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Resumo  

 

A incidência de estudos econômicos acerca dos programas de cessação do tabagismo revela a 

pertinência da discussão acerca da limitação dos recursos e a redistribuição dos investimentos para 

a implementação das políticas públicas em saúde.  

Nesta perspectiva, realizamos nesta investigação uma avaliação econômica do programa 

português de cessação do tabagismo, apoiando-nos nos princípios metodológicos de Drummond 

et al. (2015); a fim de avaliarmos os custos de desenvolvimento da consulta de apoio e da 

terapêutica farmacológica para a desabituação tabágica da população fumadora inscrita no 

programa de cessação do tabagismo em 2016. Além disso, buscar conhecer os ganhos advindos 

da redução dos custos com os cuidados em saúde que estes indivíduos poderiam ter se 

continuassem fumadores. Condição esta que nos motivou a abordagem das seguintes questões: o 

programa português de cessação do tabagismo do ponto de vista econômico proporciona os 

resultados que justificam o investimento público para o seu desenvolvimento? Os ganhos 

proporcionados pela desabituação tabágica favorece o indivíduo, mas, também o sistema nacional 

de saúde com relação aos custos evitáveis?  

A partir desta investigação pôde-se verificar que a intervenção (consulta e fármaco) é custo-

efetiva pois, gera maiores ganhos comparativamente aos custos de seu desenvolvimento, ou seja, 

para a abstinência de 257 indivíduos o governo português investiu cerca de 4.341.834,00 €, 

enquanto que, segundo estimativas da investigação, o sistema nacional de saúde tende a obter uma 

redução de aproximadamente 9.322.862.70 € em custos com os cuidados em saúde destes ex-

fumadores num horizonte temporal de 28 anos. 

Diante destes resultados, concluímos que a intervenção para ter maior abrangência a nível da 

demanda reprimida da população alvo, deverá sofrer uma ampliação da divulgação da atividade 

para se atingir um maior número de elegíveis e com isso, reduzir a taxa de prevalência do tabagismo 

em Portugal, de forma a corroborar para o atingimento da meta acordada com a Organização 

Mundial da Saúde de reduzir em 30% a prevalência do tabagismo até 2025. 
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Abstract 

 

The incidence of economic studies about smoking cessation programmes, the relevance of 

discussion about the limitation of resources and the redistribution of the investments for the 

implementation of public health care policies. 

From this perspective, we conducted this investigation as an economic evaluation of a 

Portuguese Smoking Cessation Program, relying on methodological principles of Drummond et 

al. (2015); in order to evaluate the costs for the development of a medical consults an the 

pharmacological therapy for the smoking population enrolled in the smoking cessation program 

in 2016.  

Furthermore, the adequate research to acquire knowledge to reduce costs for health care should 

these individuals continue being smokers. 

This condition motivated us to approach the following issues: the Portuguese program of 

smoking cessation from an economic point of view the results that justify public investment for 

further development? The gains provided by smoking withdrawal favors the individual, but also 

the national health system regarding costs? 

From this research we could verify that the intervention (medical consult and drugs) is cost-

effective because it generates greater gains compared to the development costs of medical 

treatments for smoking related illnesses, as the abstinence from 257 smokers through the program 

requires an investment of €4,341,834.00 whereas, according to estimates from the study, the 

national health system may have a reduced healthcare costs of 9.322.862.70 euros in a time span 

of 28 years. 

Upon these the results, we conclude that the intervention to have greater scope in terms of 

pent-up demand from the target population should be increasing the dissemination of activity to 

achieve a greater eligible number. Therefore, reduce the rate of prevalence of smoking in Portugal 

in order to corroborate to the achievement of the goal agreed by the World Health Organization 

to reduce by 30% the prevalence of smoking until 2025. 

 

 

 

 

 

 

Key words: Smoking, economic evaluation, cessation, health and economics. 
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1. Introdução 

 

No decorrer das últimas décadas, importantes transformações aconteceram no cenário 

econômico global dos países europeus no âmbito do setor da saúde, dentre as quais se destacam 

as mudanças nas políticas públicas, a exemplo dos programas nacionais de combate ao tabagismo. 

Estas modificações decorreram do crescente e constante comprometimento das economias 

nacionais frente ao aumento das despesas públicas, introdução de novos fármacos, oferta de 

modernas tecnologias em saúde e avanços tecnológicos que resultaram na maximização da 

oneração dos cofres públicos; exigindo com isso uma maior gestão na redistribuição dos recursos 

para as questões inerentes a saúde pública.  Neste cenário várias intervenções foram realizadas 

visando transformações para o controle dos custos as quais se destacam, a melhoria de prontuários 

eletrônicos, certificações de qualidade e processos, desenvolvimento e implantação de programas 

de promoção da saúde e novos investimentos na esfera das políticas em saúde (Lee & Porter, 

2013). 

