não faz
fumaça, caso o entrevistado não saiba a idade que tinha.

Instruções: Essa pergunta deve ser feita apenas se o entrevistado não souber a idade
que tinha quando iniciou o consumo diário de tabaco que não faz fumaça.

Número de anos passados desde que começou a usar tabaco que não faz
fumaça:  Número de anos passados desde o início do consumo diário de
tabaco que não faz fumaça.

Diariamente: Usar pelo menos um produto do tabaco que não faz fumaça todos os
dias por um período de um mês ou mais. Não considerar períodos curtos em
que o entrevistado tenha interrompido o consumo de tabaco que não faz
fumaça devido a situações especiais como doenças, viagens etc. que não
foram ocasionadas pela decisão de parar de consumir tabaco que não faz
fumaça definitivamente.
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Para cada um dos produto tem-se as seguintes opções de resposta

2.  1 ou mais por dia

4.  Menos que 1 por dia mas mais que 0 (zero)

6.  Não usa

8.  Não Sabe

Quesito 49:

Quanto tempo depois de acordar ____ normalmente masca fumo usa rapé ou usa
algum outro produto do tabaco que não faz fumaça? (Leia cada item).

1. Até 5 minutos

3. de 6 a 30 minutos

5. de 31 a 60 minutos

7. Mais de 60 minutos

Informar a quantidade de vezes

Objetivo: Determinar quanto tempo depois de acordar o entrevistado utiliza algum
produto do tabaco que não faz fumaça.

Instruções: Essa pergunta deve ser feita apenas para os entrevistados que utilizam
algum produto do tabaco que não faz fumaça diariamente. Faça a pergunta
e leia as opções de resposta. Assinale a resposta dada pelo entrevistado.

Considere o intervalo de tempo entre o momento que o entrevistado acorda
(após o maior período de sono, que em geral é o sono noturno) e o
momento em que ele usa algum produto do tabaco que não faz fumaça.

Objetivo: Determinar a quantidade de tabaco que não faz fumaça utilizada pelo
entrevistado por dia, segundo tipo de produto.

Caso o entrevistado responda em termos de pacotes ou latas, se informe
sobre quantas unidades há em cada um e calcule o número total. Registre o
número total.
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Quesito 50:

Que idade ____ tinha quando começou a mascar fumo, usar rapé ou usar algum
outro produto do tabaco que não faz fumaça mesmo que de vez em quando?

Quesito 51:

Há quantos anos ____ começou a mascar fumo, usar rapé ou usar algum outro
produto do tabaco que não faz fumaça, mesmo que de vez em quando?

Usuário Ocasional do Tabaco Sem Fumaça

Anos

Não sabe/Não lembra
2

Anos

Não sabe/Não lembra
1

Objetivo: Nesta pergunta, pretende-se registrar a idade em que o entrevistado iniciou
o consumo de tabaco que não faz fumaça, mesmo que de modo irregular
e/ou eventual.

Idade que começou a mascar fumo, aspirar rapé ou usar algum outro produto do
tabaco que não faz fumaça: idade em anos completos do início do
consumo de tabaco que não faz fumaça.

Considerar o primeiro período em que o entrevistado fez uso regular do
tabaco que não faz fumaça, ainda que ocasionalmente. Não considerar o
momento de experimentação quando esta representa um evento pontual no
qual o entrevistado usou tabaco que não faz fumaça uma ou duas vezes
sem que mantivesse o consumo por um período mais longo.

Não considerar o momento de experimentação quando esta representa um
evento pontual no qual o entrevistado usou tabaco que não faz fumaça uma
ou duas vezes sem que mantivesse o consumo por um período mais longo.
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Quesito 52:

Que idade ____ tinha quando começou a mascar fumo, usar rapé ou usar algum
outro produto do tabaco que não faz fumaça diariamente?

Anos

Não sabe/Não lembra
2

Objetivo: Nesta pergunta, pretende-se registrar o número de anos passados desde
que o entrevistado iniciou o consumo de tabaco que não faz fumaça,
mesmo que de modo irregular e/ou eventual, caso o entrevistado não saiba
a idade.

Instruções: Essa pergunta deve ser feita apenas se o entrevistado não souber a idade
que tinha quando iniciou o consumo de tabaco que não faz fumaça.

Número de anos passados desde que começou a usar tabaco que não faz
fumaça: Número de anos passados desde o início do consumo do tabaco
que não faz fumaça.

Considerar o primeiro período em que o entrevistado fez uso regular do
tabaco que não faz fumaça, ainda que ocasionalmente.

Não considerar o momento de experimentação quando esta representa um
evento pontual no qual o entrevistado usou tabaco que não faz fumaça uma
ou duas vezes sem que mantivesse o consumo por um período mais longo.

Objetivo: Nesta pergunta, pretende-se registrar a idade em que o entrevistado iniciou
o consumo diário de tabaco que não faz fumaça.

Idade que começou a usar o tabaco que não faz fumaça diariamente: Número de
anos de idade completos do início do consumo diário de tabaco que não faz
fumaça.

Diariamente: Usar pelo menos um produto do tabaco que não faz fumaça todos os
dias por um período de um mês ou mais. Não considerar períodos curtos em
que o entrevistado tenha interrompido o consumo de tabaco que não faz
fumaça devido a situações especiais como doenças, viagens etc. que não
foram ocasionadas pela decisão de parar de consumir tabaco que não faz
fumaça definitivamente.
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Quesito 53:

Há quantos anos ____ começou a mascar fumo, usar rapé ou usar algum outro
produto do tabaco que não faz fumaça diariamente?

Quesito 54:

Quantas vezes por semana __ usa os seguintes produtos? (Leia cada item).

1. Rapé
2. Fumo de mascar
3. Snus ou snuffs (de uso pela boca)
4. Outros (Especifique)

Para cada um dos produtos tem-se as seguintes opções de resposta

2.  1 vez ou mais por semana

4.  Menos que 1 vez  por semana ou maior que 0 (zero)

6.  Não usa

8.  Não Sabe

Anos

Não sabe/Não lembra
1

Informar a quantidade de vezes

Objetivo: Nesta pergunta, pretende-se registrar o número de anos passados desde
que o entrevistado iniciou o consumo diário de tabaco que não faz
fumaça, caso o entrevistado não saiba a idade que tinha.

Instruções: Essa pergunta deve ser feita apenas se o entrevistado não souber a idade
que tinha quando iniciou o consumo diário de tabaco que não faz fumaça.

