Boletim DataSenado – Estatísticas
sobre o Tabagismo
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VIGITEL - Capitais Brasileiras - pessoas com 18 anos ou mais.

Entre os brasileiros:

18+

15% São fumantes atualmente
85%

Entre os estudantes:
Quando perguntado se já havia fumado
cigarro na vida, mesmo uma ou duas
tragadas, 24% disseram que sim.

18-

Não são usuários,
mas 1 em cada 5
já fumou
24%

87%

76%

Fumam diariamente

Sim
Não

Idade em que
começou a fumar:

Até 14 anos

15 a 19 anos

47%

20 a 39 anos
40 anos ou mais

7%

31%

21%

Dos estudantes aﬁrmaram
que fumaram nos últimos
30 dias. Dentre eles:

29%

1%

Dos que já fumaram,
metade tinha 13 anos
ou menos quando
experimentou cigarro
pela primeira vez.

Compraram
cigarro numa loja
ou botequim.

PeNSE 2015 - Brasil - estudantes com 18 anos ou menos

PNS 2013 - Brasil - pessoas com 18 anos ou mais

Evolução da legislação acerca do tabagismo:

1986

Lei 7.488

Lei 9.294

MP 2.190-34

Lei 12.546

Cria o Dia Nacional
de Combate ao
Fumo - 29/08

Regulamenta a
propaganda
Proíbe fumar em
ambiente coletivo

Fixa advertências
sobre malefícios
de fumar

Proíbe fumódromos
Limita a propaganda
aos locais de venda
Insere advertência nas
embalagens de fumo

1990

1996

Lei 8.069 – Estatuto da
Criança e do Adolescente

Proíbe venda para
menores de idade

2000

2001

Lei 10.167

Deﬁne regras para
propaganda de
fumo

2011

2003

2014

Lei 10.702

Introduz avisos contra o
fumo nos intervalos de TV

Entre os brasileiros:

52%

Receberam informações por televisão, rádio,
jornais ou revistas sobre os riscos do cigarro ou
com incentivo a parar de fumar no último mês.

Entre os fumantes:

51%

Tentaram parar de
fumar nos últimos
12 meses.

46%

Viram alguma propaganda ou
anúncio de cigarros nos pontos de
venda nos últimos 30 dias.

86%

Viram alguma foto ou advertência sobre os riscos de fumar nos
maços de cigarros nos últimos
30 dias.
Dentre eles:

61%

Aﬁrmaram que as advertências
nos maços de cigarro os levaram
a pensar em parar de fumar.

PNS 2013 - Brasil - pessoas com 18 anos ou mais

Enquete DataSenado sobre o Projeto de Lei 769/2015:
Aproximadamente dois terços
(68%) acreditam que fumar em
veículos quando houver passageiros menores de dezoito anos
deve ser considerado infração de
trânsito gravíssima. Em oposição,
29% discordam.

Sete em cada dez internautas defenderam a proibição
de propagandas e ações
comerciais por empresas
de cigarros ou similares.

Perguntados se o uso de aditivos para dar
sabor e aroma a produtos fumígenos deve ou
não deve ser ilegal (%):

Em relação às embalagens e à organização
dos produtos nos locais de venda:

56%

Acreditam que a embalagem
padronizada, com mais imagens e
mensagens de advertência do que
atualmente, contribuiria para o
combate ao tabagismo.

66%

Acreditam que a utilização de
máquinas automáticas para
comercialização deve ser proibida.

63%

Aﬁrmam que a exposição de
cigarros e similares nos locais de
venda deve ser proibida.

7

31

Deve

63

Não deve
Não sei ou preﬁro
não responder

Enquete realizada em julho de 2018. Os números não representam a opinião da totalidade da população brasileira, apenas dos 228 internautas que participaram da enquete no portal do Senado Federal.
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