Diante disso, os governos bem como, as organizações e as agências governamentais (Banco 

Mundial, Organização Mundial da Saúde, dentre outras) buscaram através dos instrumentos da 

economia, demonstrar e ressaltar os numerosos impactos econômicos advindos destas mudanças 

uma vez que, há uma limitação e/ou escassez de recursos para a prestação dos cuidados em saúde. 

Dentre estas transformações, o consumo do tabaco despontou uma realidade socioeconômica que 

vem aumentando substancialmente os impactos no campo das políticas públicas, face as 

consequências advindas deste hábito que perpassa uma esfera individual, mas que incide de forma 

coletiva na sociedade. 

O consumo do tabaco é uma questão antiga e amplamente discutida mundialmente, havendo 

inúmeras evidências científicas que apontam que este comportamento evoluiu para um grave 

problema de saúde pública entre os países num âmbito global; por isso, deve ser combatido por 

todas as economias nacionais face aos impactos sociais e econômicos provocados pelo vício.  Estes 

impactos relacionam-se a: aos dispendiosos custos ao mercado de trabalho (em função da redução 

de produtividade dos indivíduos); ao orçamento público da segurança social dado o aumento dos 

pedidos de reformas antecipadas e requerimentos de auxílios doenças; ao comprometimento do 

rendimento familiar para o custeio das despesas oriundas do novo estado de saúde e, aos sistemas 

nacionais de saúde face ao aumento das despesas públicas.  

Assim, compreender estes riscos e suas ameaças constitui-se o primeiro passo e o ponto de 

partida para que este cenário seja transformado; uma vez que é a partir dos conhecimentos 

produzidos, que novas medidas públicas são estabelecidas e a sociedade pode ser melhor orientada, 
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propiciando conscientização e meios para promover mudanças efetivas, a exemplo dos programas 

de cessação do tabagismo. Por esta razão, a alocação dos recursos públicos deve ser eficiente de 

modo a abranger o maior número de indivíduos que irão usufruir das atividades propostas. 

Para equalizar esta questão, os gestores públicos vêm recorrendo aos estudos de avaliação 

econômica para apoiarem suas decisões, uma vez que estas análises apresentam evidências sobre 

os custos e as consequências (clínicas e/ou econômicas) proporcionadas pelos programas em 

saúde, ou seja, uma base concreta de elementos a respeito das intervenções que produzem os 

melhores resultados a sociedade. Nesta direção, vimos que a avaliação econômica do programa 

espanhol de cessação do tabagismo apontou que a intervenção do aconselhamento médico é uma 

atividade eficaz do ponto de vista dos ganhos em saúde pois, proporcionou num horizonte 

temporal de 5 anos (2018) um ICER (rácio custo-efetividade incremental)1 de € 172.400 por 

QALY2 ganho; aos 10 anos (2023) o ICER foi de € 30.300 por QALY ganho; e, para o horizonte 

máximo pesquisado pela investigação, o ICER foi de € 7.260 por QALY ganho ( López-Nicolás, 

Trapero-Bertran, & Muñoz, 2017).  

Deste modo, considerando estes aspectos e a relevância da avaliação econômica dos programas 

de cessação do tabagismo, nos propusemos neste trabalho, realizar uma revisão teórica acerca das 

avaliações econômicas destes programas desenvolvidos e implementados na Espanha, França e 

Alemanha conhecendo as metodologias de análises e os resultados concretos obtidos com os 

estudos. A partir destes resultados, direcionamos nossa investigação para realizar uma avaliação 

econômica do programa de cessação tabágica em Portugal, elegendo as seguintes variáveis: número 

de fumadores e ex-fumadores, gênero, escolaridade, condição perante o trabalho, número de 

consultas de apoio a cessação tabágica, custos diretos com fármacos e custos totais decorrentes 

das morbidades relacionadas ao tabaco (câncer de pulmão, doença coronária, doença pulmonar 

obstrutiva crônica e acidente vascular cerebral).  