Número de anos passados desde que começou a usar tabaco que não faz
fumaça: Número de anos passados desde o início do consumo diário de
tabaco que não faz fumaça.
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Objetivo: Determinar a quantidade de tabaco que não faz fumaça utilizada pelo
entrevistado por semana, segundo tipo de produto.

Caso o entrevistado responda em termos de pacotes ou latas, se informe
sobre quantas unidades há em cada um e calcule o número total. Registre o
número total.
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Quesito 55:

Que idade ____ tinha quando começou a mascar fumo, usar rapé ou usar algum
outro produto do tabaco que não faz fumaça mesmo que de vez em quando?

Quesito 56:

Há quantos anos ____ começou a mascar fumo, usar rapé ou usar algum outro
produto do tabaco que não faz fumaça mesmo que de vez em quando?

Ex-Usuário de Tabaco Sem Fumaça

Anos

Não sabe/Não lembra
1

Anos

Não sabe/Não lembra
2

Idade que começou a mascar fumo, aspirar rapé ou usar algum outro produto do
tabaco que não faz fumaça: idade em anos completos do início: Número
de anos de idade completos do início do consumo de tabaco que não faz
fumaça.

Considerar o primeiro período em que o entrevistado fez uso regular do
tabaco que não faz fumaça, ainda que ocasionalmente. Não considerar o
momento de experimentação quando esta representa um evento pontual no
qual o entrevistado usou tabaco que não faz fumaça uma ou duas vezes
sem que mantivesse o consumo por um período mais longo.
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Quesito 57:

Que idade ____ tinha quando começou a mascar fumo, usar rapé ou usar algum
outro produto do tabaco que não faz fumaça diariamente?

Anos

Não sabe/Não lembra
1

Objetivo: Nesta pergunta, pretende-se registrar a idade em que o entrevistado
iniciou o consumo diário de tabaco que não faz fumaça.

Diariamente: Usou pelo menos um produto do tabaco que não faz fumaça todos os
dias no passado, por um período de um mês ou mais. Não considerar
períodos curtos em que o entrevistado tenha interrompido o consumo de
tabaco que não faz fumaça devido a situações especiais como doenças,
viagens etc. que não foram ocasionadas pela decisão de parar de consumir
tabaco que não faz fumaça definitivamente.

Número de anos passados desde que começou a mascar fumo, aspirar rapé ou
usar algum outro produto do tabaco que não faz fumaça: Número de
anos passados desde o início do consumo do tabaco que não faz fumaça.

Considerar o primeiro período e, que o entrevistado fez uso regular do
tabaco que não faz fumaça, ainda que ocasionalmente.

Não considerar o momento de experimentação quando esta representa um
evento pontual no qual o entrevistado usou tabaco que não faz fumaça uma
ou duas vezes sem que mantivesse o consumo por um período mais longo.

Objetivo: Nesta pergunta, pretende-se registrar a idade em que o entrevistado iniciou
o consumo diário de tabaco que não faz fumaça.

Idade que começou a mascar fumo, aspirar rapé ou usar algum outro produto do
tabaco que não faz fumaça: idade em anos completos do início do
consumo diário de tabaco que não faz fumaça.
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Quesito 58:

Há quantos anos ____ começou a mascar fumo, usar rapé ou usar algum outro
produto do tabaco que não faz fumaça diariamente?

Anos

Não sabe/Não lembra
2

Objetivo: Nesta pergunta, pretende-se registrar o número de anos passados desde
que o entrevistado iniciou o consumo diário de tabaco que não faz fumaça,
caso o entrevistado não saiba a idade que tinha.

Diariamente: Usou, pelo menos um produto do tabaco que não faz fumaça todos os
dias no passado por um período de um mês ou mais.

Diariamente: Usou, pelo menos um produto do tabaco que não faz fumaça todos os
dias no passado por um período de um mês ou mais.

                 Não considerar períodos curtos em que o entrevistado tenha interrompido o
uso devido a situações especiais como doenças, viagens etc. que não
ocorreram devido à decisão do entrevistado em parar de usar tabaco que
não faz fumaça definitivamente.
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Quesito 59:

Há quanto tempo ____ parou de mascar fumo, usar rapé ou usar algum outro produto
do tabaco que não faz fumaça?

1.  Anos

3.  Meses

5.  Semanas

6. Dias

Objetivo: Determinar quando o entrevistado parou de mascar fumo, usar rapé ou usar
outros produtos que não fazem fumaça.

Instruções: Faça a pergunta, assinale apenas uma unidade (anos, meses, semanas
ou dias) e registre a resposta com três dígitos.

Registre apenas os tempos em que o entrevistado parou de usar rapé, mascar fumo ou
usar algum outro produto do tabaco que não faz fumaça regularmente.

Não inclua as ocasiões excepcionais em que ele usou.

Assinale a unidade e registre o número de vezes.
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Antes do QUESITO 60 o Entrevistador deverá ler o seguinte texto:

• Agora eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas

sobre fumar em vários lugares.

Quesito 60:

Qual é a norma sobre fumar dentro da sua casa? (Leia cada item)

2. Fumar é permitido dentro de casa

4. Fumar geralmente não é permitido dentro de casa, mas há exceções

6. Fumar nunca é permitido dentro de casa

Quesito 61:

Dentro da sua casa, fumar é permitido em todos os lugares?

1. Sim

3. Não

.

Exposição Ambiental à Fumaça do Tabaco

Objetivo: Determinar se é permitido fumar na casa do entrevistado.

“Dentro de casa”: qualquer ambiente interno da casa.
Incluir halls e corredores.
Excluir varandas abertas e jardins.
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Quesito 62:

Com que freqüência alguém fuma dentro da sua casa? (Leia cada item)

2. Diariamente

4. Semanalmente

6. Mensalmente

8. Menos que mensalmente

Quesito 63:

Atualmente ____ trabalha fora de casa?

1. Sim

3. Não/Não trabalha

Objetivo: Determinar a freqüência com que alguém fuma na casa do entrevistado.

“Alguém”: Qualquer pessoa, seja morador, visitante, prestador de serviço, etc., que
fume dentro da casa do entrevistado.

Diariamente: Todos os dias;

Semanalmente: 1 a 6 vezes por semana;

Mensalmente: Pelo menos 1 vez por mês, mas menos de 1 vez por semana;

Menos que mensalmente: Menos que 1 vez por mês.

