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DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS PARA FUMAR  

E   NARGUILÉ   NA   PNS-2019



PNS-2019 

Respondentes: 
indivíduos de 15 anos ou mais de idade

Dispositivos eletrônicos para fumar (DEF)

Uso na vida, atual
e no passado



Dispositivos eletrônicos para fumar (DEF)

Prevalência de uso de DEF na vida entre indivíduos de
15 anos ou mais, segundo faixa etária, PNS-2019

Prevalência de uso de DEF atualmente entre indivíduos de
15 anos ou mais, segundo faixa etária, PNS-2019

~1 milhão de 
indivíduos

~70% deles 
têm entre       

15 e 24 anos



Dispositivos eletrônicos para fumar (DEF)

Prevalência de uso de DEF atualmente entre indivíduos de 15 anos ou mais, segundo macrorregião, sexo e escolaridade, PNS-2019



Perfil da população, por faixa etária, segundo status de uso de DEF e de uso de cigarro industrializado, PNS-2019

Dispositivos eletrônicos para fumar (DEF)



PNS-2019 

Respondentes: 
indivíduos de 15 anos ou mais de idade

Narguilé

Somente uso atual



Narguilé

Prevalência de uso de narguilé atualmente entre indivíduos
de 15 anos ou mais, segundo faixa etária, PNS-2019

~800 mil 
indivíduos

~80% deles têm 
entre 15 e 24 anos



Narguilé

Prevalência de uso de narguilé atualmente entre indivíduos de 15 anos ou mais, segundo macrorregião, sexo e escolaridade, PNS-2019



COMPARAÇÕES

PESQUISAS DOMICILIARES DE ABRANGÊNCIA NACIONAL





PNS
• 2013 - População-alvo: 18 anos ou mais
• 2019 - População-alvo: 15 anos ou mais

III-LNUD
• 2015 - População-alvo: 12 a 65 anos

PESQUISAS DOMICILIARES DE ABRANGÊNCIA NACIONAL

Para comparar PNS2019 e III-LNUD:
População de 15 a 65 anos

Para comparar PNS2019 e PNS2013:
População de 18 anos ou mais

Ressalvas:
-tipo

-tempo
-amostragem



Prevalência de uso de DEF entre indivíduos de 15 a 65 anos, por pesquisa, segundo faixa etária. III-LNUD-2015 & PNS-2019

Nota: Em 2015, uso de cigarros eletrônicos nos últimos 12 meses. Em 2019, uso de DEF atual

Dispositivos eletrônicos para fumar (DEF)



Narguilé

Prevalência de uso de Narguilé entre indivíduos de 18 anos ou mais, por pesquisa, segundo faixa etária. PNS-2013 & PNS-2019



% linf lsup % linf lsup

DEF 0,45 0,28 0,63 0,72 0,58 0,87

Narguilé 1,69 1,33 2,06 0,54 0,41 0,68

III-LNUD - 2015

últimos 12 meses

PNS - 2019

atualmente

Para narguilé, não é possível comparar o III-LNUD  e PNS para avaliar o aumento/redução 
da prevalência, mas é possível verificar a relação DEF x Narguilé em cada pesquisa

Narguilé:
III-LNUD-2015 x PNS-2019



- DEF tem sido utilizado majoritariamente por jovens (inclusive os que nunca fumaram cigarros industrializados) e não
por adultos fumantes para a cessação do fumo.

- Mesmo com a proibição de compra/venda no país, vemos aumento na prevalência de uso de DEF ao longo do tempo.

- A presença de DEF parece já causar impacto na prevalência de uso de cigarros industrializados, visto que há uma
estabilidade na proporção de fumantes jovens adultos (18 a 24 anos) em cerca de 10% entre 2013 e 2019.

RESUMO



PROPAGANDA / MÍDIA

PRÓ E ANTI-TABACO



Mídia pró-tabaco

PNS 2013 e 
2019

Somente PNS 
2019



Mídia pró-tabaco

Proporção de indivíduos de 15 anos ou mais, expostos à mídia pró-tabaco, por tipo de mídia, segundo faixa etária, PNS-2019

Nos pontos de venda de cigarros Na internet



Mídia pró-tabaco

Proporção de indivíduos de 18 anos ou mais, expostos à mídia pró-tabaco, por pesquisa, segundo faixa etária. PNS-2013 & PNS-2019

Nota: Exposição a mensagens pró-tabaco nos pontos de venda de cigarros



Mídia anti-tabaco

PNS 
2013 

e 
2019

Somente 
PNS 2019



Mídia anti-tabaco

Proporção de indivíduos de 15 anos ou mais, expostos à mídia anti-tabaco, por tipo de mídia, segundo faixa etária, PNS-2019

Geral (TV, jornal/revista, rádio e internet) TV, jornal/revista e rádio Internet



Mídia anti-tabaco

Proporção de indivíduos de 18 anos ou mais, expostos à mídia anti-tabaco, por pesquisa, segundo faixa etária. PNS-2013 & PNS-2019

Nota: Exposição a mensagens anti-tabaco na TV, jornal/revista e rádio, sem considerar a internet



Obrigada!