Assim, nosso estudo se encontra estruturado da seguinte forma: 

No capítulo 2 apresentamos o enquadramento teórico acerca da evolução do tabaco e sua 

relação as doenças, os impactos econômicos decorrentes do tabagismo, as etapas de elaboração de 

uma avaliação econômica e os casos concretos de avaliação econômica dos programas de cessação 

do tabagismo realizados nos países Espanha, França e Alemanha onde, daremos uma breve 

                                                 
1 ICER (Incremental Cost Effetiveness Rácio) – A Sigla significa índice custo-efetividade incremental e é utilizada em 
estudos de análise custo-efetividade de uma intervenção em saúde pois, relaciona os custos e consequências obtidas 
entre duas intervenções possíveis. 
2 QALYS (Quality Adjusted Life Years) significa anos de vida ajustado pela qualidade. Refere-se a uma medida usada 
na avaliação econômica para calcular os anos remanescentes de vida de uma pessoa pela qualidade de vida esperada 
no ano em questão. 
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visibilidade sobre o desenvolvimento das intervenções no âmbito dos programas, as metodologias 

utilizadas pelos estudos e os resultados gerados pela implementação da medida pública. 

No capítulo 3 apresentamos a metodologia da investigação com base nos princípios teóricos 

metodológicos de avaliação econômica de Drummond, Sculpher, Claxton, Stoddart, & Torrance 

(2015) bem como, os objetivos gerais e específicos que nos propusemos para reconhecer a 

estrutura dos programas de cessação tabágica em Portugal, Espanha, França e Alemanha face a 

interação das relações econômicas e de políticas públicas determinantes para estes países 

pertencentes à União Europeia e sobretudo, demonstrar a metodologia de avaliação econômica 

elegida para Portugal trazendo um debate acerca do modelo proposto. 

No capítulo 4 realizamos a avaliação econômica do programa de cessação do tabagismo 

português sob a ótica do sistema nacional de saúde, a fim de tentar trazer uma perspectiva 

econômica sobre o programa implementado.  

No capítulo 5 apresentamos os resultados obtidos com a avaliação econômica do programa 

português de cessação do tabagismo trazendo uma breve discussão acerca das descobertas desta 

investigação.  

   Por fim, no capítulo 6 pontuamos nossa percepção sobre a investigação da temática realizada 

trazendo algumas contribuições da nossa avaliação econômica sobre o programa de cessação 

tabágica em Portugal. 

Deste modo, esperamos com esta abordagem contribuir para melhor compreensão acerca da 

avaliação econômica do programa de cessação tabágica implementado em Portugal, evidenciando 

como esta análise pode constituir-se em uma importante ferramenta para nortear a tomada de 

decisão na gestão econômica das políticas públicas em saúde no país.  
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2. Enquadramento Teórico 

 

2.1 A evolução do tabaco e sua associação às doenças 

 

O tabaco é uma planta (Nicotiana tabacum) originária do continente americano, foi descoberta 

em meados dos anos 1.000 A.C. pelos povos indígenas que a utilizava em cerimonias religiosas 

(efeito alucinógeno e estimulante), no tratamento de doenças (propriedades medicinais) e no 

controle de pragas (Silva,1990). A planta tem como princípio ativo a nicotina e várias outras 

substâncias (terebentina, formol, amônia, naftalina entre outras) que ao serem extraídas podem ser 

tóxicas ao ser humano. 

Na Europa, a planta foi descoberta no século XVI, especificamente em 1560 através do 

embaixador francês Jean Nicot.  Dada a notoriedade, o tabaco ganhou rapidamente adeptos em 

todo o continente, desde marinheiros, nobres, plebeus e soldados. Particularmente em Portugal, o 

tabaco ficou conhecido a partir do século XV pelas mãos de Luís de Góes, que levou a planta do 

Brasil para Lisboa em 1542 para ser cultivada pela Farmácia Real frente aos relatos de seus efeitos 

curativos de bronquites, asmas, dores de dente e cabeça entre outras, tornando-se então conhecida 

por “erva santa” (Rosemberg, 2018). 

Com a propagação da planta, suas propriedades ao longo dos anos foram sendo adaptadas a 

novas finalidades e formas de uso, transformando-se em cachimbos (séc. XVII), pó e folhas de 

mascar (séc. XVIII), charutos (séc. XVII), e em cigarros produzidos em largas escalas pelas 

indústrias.  

A medida em que estes novos produtos chegavam no mercado, as indústrias tabágicas investiam 

fortemente na divulgação do tabaco através das campanhas publicitárias (filmes, comerciais na 

televisão e rádio, jornais entre outros,) visando o alcance populacional independentemente do meio 

social, idade ou gênero. Para promover ainda mais o fumo, na década de 80 e 90, os empresários 

do setor também investiram na indústria cinematográfica como estratégia, para influenciar as 

pessoas à medida em que assistiam os artistas consumirem o tabaco. Assim, ao longo dos anos 

muitas pessoas iniciaram o hábito tabágico devido ao estímulo do consumo provocado pelos filmes 

e pela associação ao glamour e elevados padrões sociais transmitidos nas telas. 