Objetivo: Determinar se o entrevistado trabalha fora de casa ou não.

Atualmente: Período que, na percepção do entrevistado, não é o tempo passado.
Pode ser, inclusive, o dia de hoje.

Trabalhar fora de casa: refere-se a trabalho formal, informal ou voluntário realizado
fora de casa.
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Quesito 64:

____ normalmente trabalha em ambientes fechados ou abertos?

2. Fechados

4. Abertos

6. Ambos

Quesito 65:

Existem ambientes fechados em seu local de trabalho?

1. Sim

3. Não

Objetivo: Determinar se entrevistado normalmente trabalha em ambiente fechado ou
aberto.

Instruções: Assinale apenas uma resposta. Caso o entrevistado diga que trabalha
tanto em ambientes fechados quanto em ambientes abertos, assinale a
resposta “ambos”.

Ambientes fechados: ambientes cobertos e com paredes laterais, podendo ter ou não
janelas;

Ambientes abertos: ambientes com livre e total circulação de ar, sem paredes
laterais. Pode ser coberto como grandes galpões e varandas abertas nas laterais;

Normalmente: Com maior freqüência, habitualmente.

Objetivo: Determinar se há áreas internas no local de trabalho do respondente no
caso dele/dela ter informado que trabalha fora de casa (63 = 1). Atenção
para situações nas quais o respondente trabalha preferencialmente em
ambientes abertos, mas existem áreas fechadas as quais os trabalhadores
podem ir.

Ambientes fechados: ambientes cobertos e com paredes laterais, podendo ter ou não
janelas.
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Quesito 66:

Qual é a norma sobre fumar nos ambientes fechados onde ____ trabalha?
(Leia os itens 2, 4 e 6)

2. Fumar é permitido em qualquer lugar

4. Fumar é permitido somente em alguns ambientes fechados

6. Fumar não é permitido em nenhum ambiente fechado

8. Não sabe

Quesito 67:

Durante os últimos trinta dias, alguém fumou em algum ambiente fechado onde ____
trabalha?

1. Sim

3. Não

5. Não sabe/Não lembra

Objetivo: Conhecer a política ou norma sobre fumar em ambientes fechados no local
de trabalho do  entrevistado.

Ambientes fechados: ambientes cobertos e com paredes laterais, podendo ter ou não
janelas.

A política/norma quanto a fumar em ambiente fechados a ser considerada é a da
empresa/fábrica/instituição como um todo e não a estabelecida em um setor
específico.

Objetivo: Determinar se alguém fumou, nos últimos trinta dias, em algum ambiente
fechado no local onde o entrevistado trabalha, independentemente da
política ou norma do local quanto a fumar em ambientes fechados.

Instruções: O entrevistado deve responder “SIM” caso tenha visto alguém fumando,
sentido cheiro de fumaça ou visto guimba de cigarro em algum ambiente
fechado no local onde trabalha.
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Quesito 68:

Durante os últimos trinta dias, __ esteve em algum prédio ou escritório do governo?

2. Sim

4. Não

6. Não sabe/Não lembra

Quesito 69:

Alguém fumou dentro de algum prédio ou escritório do governo em que ___ esteve
nos últimos trinta dias?

1. Sim

3. Não

5. Não sabe/Não lembra

Instruções: O entrevistado deve responder “SIM” caso tenha visto qualquer indivíduo
fumando, sentido cheiro de fumaça ou visto guimba de cigarro dentro de algum edifício
ou escritório do governo no qual tenha estado nos últimos trinta dias.

Edifício ou escritório do governo: edifício ou escritório onde funcionam instalações
do governo sejam elas de nível Federal, Estadual, Municipal ou Distrital. Exemplo:
ministérios, seções administrativas, departamentos, escolas, universidades, hospitais,
outros.

Objetivo (perguntas 68 e 69): Determinar se alguém fumou em ambientes fechados
de algum edifício ou escritório do governo em que o entrevistado pode ter
estado nos últimos 30 dias.

Edifício ou escritório do governo:  edifício ou escritório onde funcionam instalações
do governo sejam elas de nível Federal, Estadual, Municipal ou Distrital.
Exemplo: ministérios, seções administrativas, departamentos, escolas,
universidades, hospitais, outros.
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Quesito 70:

Durante os últimos trinta dias,____ esteve em algum estabelecimento de saúde?

2. Sim

4. Não

6. Não sabe/Não lembra

Quesito 71:

Alguém fumou dentro de algum estabelecimento de saúde que ____ esteve nos
últimos trinta dias?

1. Sim

3. Não

5. Não sabe/Não lembra

Objetivo (perguntas 70 e 71): Determinar se alguém fumou em ambientes fechados
de algum estabelecimento de saúde em que o entrevistado pode ter estado
nos últimos 30 dias.

Estabelecimento de Saúde: qualquer estabelecimento público ou privado onde
funcione algum atendimento, consulta, ação curativa ou preventiva,
escritório etc., relacionado à área de saúde (médica, odontológica, de

Instruções: O entrevistado deve responder “SIM” caso tenha visto qualquer indivíduo
fumando, sentido cheiro de fumaça ou visto guimba de cigarro dentro de
algum edifício ou escritório do governo no qual tenha estado nos últimos
trinta dias.

Estabelecimento de Saúde: qualquer estabelecimento público ou privado onde
funcione algum atendimento, consulta, ação curativa ou preventiva,
escritório etc., relacionado à área de saúde (médica, odontológica, de
enfermagem, nutrição, psicologia, fonoaudióloga, outros).
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Quesito 72:

Durante os últimos trinta dias, ____ foi a algum restaurante?

2. Sim

4. Não

6. Não sabe/Não lembra

Quesito 73:

Alguém fumou em algum ambiente fechado no restaurante que ____ foi nos últimos
trinta dias?

1. Sim

3. Não

5. Não sabe/Não lembra

Quesito 74:

Durante os últimos trinta dias, ____ usou algum transporte público?

2. Sim

4. Não

6. Não sabe

Objetivo (perguntas 72 e 73): Determinar se alguém fumou em ambientes fechados
de algum restaurante em que o entrevistado pode ter ido nos últimos 30
dias.

Instruções: O entrevistado deve responder “SIM” caso tenha visto qualquer indivíduo
fumando, sentido cheiro de fumaça ou visto guimba de cigarro dentro de
algum restaurante no qual tenha estado nos últimos 30 dias.

Restaurante: estabelecimento destinado ao preparo e comércio de refeições e
bebidas. O termo abrange uma variedade de locais e estilos culinários.
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Quesito 75:

Alguém fumou dentro do transporte público que ____ usou nos últimos trinta dias?

1. Sim

3. Não

5. Não sabe/Não lembra

Quesito 76:

Com base no que ____ conhece ou acredita, respirar a fumaça do tabaco dos outros,
causa doenças graves em não-fumantes?

2. Sim

4. Não

6. Não sabe
.

Objetivo (perguntas 74 e 75): Determinar se alguém fumou em ambientes fechados
de algum transporte público que o entrevistado utilizou nos últimos 30 dias.

Transporte Público: Qualquer meio de transporte coletivo: ônibus, trem, metrô,
barcas, avião, van, topic, besta, táxi, kombi etc.

Objetivo: Determinar se o entrevistado sabe/acredita que o fumo passivo causa
doenças graves aos não-fumantes.
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Quesito 77:

Com base no que  ____ conhece ou acredita, fumar causa doenças graves?

1. Sim

3. Não

5. Não sabe

Quesito 78:

Com base no que  ____ conhece ou acredita, fumar causa: (Leia cada item).

a. Derrame

b. Ataque cardíaco

c. Câncer de pulmão

Conhecimentos, Atitudes e Percepções
sobre Exposição ao Tabaco

Sim Não Não sabe

Sim Não Não sabe

Sim Não Não sabe

Objetivo: Determinar se o entrevistado acha que usar produtos do tabaco pode causar
vários problemas de saúde.

Acidente vascular cerebral (AVC), ou acidente vascular encefálico (AVE),
vulgarmente chamado de "derrame cerebral", é caracterizado pela
interrupção da irrigação sangüínea das estruturas do encéfalo, ou seja,
ocorre quando o sangue que sustenta o cérebro com oxigênio e glicose
deixa de atingir a região, ocasionando a perda da funcionalidade dos
neurônios. É uma doença de início súbito.

Objetivo: Determinar se o entrevistado acha que fumar tabaco pode causar doenças graves.
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Quesito 79:

Com base no que  ____ conhece ou acredita, usar tabaco sem fumaça (fumo para
mascar, rapé ou outros produtos que não fazem fumaça) causa doenças graves?

1. Sim

3. Não

5. Não sabe

Infarto agudo do miocárdio (IAM) ou enfarte agudo do miocárdio, popularmente
conhecido como ataque cardíaco, é um processo que pode levar à morte
(necrose) de parte do músculo cardíaco por falta de aporte adequado de
nutrientes e de oxigênio.

Câncer de pulmão é a expansão e transformação maligna do tecido pulmonar.

Objetivo: Determinar se o entrevistado acha que usar produtos do tabaco que não faz
fumaça pode causar doenças graves.
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Antes do QUESITO 80 o Entrevistador deverá ler o seguinte texto:

• As próximas perguntas são referentes à última vez que

comprou cigarros industrializados para consumo próprio.

Quesito 80:

A última vez que ____ comprou CIGARROS para uso próprio, quantos cigarros
comprou?

Registre a quantidade assinale a unidade e, quando necessário
registre os detalhes da unidade.

1. Cigarros

2. Maços

3. Pacotes

4. Outros

5. Nunca comprei cigarros

Economia e Preços - Cigarros
Industrializados

QUANTIDADEUNIDADE DETALHES DA UNIDADE

Quantos cigarros
havia em cada

MAÇO?

Quantos cigarros
havia em cada

PACOTE?

Quantos cigarros
havia em cada

............................?
Especifique
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Quesito 81:

No total, quanto ____ pagou por esta compra?

                                (Reais)                          (Centavos)

Quesito 82:

Na última vez que ____ comprou cigarros para uso próprio, onde os comprou?

1. Bar, botequim ou restaurante
2. Loja ou tabacaria
3. Camelô ou vendedor ambulante
4. Supermercado, mercadinho ou mercearia
5. Padaria ou lanchonete
6. Banca de Jornal
7. Posto de gasolina
8. Loja de conveniência
9. Free-shopping
10.  Internet
11.  Outros → Especifique
12.  Não lembra

R$ .

Objetivo: Determinar o local onde o entrevistado comprou seu cigarro pela última vez.

Restaurante: Estabelecimento destinado ao preparo e comércio de refeições e
bebidas. O termo abrange uma variedade de locais e estilos culinários.

Bar ou Botequim: Estabelecimento comercial em que se servem bebidas alcoólicas e
não alcoólicas. Além disso, em geral, são servidos petiscos e outras
iguarias.

Objetivo: Determinar o número de cigarros que o entrevistado comprou para seu
próprio consumo.

Objetivo: Determinar a quantia em dinheiro gasta pelo entrevistado ao pagar pelos
cigarros na última vez que os comprou. Esta pergunta (juntamente com a
80) será usada para saber quanto custa o cigarro.
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Loja: Dependência em um edifício destinada a atividades comerciais ou industriais.
Ponto comercial, de rua ou de centros de compras, de venda de produtos de
fabricação própria ou por terceiros.

Tabacaria: Estabelecimento onde se vendem cigarros, charutos, cachimbos, tabaco,
objetos de fumantes.

Camelô/ Vendedor ambulante: Mercador que vende nas ruas, em geral nas calçadas,
bugigangas ou outros artigos, apregoando-os de modo típico.

Supermercado: Loja de auto-serviço onde em ampla área se expõe a venda grande
variedade de mercadorias, particularmente gêneros alimentícios, bebidas,
artigos de limpeza doméstica e perfumaria popular.

Padaria: Lugar onde se vendem e/ou fabricam pães, biscoitos, bolachas etc.

Banca de jornal: Local onde se vendem jornais e revistas.

Posto de gasolina: Estabelecimento equipado para venda de gasolina, lubrificantes
etc.

Loja de convivência: Pequeno estabelecimento comercial, muitas vezes funcionando
em regime de franquia, localizada quase sempre em postos de gasolina,
estações ferroviárias ou de embarque, ou ruas movimentadas. Representam
uma forma de se criar uma receita adicional e também de atrair novos
consumidores para estes lugares.