Considerando então, a rapidez e o alcance da proliferação do tabaco, pesquisadores europeus 

despertavam dúvidas a respeito da adoção deste novo comportamento e o seu efeito na saúde do 

homem. Buscando preencher essas lacunas, os investigadores Richard Doll e Austin Brandfor Hill 

na década de 50 iniciaram seus estudos científicos buscando compreender qual era a relação entre 

o consumo do tabaco e a instalação de patologias. 
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Mais tarde em 1964 nos Estados Unidos, novos estudos e evidências científicas reconheceram 

e reafirmaram os efeitos prejudiciais à saúde do homem, confirmando uma relação entre o 

consumo do tabaco e o surgimento do câncer de pulmão (Services, Prevention, Promotion, & 

Health, 2014).   

Estudos realizados em 1988 revelaram que, os efeitos da nicotina sobre o sistema nervoso 

central são determinantes no desenvolvimento da dependência do tabaco que age sobre alguns 

receptores existentes a nível cerebral e periférico, provocando estimulação ou depressão, conforme 

a intensidade e a frequência com que é inalada (Service, 1988). 

Depois, em meados de 1995, a Organização Mundial da Saúde diante dos diversos indícios a 

respeito do consumo do tabaco, da exposição à fumaça e dos seus efeitos prejudiciais as economias 

e as pessoas, desenvolveram inúmeras investigações sobre o tema; embasando e apresentando 

elementos científicos suficientes para que seus países membros pudessem estabelecer medidas de 

políticas públicas para criar barreiras de proteção aos riscos que toda a sociedade estava exposta e 

evitar que as economias nacionais fossem impactadas pelo aumento dos cuidados em saúde. 

A partir disso, numerosos estudos foram surgindo e suas descobertas dia após dia solidificaram 

os resultados dos estudos anteriores, revelando diversas outras consequências advindas do 

consumo do tabaco e do compartilhamento da fumaça ambiental, comprovando e documentando 

as evidências epidemiológicas, comportamentais e econômicas acerca dos impactos e prejuízos 

causados a sociedade (OMS, 2008). 

 

2.2 Os impactos econômicos relativos ao consumo e à exposição ao tabaco 

 

A saúde pública e a economia mundial encontram-se ameaçadas devido ao elevado índice global 

do tabagismo. Se as atuais tendências de prevalência do número de fumadores e/ou pessoas 

expostas ao tabaco se confirmarem, as economias nacionais acumularão importantes prejuízos em 

diversos setores econômicos, especialmente no mercado de trabalho face à perda precoce e 

permanente da força de trabalho dos indivíduos que serão acometidos pelas morbimortalidades 

provocadas pelo tabagismo (Goodchild, Nargis, & d´Espaignet, 2017). 

 Segundo Bank (1999), metade de todos os indivíduos fumadores diários morrerão por causa 

do tabaco, metade destes estarão em idade produtiva e por esta razão, o mercado de trabalho 

perderá entre 20 a 25 anos de mão de obra ativa. 

Fato este comprovado pelos estudos de Goodchild et al. (2017), que demostrou que 12% da 

população mundial em idade produtiva perderam suas vidas devido a instalação de patologias 

provocadas pelo tabaco; na Europa (26%) e nas Américas (15%) onde os dados apontam uma 
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maior afetação pois, nestas regiões o tabagismo alcançou proporções endêmicas. Do total de 2,1 

milhões de mortes ocorridas pelo tabaco em 2012, 1,4 milhões são de pessoas que estariam 

totalmente disponíveis a exercer quaisquer atividades profissionais durante longos anos até 

atingirem o período da reforma (cerca de 67% da empregabilidade adulta global).  

Quando convertermos estes dados para anos de vidas perdidos pela incapacidade provocada 

pela carga de doenças (DALYs)3, o resultado total apurado foi de 13,6 milhões de anos entre os 

adultos de 30 e 69 anos enquanto que, o total da perda da força de trabalho resultou em 26,8 

milhões de anos (Goodchild et al., 2017). Estes resultados podem ser verificados na tabela 1.  

  

 

Tabela 1 – Carga de doenças atribuível a perda da força de trabalho entre adultos com idade entre 30 e 69 anos. 
Fonte: Goodchild et al. (2017 p.62) 

 
 

Além destes impactos negativos causados aos fumadores, podemos verificar também através 

de evidências científicas que, os não fumadores ou fumadores passivos também são vítimas do 

elevado índice do consumo do tabaco. Segundo as estatísticas de Öberg, Jaakkola, Woodward, 

Peruga, & Prüss-Ustün (2011), houve uma perda de 10,9 milhões de anos perdidos pela 

incapacidade, ou seja, cerca de 0,7% da carga mundial de doenças. 