Free Shoppings: São lojas localizadas no interior de salas de embarque e
desembarque de aeroportos onde produtos são vendidos com isenção ou
redução de impostos.
Em alguns países, embora mesmo possuindo aeroporto internacional, têm
seus – Free Shoppings espalhados pela cidade. O Uruguai é um exemplo
desta ocorrência. Essas lojas existem também na zona internacional de
portos e em navios de passageiros e balsas com destino internacional.

Internet: é um conglomerado de redes em escala mundial de milhões de
computadores interligados pelo Protocolo de Internet que permite o acesso a
informações e todo tipo de transferência de dados.
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Antes do QUESITO 83 o Entrevistador deverá ler o seguinte texto:

• As próximas perguntas se referem à sua exposição à

propaganda de cigarros nos últimos trinta dias.

Quesito 83:

Nos últimos trinta dias, ____ viu ou ouviu informações sobre os riscos de fumar
cigarros ou que estimulem a parar de fumar nos seguintes meios de comunicação:
(Leia cada item com as opções de respostas 1, 3 e 5).

a. Nos jornais ou nas revistas?

1. Sim
3. Não
5. Não leu
7. Não sabe / Não lembra

b. Na televisão?

1. Sim
3. Não
5. Não viu ou ouviu
7. Não sabe / Não lembra

c. No rádio?

1. Sim
3. Não
5. Não ouviu
7. Não sabe / Não lembra

d. Nos outdoors pôsteres?

1. Sim
3. Não
5. Não viu
7. Não sabe / Não lembra

Mídia Pró e Anti-tabaco
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e. Nos folhetos informativos?

1. Sim
3. Não
5. Não viu
7. Não sabe / Não lembra

f. Em outro lugar?

                 1. Sim  → Especifique: ______________

3. Não

Objetivo: Determinar se o entrevistado viu ou ouviu alguma informação ou reportagem,
de diferentes fontes, sobre os perigos de fumar cigarro ou que estimulasse a
cessação de fumar nos últimos 30 dias.

Jornal: Meio de comunicação impressa, que tem como característica principal o uso
de "papel de imprensa" mais barato e de menor qualidade que os utilizados
pelas revistas. As folhas geralmente não são grampeadas e as capas não
usam papel de maior gramatura, como acontece com as revistas. Os mais
importantes possuem periodicidade diária.

Revista: Publicação periódica de caráter informativo, jornalístico ou de entretenimento,
geralmente voltada para públicos segmentados.

Televisão: Meio de comunicação que utiliza a tecnologia de telecomunicação (que
permite a transmissão instantânea de imagens e som, gerados ao vivo ou
gravados em videoteipe) para difundir informações, espetáculos etc.

Rádio: Meio de comunicação por transcepção de informação, podendo ser transmitida
por radiação eletromagnética que se propaga através do espaço.

Outdoors: Em publicidade, a palavra Outdoor começou a ser utilizada como uma
abreviatura da expressão outdoor adverstising, que significa qualquer tipo de
propaganda colocada externamente, ao ar livre.

Cartazes e Pôsteres: Formas de comunicação gráfica afixadas em vias públicas ou
instituições.

Folhetos informativos: Meio de divulgação de uma idéia ou marca de fácil manuseio.
Por seu baixo custo é muito utilizado para atingir grandes públicos em pouco
tempo.
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Quesito 84:

Nos últimos trinta dias, ____ viu alguma foto ou mensagens de advertência sobre os
riscos de fumar, nos maços de cigarros?

2. Sim

4. Não

6. Não viu nenhum maço de cigarro

Quesito 85:

Nos últimos trinta dias, ____observou detalhadamente estas fotos e advertências?

1. Sim

3. Não

Objetivo: Determinar se o entrevistado viu alguma advertência (escrita ou por imagem)
sobre os malefícios de fumar nos maço de cigarros nos últimos 30 dias.

Mensagens ou imagens de advertências quanto aos malefícios que os produtos
do tabaco podem causar. Por lei, todos os produtos de tabaco do Brasil
são produzidos e distribuídos com as advertências. Alguns produtos
importados podem não contê-las.

Objetivo: Determinar se o entrevistado observou detalhadamente as advertências
(escritas ou por imagem) sobre os malefícios de fumar nos maço de cigarros
nos últimos 30 dias.

Mensagens ou imagens de advertências quanto aos malefícios que os produtos
do tabaco podem causar. Por lei, todos os produtos de tabaco do Brasil
são produzidos e distribuídos com as advertências. Alguns produtos
importados podem não contê-las.
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Quesito 86:

Até que ponto as fotos e mensagens de advertências nos maços de cigarros fizeram
____ pensar em parar de fumar?

1. Não lhe fez pensar

3. Lhe fez pensar um pouco

5. Lhe fez pensar algumas vezes

7. Lhe fez pensar muito

0. Não sabe

Quesito 87:

Nos últimos trinta dias, ___ observou alguma propaganda ou anúncio de cigarros?
(Leia cada item).

a. Nos pontos de venda de cigarros?

1. Sim
3. Não
5. Não viu
7. Não sabe / Não lembra

b. Em filmes brasileiros?

1. Sim
3. Não
5. Não viu/assistiu
7. Não sabe/ Não Lembra

Objetivo: Determinar em que extensão as advertências (escritas ou por imagem)
sobre os malefícios de fumar impressas nos maço de cigarros fizeram o
entrevistado pensar em parar de fumar.

Mensagens ou imagens de advertências quanto aos malefícios que os produtos
do tabaco podem causar. Por lei, todos os produtos de tabaco do Brasil
são produzidos e distribuídos com as advertências. Alguns produtos
importados podem não contê-las.
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c. Em filmes estrangeiros?

1. Sim
3. Não
5. Não viu/assistiu
7. Não sabe/ Não Lembra

d. Na internet?

1. Sim
3. Não
5. Não viu/não assistiu
7. Não sabe/ Não Lembra

e. Em outro local (especifique)?

1. Sim
3. Não

Objetivo: Determinar se o entrevistado observou alguma propaganda ou anúncio de
cigarros em diversos lugares nos últimos 30 dias.

Propaganda: Difusão de mensagem, geralmente de caráter informativo e persuasivo,
por parte de anunciante identificado, mediante compra de espaço em TV,
jornal, revista etc.

Anúncio: Mensagem que, por meio de palavras, imagens, música, recursos
audiovisuais e/ou efeitos luminosos, pretende comunicar ao público as
qualidades de um determinado produto ou serviço, assim como os
benefícios que tal produto ou serviço oferecem aos seus eventuais
consumidores.

Refere-se a filmes com produção estrangeira e exibidos em língua estrangeira, ou
português de Portugal.

Refere-se a filmes de produção brasileira e exibidos em língua portuguesa (do Brasil).
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Quesito 88:

Nos últimos trinta dias, ____ viu algum esporte ou evento esportivo que estivesse
associado a marcas ou empresas de cigarro?

2. Sim

4. Não

6. Não assistiu evento esportivo

8. Não Sabe

Quesito 89:

Nos últimos trinta dias, ____ viu ou recebeu alguma promoção de cigarros como?
(Leia cada item).

a. Oferta de amostra grátis de cigarros?

1. Sim
3. Não
5. Não sabe / Não lembra

Objetivo: Determinar se o entrevistado observou algum esporte ou evento esportivo
associados a marcas de cigarros nos últimos 30 dias.

Esporte ou evento esportivo: evento referente a qualquer categoria esportiva, que
esteja associado, ao vivo ou através de qualquer tipo de mídia, às marcas
ou empresas de cigarros.

Filme: Seqüência de imagens e/ou de cenas, com som ou não, com uma certa
duração, para ser exibido no cinema, na televisão ou em algum outro
veículo.

Internet: é um conglomerado de redes em escala mundial de milhões de
computadores interligados pelo Protocolo de Internet que permite o
acesso a informações e todo tipo de transferência de dados.
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b. Venda de cigarros com descontos?

1. Sim
3. Não
5. Não sabe / Não Lembra

c. Oferta de brindes ou descontos em produtos ao comprar cigarros?

1. Sim
3. Não
5. Não sabe / Não Lembra

d. Roupas ou outros itens com marca de cigarros?

1. Sim
3. Não
5. Não sabe / Não Lembra

e. Outros

1. Sim (especifique)
3. Não

Quesito 90:

Nos últimos trinta dias, ____ viu algum artista ou personagem fumando em: (Leia
cada item).

a. Novelas ou outros programas de televisão?

2. Sim
4. Não
6. Não assistiu
8. Não sabe / Não lembra

Objetivo: Determinar se o entrevistado viu ou recebeu algum tipo de promoção de
cigarros nos últimos 30 dias.
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b. Filmes brasileiros?

2. Sim
4. Não
6. Não assistiu
8. Não sabe / Não lembra

c. Filmes estrangeiros?

2. Sim
4. Não
6. Não assistiu
8. Não sabe / Não lembra

d. Peça de teatro?

2. Sim
4. Não
6. Não assistiu
8. Não sabe / Não lembra

e. Outros
2. Sim    (especifique)
4. Não

Objetivo: Determinar se o entrevistado viu algum ator ou personagem fumando
cigarros nos últimos 30 dias.

Novela: Romance, geralmente em capítulos, escrito ou adaptado para apresentação
seriada pela televisão. A telenovela caracteriza-se por explorar enredos de
fácil aceitação pelo público, como histórias de amor e conflitos familiares e
sociais.

Filme: Seqüência de imagens e/ou de cenas, com som ou não, com uma certa
duração, para ser exibido no cinema, na televisão ou em algum outro
veículo.

Refere-se a filmes de produção brasileira e exibidos em língua portuguesa (do Brasil)

Refere-se a filmes com produção estrangeira e exibidos em língua estrangeira ou
português de Portugal.
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Quesito 91:

Com base no que ____ conhece, no Brasil a propaganda de cigarros em televisão
rádios revistas e jornais é: (Leia cada item)

1. É totalmente proibida

3. É parcialmente proibida

5. Não é proibida

Objetivo: Determinar se o entrevistado sabe da existência de legislação que proíba a
propaganda e o anúncio de marcas de cigarros e outros produtos do tabaco
em televisão, rádios, revistas e jornais, no Brasil.

Jornal: Meio de comunicação impressa, que tem como característica principal o uso
de "papel de imprensa" mais barato e de menor qualidade que os utilizados
pelas revistas. As folhas geralmente não são grampeadas e as capas não
usam papel de maior gramatura, como acontece com as revistas. Os mais
importantes possuem periodicidade diária.

Revista: Publicação periódica de caráter informativo, jornalístico ou de entretenimento,
geralmente voltada para públicos segmentados.

Televisão: Meio de comunicação que utiliza a tecnologia de telecomunicação (que
permite a transmissão instantânea de imagens e som, gerados ao vivo ou
gravados em videoteipe) para difundir informações, espetáculos etc.

Rádio: Meio de comunicação por transcepção de informação, podendo ser transmitida
por radiação eletromagnética que se propaga através do espaço.

Outdoors: Em publicidade, a palavra Outdoor começou a ser utilizada como uma
abreviatura da expressão outdoor adverstising, que significa qualquer tipo de
propaganda colocada externamente, ao ar livre.

Cartazes e Pôsteres: Formas de comunicação gráfica afixadas em vias públicas ou
instituições.

Folhetos informativos: Meio de divulgação de uma idéia ou marca de fácil manuseio.
Por seu baixo custo é muito utilizado para atingir grandes públicos em pouco
tempo.
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Deveres e Responsabilidades do
Entrevistador

O Entrevistador é o representante do IBGE perante as pessoas pesquisadas. Os principais

deveres e responsabilidades que ele assume nesta qualidade são descritos a seguir:

Usar sempre o crachá de
identificação

Bom dia! Meu nome é Roberto
Martins. Estou aqui

representando o IBGE e
entrevistá-lo para a Pesquisa

Especial de Tabagismo. O Entrevistador deve, sempre,

identificar-se para os informantes. Ao mostrar

o seu crachá de identificação ele dá ao

informante a segurança de estar tratando com

uma pessoa credenciada para realizar uma

pesquisa para o IBGE.

O Entrevistador deve ter todo o cuidado

para não perder o seu crachá de identificação.

Entretanto, se este fato vier a ocorrer, deve

comunicá-lo, de imediato, ao seu Supervisor.

Em caso roubo ou extravio deste

documento, ele deverá registrar um boletim de

ocorrência na Delegacia Policial mais

próxima.
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Manter o sigilo das
informações

É essencial que o Entrevistador conscientize-se de que o

seu trabalho exige que mantenha o sigilo das informações que

pesquisa.