                                                 
3 – DALYs(Disability Adjusted Life Years ) – É um indicador de medida do tempo criado pela Organização Mundial 

da Saúde para estimar os anos futuros de trabalho perdido ( por doenças e mortes prematuras). 

Anos perdidos 

invalidez

Mortes 

adultos

Todas as 

mortes

Trabalhadores 

perdidos

Trabalho perdido 

incapacidade

Trabalho perdido 

mortalidade

Perda total 

(morbimortalidades)

Alta Renda 4 717 764 23 462 2 721 5 409 8 130

Renda Média Alta 3 539 581 10 386 2 300 4 919 7 219

Renda Média Baixa 4 213 685 9 501 2 988 6 862 9850

Baixa Renda 1 139 82 6 63 827 830 1657

Mundo 13 607 2112 12 1412 8 837 18 021 26 858

África 361 37 3 20 204 258 462

Américas 2 863 336 15 209 1 730 2 591 4321

Mediterrâneo Oriental 714 76 6 51 442 710 1152

Europa 3 206 722 26 433 1 817 5 287 7104

Sudeste Asiático 3 863 558 10 422 2 832 5 663 8 495

Pacífico Ocidental 2 601 382 9 277 1 813 3 512 5325

Carga de doenças

Carga atribuível a doenças e perda da força de trablho em adultos no grupo etário entre 30 a 69 anos

Perda da força de trabalho
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Tabela 2 - Número de DALYs correspondente a exposição ao fumo passivo em 2004 
Fonte:  Öberg, et al. (2011 p. 142) 

 

 

Estes indicadores são importantes pontos de atenção em relação à economia mundial pois, além 

de se perder um elevado contingente de mão de obra jovem, os orçamentos públicos ficam 

comprometidos com dispendiosos gastos devido à prestação dos cuidados em saúde, o mercado 

de trabalho devido ao absenteísmo dos recursos humanos em idade produtiva e a segurança social 

em função do aumento dos pedidos de aposentadoria precoce e auxílios doenças.  

Goodchild et al. (2017), em seu estudo sobre o custo econômico global das doenças atribuíveis 

ao tabagismo, verificou que o tabagismo representa um gasto total com a saúde de US $ 467 bilhões 

- US $ 422 bilhões em paridade de poderes de compra(PPC), ou seja, 5,7% de todos os gastos com 

os cuidados em saúde. Sendo que na Europa estes custos equivalem a 2,5% do PIB anual do 

continente. Além disso, segundo os mesmos autores, as morbimortalidades provocadas pelo 

tabagismo acarretam um custo econômico total de US $ 1852 bilhões (US $ 1436 bilhões), ou seja, 

1,8% de todo o PIB mundial.  

Outros estudos da American Câncer Society (como citado em Eriksen, Mackay, & Ross 2012 

p. 42), estimaram que a cada maço de 20 cigarros vendidos ao preço médio de USD 6.36 dólares, 

USD 35 dólares são gastos com doenças oriundas do tabaco.  

Segundo OMS (2008), os impostos ad valorem que incidem no preço dos produtos do tabaco 

e que representa o montante total dos impostos angariados com a comercialização, não são 

suficientes para cobrir os gastos com as patologias a que lhe são atribuídas.  

Infecções 

respiratórias 

inferiores em 

crianças < 5 anos

Otite média 

em crianças 

<3 anos

Asma em 

crianças < 

15 anos

Asma em 

adultos

Cancro de 

pulmão 

em 

adultos

Doença 

Cardíaca 

Isquêmica 

em adultos

Total

África (D) 816314 816 22006 39237 1937 29316 910000

África (E) 698731 966 29433 52135 3229 24255 809000

Américas (A) 2428 442 27550 28727 5425 61859 126000

Américas (B) 185495 1725 66575 73437 7203 92088 427000

Américas (D) 57441 244 10741 12575 998 7786 89800

Região Mediterrânea 

Oriental (B) 68477 571 13278 26079 1633 60083 170000

Região Mediterrânea 

Oriental (D) 1082990 2057 39202 97177 3829 213995 1439000

Europa (A) 2267 805 35771 51190 16760 152457 259000

Europa (B) 184938 696 22571 33044 7592 207638 456000

Europa (C) 28191 502 8308 35428 10279 587626 670000

Região do Sudeste 

Asiático (B) 173780 1477 25651 71700 7108 176240 456000

Região do Sudeste 

Asiático (D) 1995618 6655 129772 323801 20515 683310 3160000

Região do Pacifico 

Ocidental (A) 1421 275 18146 44057 7585 48931 120000

Região do Pacifico 

Ocidental (B) 641279 7779 202391 357362 121456 489983 1820000

No mundo 5939000 24900 651000 1246000 216000 2836000 10913000

Os dados referem-se ao número de Dalys de exposição ao fumo.  Os totais fornecidos são arredondados para o valor 