Por lei, todas as informações que são prestadas para as

pesquisas do IBGE têm caráter confidencial e só podem ser

utilizadas para fins estatísticos. Consequentemente, se houver

quebra de sigilo os responsáveis ficarão sujeitos a  processo

criminal.

Para garantir a inviolabilidade das informações ele não pode permitir que pessoa não

autorizada pelo IBGE o acompanhe quando estiver realizando o seu trabalho.

O Entrevistador também não pode mencionar:

 fatos sobre as pessoas pesquisadas;

 não pode permitir que informações contidas em formulários ou anotações referentes

aos domicílios investigados sejam vistas;

 e nem que os equipamentos PDA sejam manuseados, por pessoas estranhas ao serviço

que realiza, inclusive parentes, amigos e moradores em outras unidades levantadas.

Criar um clima de
cordialidade

O Entrevistador deve despertar a confiança e o

interesse dos informantes, tratando-os com cortesia e

respeitando as suas crenças. Ser discreto na aparência e

cordato no relacionamento com as pessoas entrevistadas

cria um ambiente favorável ao trabalho que desenvolve.

Lei número 5534, de 14 de
novembro de 1968

Lei que impede a utilização
das informações prestadas ao

IBGE para efeitos fiscais ou
ação legal.
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 Evite estas
situações:

A conversa deve ser cordial e direcionada

para a pesquisa, evitando quaisquer assuntos

alheios ao levantamento que possam causar

constrangimento às pessoas pesquisadas.

O Entrevistador deve estar consciente da

importância do trabalho que realiza para

transmiti-la nos contatos com os informantes.

Ainda que a lei determine a

obrigatoriedade da prestação de informação, a

missão do Entrevistador não é punir as pessoas.

Cabe ao Entrevistador tentar, sempre,

convencer o informante com cortesia,

mostrando-lhe a importância de sua participação para o conhecimento da realidade do País e

destacando a garantia do sigilo em relação às informações prestadas para o IBGE. O argumento

da obrigatoriedade de fornecer informações nunca deve ser usado para coagir o informante.

Quando não conseguir realizar a entrevista, por recusa do informante, o Entrevistador

deve comunicar o fato, de imediato, ao Supervisor.

Na qualidade de Entrevistador do IBGE é vedada à pessoa conciliar atividades de cunho político,

de vendas ou quaisquer outras que não sejam específicas da função que está  desempenhando. O

desrespeito a estas normas implicará em afastamento do Entrevistador da pesquisa. A confiança

que as pessoas depositam no IBGE não pode ser violada pelo uso indevido  do nome da

instituição para facilitar atividades alheias ao serviço.
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Seguir
rigorosamente as

instruções
O êxito de uma pesquisa depende fundamentalmente da etapa em que se coleta as

informações. Um erro básico cometido nesta etapa dificilmente pode ser corrigido a contento nas

fases subseqüentes. Além do que, em uma pesquisa por amostra, um dado errado se multiplica

pelo número de elementos da população que representa - vide fração de amostragem, no capítulo

I do Manual de Entrevista. Estes fatos exigem uma atenção redobrada por parte do Entrevistador.

1º. O primeiro passo para assegurar a qualidade da pesquisa na etapa de

entrevista é localizar corretamente as unidades domiciliares da amostra. A

realização de entrevistas em domicílios que não são aqueles selecionados

para a amostra acarreta sérias tendenciosidades nos resultados da

pesquisa.

2º. Normalmente cada pessoa é a melhor informante a respeito de suas

próprias características, exceto em casos especiais ou quando se trata de

criança. Entretanto, certas circunstâncias podem impedir ou dificultar a

realização da entrevista com todos os moradores. Nestes casos, o

Entrevistador deve, criteriosamente, verificar se, dentre os moradores

presentes, existem pessoas capacitadas a prestar, com segurança, as

informações referentes aos ausentes ou que possam contactá-los para obtê-

las.

3º. O retorno para completar informações é um aspecto rotineiro do trabalho

do Entrevistador, consciente de que uma coleta precisa evita voltar ao

domicílio, o que pode trazer conseqüências negativas para os resultados da

pesquisa. Se houver concordância do informante, a complementação de

respostas que precisem ser obtidas com o próprio morador podem vir a ser

esclarecidas por meio de nova visita ou contato telefônico.

4º. Os conceitos, definições, critérios e procedimentos estabelecidos devem ser

rigorosamente obedecidos ao investigar e efetuar os registros.
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5º. Em nenhum momento o Entrevistador deve se deixar levar por seus

conceitos pessoais ou oriundos de outros levantamentos ou anteriormente

aplicados à pesquisa.

6º. Em caso de dificuldade no entendimento das perguntas, o Entrevistador

deve esclarecê-las aos informantes, tendo todo o cuidado para não

influenciar as respostas.

Cuidar dos instrumentos
de trabalho

O Entrevistador deve estar consciente de que o equipamento PDA está sob a sua guarda e

deve ser utilizado exclusivamente para os trabalhos com a pesquisa, ser mantido sob os cuidados

recomendados para evitar que sofra danos, além da manutenção contínua da carga na bateria.

Em caso roubo, furto ou extravio do PDA, o Entrevistador deverá registrar um boletim de

ocorrência na Delegacia Policial mais próxima, constando o número do patrimônio do PDA para

ser instaurado o processo administrativo.

São também instrumentos que merecem cuidados: a listagem, o croqui, a pasta de trabalho

e o Manual de Entrevista.

Roteiro para o Trabalho de
Entrevista

Para evitar contratempos o Entrevistador deve habituar-se a organizar previamente o

material e equipamento que irá utilizar e ter em mente os procedimentos básicos para a

realização das entrevistas. O roteiro indicado a seguir visa a auxiliar o Entrevistador no

desenvolvimento de suas tarefas.
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Antes de sair para realizar
as entrevistas

• carregue a bateria do equipamento PDA, em tomada de energia elétrica que pode variar

em carga entre 100 e 240V, por um mínimo de sete horas;

• verifique se o memory card está inserido no PDA;

• solicite ao seu Supervisor que faça a carga do coletor eletrônico com os CONTROLES

que contenham os domicílios da área em que irá trabalhar, caso esta tarefa não tenha sido

efetuada anteriormente;

• planeje o roteiro de visitas aos domicílios que irá pesquisar; e

• verifique se está de posse de todos os instrumentos necessários para a realização das

tarefas do dia (PME 2.01- CADERNETA DA ÁREA DE LISTAGEM, RELATÓRIO

DAS UNIDADES DOMICILIARES LISTADAS NO SETOR, o equipamento PDA

carregado com as unidades a serem pesquisadas e o MANUAL DE ENTREVISTA).