significativo mais próximo. Dalys - anos de vida ajustados por incapacidade (uma medida ponderada de morte e 

invalidez). 
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Tabela 3 – Participações tributárias dos países representando 75% do preço do varejo da marca mais consumida 
nas regiões da OMS,2012 

Fonte: Dataset for the WHO report on the global tobacco epidemic 2013 
 

 

Assim, pode-se verificar que mesmo diante do aumento de 75%4 dos impostos sob os produtos 

do tabaco por parte dos países membros da Organização Mundial da Saúde, essa medida isolada 

não gera a efetividade esperada para a completa cessação do tabagismo. Somente através da 

implementação conjunta das intervenções propostas pela Convenção Quadro, dentre elas, os 

programas nacionais de cessação do tabagismo, a meta de redução de 30% da taxa de prevalência 

entre as pessoas com mais de 15 anos tende a ser alcançada até 2025 (OMS, 2013)5. 

Nesta direção, os programas de cessação do tabagismo objetivam oferecer apoio e ajuda a todos 

aqueles que desejam abandonar o tabaco e que por sua vez, são referenciados como intervenções 

mais custo – efetivas dada a expressividade dos resultados alcançados a um custo mais baixo 

comparativamente a outras intervenções desenvolvidas na esfera dos sistemas de atenção à saúde 

(Cromwell, Bartosch, Fiore, Hasselbld, & Baker, 1997). 

Entretanto, diante da escassez dos recursos no setor da saúde, a decisão de se investir neste 

tipo de intervenção deve estar alicerçada em instrumentos econômicos como por exemplo, as 

avaliações econômicas para justificar o seu desenvolvimento e implementação. 

 

2.3 Avaliação econômica dos programas de cessação do tabagismo 

 

Os estudos de avaliação econômica dos programas de saúde a exemplo do programa de 

cessação tabágica implementado na Espanha, França e Alemanha (López-Nicolás et. al., 2017; 

Chevreul et.al., 2014; Cromwell et. al., 1997) constituem uma importante fonte estruturada de 

informação comparativa acerca dos resultados clínicos e do custo total da alocação dos recursos 

(bens ou serviços) para o desenvolvimento das intervenções em saúde.  Por esta razão, tem-se 

                                                 
4 Em 2013, a Organização Mundial da saúde durante a sexagésima sexta Assembleia Mundial da Saúde adotou à 
resolução WHA 66.21 como meta de saúde para o combate ao avanço do tabagismo. 
5 Disponível em : http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/tobacco/data-and-statistics 
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verificado uma prevalência destes estudos no setor da saúde pois, é uma forma eficiente para 

fundamentar as escolhas dos agentes governamentais, ou seja, uma base sólida de dados e 

informações credíveis para a tomada de decisão dentre os programas de saúde disponíveis.  

Segundo Drummond et al. (2015 pp.3-4) “a avaliação econômica busca identificar e tornar 

explícitos os critérios (valores sociais) que são aplicados quando as decisões são tomadas em nome 

dos outros”.  

Deste modo, a elaboração de uma avaliação econômica parte da premissa que as informações 

estarão sistematizadas, os custos totais devidamente categorizados, medidos, valorados de forma 

adequada e de acordo com a natureza da sua utilização contemplando ainda as  incertezas (variação 

amostral, metodológica, generalização/transferência para outros contextos e extrapolação (para 

horizontes temporais alargados)),aspectos no contexto da saúde (acessibilidade dos dados) e 

fatores econômicos (taxas de desconto) que inevitavelmente este tipo de estudo requer (Lourenço 

& Silva, 2008).  

Assim, ao ultrapassar essas fases de elaboração de uma avaliação econômica deve-se verificar 

se este estudo é capaz de responder as seguintes questões: vale a pena consumir os recursos (bens 

e serviços) para a prestação destas intervenções ou, teria outro programa que estes recursos 

poderiam ser utilizados de forma mais racional e equitativa? Os recursos estão sendo aplicados de 

forma satisfatória ou poderiam ser utilizados de outra forma? (Drummond et al., 2015 p.1). 

Estas questões serão respondidas somente após a comparação dos benefícios proporcionados 

entre duas ou mais intervenções uma vez que, em todas as quatro modalidades de avaliação 

econômica (análise de custos, análise de custo-efetividade, análise de custo-utilidade e análise de 

custo-benefício) estes custos são ponderados, distinguindo-se somente no modo como se mede as 

consequências (anos de vida ganhos, número de mortes evitadas, Qalys), não significando que estas 

análises sejam mutuamente exclusivas pois, não são (Lourenço & Silva, 2008).  

Um outro ponto relevante na elaboração de uma avaliação econômica de qualidade é a 

verificação de evidências clínicas bem como, o custo total auferido através dos estudos 

aleatorizados e controlados para que as avaliações apresentem a robustez dos resultados das 

análises (Drummond et al., 2015).  

Deste modo, após a compilação das informações, o próximo passo será correlacionar os custos 

e as consequências através do indicador rácio custo-efetividade incremental(ICER) de acordo com 

a seguinte expressão: 
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Onde: C1 e C0 representa os custos das duas intervenções a serem analisadas e E1 – E0, as 

consequências destas intervenções. 

 

Através deste indicador obteremos o custo por unidade adicional produzido pela intervenção e 

assim, o gestor do sistema de saúde poderá escolher o programa que proporciona os melhores 

resultados a sociedade e ao indivíduo. 

Nesta perspectiva, compreendemos que o estudo completo de uma avaliação econômica 

perpassa por várias etapas de investigação para que seja finalmente considerado adequado, 

relevante e de qualidade ao ponto de ser a base credível que sustentará a decisão tomada pelo 

gestor em saúde. 

 

2.4 Estudos de avaliações econômicas: casos concretos  

 

As avaliações econômicas realizadas na Espanha, França e Alemanha acerca dos programas de 

cessação tabágica denotam a importância da adequada aplicação dos recursos escassos e/ou 

limitados para a permanência e/ou reestruturação dos programas implementados no âmbito da 

saúde pública.  Estudos realizados nestes países por Alonso-Pérez et al. (2014), Cadier et. al (2016), 

Chevreul e Thomas (2014) e Salize et.al. (2009), compararam o aconselhamento médico fornecido 

pelos programas de cessação tabágica e os possíveis custos advindos dos adoecimentos (Câncer de 

pulmão, Doença Obstrutiva Crônica, Doença cardiovascular) dos fumadores em decorrência do 

vício.  Em todos estes estudos, após a análise dos dados conclui-se que as intervenções são efetivas 

e recomendam uma maior abrangência das atividades a toda a população fumadora dos países que 

desejam parar de fumar. 

Nesta direção, para conhecermos melhor os resultados obtidos através destas avaliações 

econômicas dos programas de cessação do tabagismo, daremos inicialmente uma breve visibilidade 

destes casos em cada um dos países (Espanha, França, Alemanha), apresentando as metodologias 

de análises utilizadas e os resultados alcançados pelos investigadores no desenvolvimento dos 

estudos. 

 

2.4.1 Espanha 

 

A Espanha é um dos países europeus que diante do avanço do tabagismo, assinou em 2004 a 

Convenção Quadro para o Controle do Tabaco da Organização Mundial da Saúde na perspectiva 
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de intervir nos impactos econômicos e sociais provocados pelo consumo e exposição ao fumo. 

Com este acordo, novas intervenções em saúde foram desenvolvidas, entre elas o plano nacional 

de prevenção e controle do tabagismo, cujo objetivo é a promoção e a coordenação de todas as 

ações determinadas a prevenir e controlar o tabagismo espanhol. 

Com estas diretrizes, houve a sedimentação de medidas globais que permitiram as diferentes 

regiões autônomas da Espanha estruturarem suas ações, planejando suas atividades conforme as 

normas definidas pelos governos locais; mas tendo em vista que é premissa que as intervenções 

sanitárias como as consultas de apoio a cessação tabágica devam ser oferecidas a todos os 

fumadores interessados em parar de fumar. Neste contexto, apresentamos um breve cenário do 

tabagismo na Espanha. 

A Espanha é o quinto maior país da União Europeia com aproximadamente 46,4 milhões de 

habitantes e uma taxa total de prevalência de 23,4% entre os residentes com idade igual ou superior 

a 15 anos (Ministerio de Sanidad, 2016). 