Ao chegar à
área de trabalho

Localize a unidade que irá pesquisar. Utilize sempre a Caderneta da Área de Listagem

para localizar a unidade que irá entrevistar. Você poderá utilizar também os Relatórios das

Unidades Domiciliares Listadas no Setor e a Relação dos Domicílios Selecionados do Cadastro

para auxiliar na localização do endereço (veja o do Capítulo IV). Caso não consiga achá-lo, peça

ajuda ao Supervisor.
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Ao chegar ao
setor censitário

Ainda, no início da pesquisa, verifique se a unidade domiciliar sofreu alguma

transformação. Se houver ocorrido, adote o procedimento indicado para o caso (veja

“Transformações de Unidades Domiciliares” no Capítulo VII do Manual de Entrevista).

No primeiro contato
com os moradores

 Logo após os cumprimentos, devem ser passadas as seguintes informações:

• diga o seu nome, apresente o seu cartão de identificação e esclareça que trabalha para o

IBGE; e

• se necessário, amplie sua exposição sobre a PNAD (Capítulo I e objetivos da pesquisa) e

fale da garantia do sigilo das informações para convencer os moradores da importância

da pesquisa.

• é muito comum fazerem, aos Entervistadores que trabalham em pesquisas por amostra, o

seguinte questionamento:

• por que o meu domicílio foi selecionado e o do meu vizinho não não foi? Responda:

• trata-se de uma pesquisa por amostra, que consiste em selecionar alguns domicílios de

forma que as informações obtidas dos seus moradores permitam produzir resultados

representativos para o conjunto de todos os domicílios.
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Exemplo de abordagem

“Bom dia, meu nome é Roberto Martins, estou

aqui para realizar a Pesquisa Nacional por

Amostra de Domicílios, feita pelo IBGE. Essa

pesquisa é domiciliar e tem como finalidade

conhecer as características da população

brasileira e suas condições de vida.

Apresento a “Carta ao Informante” e

acrescento que o senhor (a) poderá entrar em

contato com o IBGE para maiores

esclarecimentos e confirmação de minha

identidade funcional, ou caso necessite de

informações sobre essa ou outras pesquisas

poderá adquiri-las no endereço que se encontra

no verso dessa carta”.

Bom dia! Meu nome é Roberto
Martins. Estou aqui representando o
IBGE e entrevistá-lo para a Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios.



Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios  - 2008                                                                  Pesquisa Especial de Tabagismo

131

Instrumento de coleta
O Entrevistador deverá sempre utilizar o PDA fornecido pelo IBGE. Esclarecemos que não

existe, disponível para os Entrevistadores, outro instrumento de coleta para realização da

Pesquisa Especial de Tabagismo. Os questionários em papel, produzidos para o treinamento,  não

poderão ser utilizados como instrumento de coleta.

Não altere sem orientação a configuração do seu PDA. Qualquer problema, retorne ao

escritório do IBGE e comunique ao Supervisor.

O Entrveistador não poderá introduzir no PDA arquivos que não são referentes ao seu

trabalho. Taiss como: figuras, fotos, vídeos, planilhas particulares, textos particulares, músicas

etc poderão alterar a performance do PDA e prejudicar seu trabalho.

Não deixe que outras pessoas manipulem o PDA. Além de ter acesso a informações

sigilosas, elas poderão alterar a configuração do mesmo.
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Durante a entrevista
Mantenha a seguinte conduta:

• formule as perguntas com cordialidade da forma como estão redigidas;

• Leia sempre os itens quando existir a orientação para leitura;

• Leia sempre os textos inseridos antes de algumas perguntas;

• não discuta política ou qualquer outro assunto polêmico. Dê toda a atenção ao seu

trabalho;

• procure obter a cooperação de todos os moradores;

• não prolongue a entrevista com conversas que não são pertinentes à pesquisa para não

cansar os informantes;

• não influencie a resposta do informante formulando uma pergunta que já sugira uma

resposta. Exemplo: “É claro que você não fuma, você só tem 15 anos?”. Este tipo de

abordagem pode levar o informante a dar uma resposta afirmativa, sem se preocupar em

responder corretamente;

• nunca demonstre que já sabe a resposta;

• faça a pergunta e só ajude o informante se for necessário. Nesta situação, esclareça sem

induzir ou, se for o caso, dê as alternativas sem enfatizar nenhuma delas;

• não demonstre,  pelo seu tom de voz ou expressão facial, surpresa ou desaprovação;

• ouça o informante com atenção;

• não mencione a obrigatoriedade legal de o informante prestar informação;

• evite que o informante fique constrangido em prestar informações diante de terceiros. Se

alguma visita chegar durante a entrevista, coloque o informante à vontade para

interrompê-la, prontificando-se a retornar ao domicílio em outra hora para prosseguir

com a entrevista;

• lembre a garantia do sigilo das informações ao perceber relutância do informante em

responder alguma pergunta; e

• registre todas as respostas no momento da entrevista, para não esquecê-las.
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No encerramento da visita

• verifique se algum quesito ou parte do questionário deixou de ser preenchido;

• se for retornar para completar a pesquisa, combine com o informante o dia e a hora da

próxima visita.

• Recapitule, se for o caso, as informações que estão faltando para concluir a entrevista;

• certifique-se de estar com o número do telefone do domicílio, correto;

• diga ao informante que seu domicílio poderá receber a visita de um de outros servidores

do IBGE  para fazer o controle de qualidade da pesquisa;

• agradeça aos moradores a colaboração recebida.

Em nome do IBGE,

agradeço a sua

colaboração.

Não há o que agradecer,

estou exercendo o meu

dever de cidadão brasileiro.
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Tabela de correspondência entre os quesitos das duas pesquisas.

       PARTE 28                                         PETAB

          Quesito 1                                          Quesito 1

       Quesito 2                  Quesito 2

Quesito 3 Quesito 3

Quesito 4                                         Quesito 4

Quesito 5 Quesito 9

Quesito 6 Quesito 16

Quesito 7 Quesito 21

Quesito 8 Quesito 41

Quesito 9 Quesito 42

Quesito 10 Quesito 43

Quesito 11 Quesito 48

Quesito 12 Quesito 54

Quesito 13 Quesito 59