 

 

 
 

Tabela 4 – Prevalência do consumo diário do tabaco da população com idade superior a 15 anos na Espanha 
Fonte:  Informe anual do Sistema Nacional de Saúde Espanhol 2016 – adaptado pela autora 

 
 

 Segundo Llivina et al. (2005), o tabaco é uma das três graves maiores causas de problemas 

sanitários na Espanha e o principal fator causal de doenças evitáveis, incapacidade e morte, 

extingue mais de 50.000 mortes prematuras anualmente; de cada 1.000 mortes que ocorrem no 

país, 151 são decorrentes do fumo, além disso, das bronquites diagnosticadas, 90% foram 

atribuídas ao tabaco; 95% dos casos de cancro de pulmão; 30% de todas as patologias coronarianas; 

e também câncer do esôfago, bexiga, cavidade oral e laringe . 
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Segundo estimativas,6 o custo econômico do tabaco no país é de 20 773 milhões de euros 

(custos diretos relacionados aos gastos com assistência médica e os custos indiretos relacionados 

à perda de produtividade devido à mortalidade e morbidades precoces).  

Por esta razão, alguns estudos científicos (Ruff, Volmer, Nowak e Meyer 2000; Borges et al. 

2009; González-Enríquez et al. 2002a; Chevreul et al. 2014; Cadier et al. 2014) sobre os impactos 

econômicos decorrentes da carga de doença causada pelo consumo e exposição ao tabaco, 

recomendam o desenvolvimento de intervenções públicas em saúde; uma forma eficiente de 

reduzir as morbimortalidades prematuras no país.  

As intervenções públicas em saúde para a desabituação tabágica abrangem várias atividades e 

protocolos de atendimento sendo que, as consultas de apoio a cessação tabágica é a principal ação 

desenvolvida no âmbito do programa nacional de cessação do tabagismo. Através desta atividade, 

os fumadores são orientados e apoiados a abandonar o seu vício através de sessões individuais ou 

em grupo uma vez que, tentar parar de fumar sozinho eleva as taxas de recaídas (entre 3 e 4) e 

insucessos. Segundo OMS (2008), dos fumantes diários que tentam parar sem ajuda, entre 90% a 

95% terão recaída.  

Dados da Associação Espanhola contra o Câncer (AECC)7 apontam que, as intervenções como 

a consulta de apoio a cessação tabágica, proporciona uma taxa de abstinência de 60%, ou seja, 

cerca de 3.000 pessoas que tentam parar de fumar através da ajuda de profissionais da saúde.  

Alonso-Pérez et al. (2014) em seu estudo descritivo prospectivo realizado na região da Múrcia 

– Espanha para avaliar as consultas de apoio a cessação tabágica, verificou que o tratamento em 

grupo realizado por enfermeiros dos cuidados primários de saúde na Espanha (apoio a cessação a 

145 fumadores) proporcionou uma elevada taxa de efetividade com relação a abstinência (51,1% - 

intervalo de confiança de 95%: 42,4-59,6) e, dentre os indivíduos que não conseguiram parar de 

fumar, observou-se uma redução significativa do consumo diário de cigarros.  

De acordo com López-Nicolás et al. (2017), a consulta de apoio a cessação tabágica oferecida 

pelo programa espanhol; uma prática padrão dos serviços de saúde da região da Múrcia – Espanha, 

propicia num horizonte temporal de 5 anos (2018) o ganho de 172,400 € por QALY; com um 

horizonte de 10 anos (2023) 30,300 € por QALY ganhos e no horizonte máximo de 20 anos, 7,260 

€ por QALY ganhos obtidos após a participação na intervenção. Através deste estudo, os 

investigadores compararam os benefícios e os custos da intervenção e como alternativa, nenhuma 

ação, ou seja, o indivíduo continuar fumador.  

                                                 
6 Disponível em https://tobaccoatlas.org/country/spain/ 
7 Disponível em https://www.aecc.es/es/actualidad/noticias/esfumate-tabaco 
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Com esta definição do problema de investigação e construção do modelo formatados, os 

investigadores evoluíram para a etapa de seleção, identificação e recolha dos dados o qual, 

realizaram um recorte populacional; fumadores residentes (sexo e idade) da região da Múrcia- 

Espanha apontados pelo registro municipal em 01 de janeiro de 2014.  

Em seguida, ajustaram os dados da cohort (devido ao envelhecimento da população no 

horizonte temporal do estudo) com a fração atribuível das patologias relacionadas ao tabaco que 

no caso, foram parametrizados de acordo com as indicações do Cancer Prevention Study II: câncer 

de pulmão (incluindo a traqueia e brônquios), asma, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), 

doença arterial coronariana e acidente vascular cerebral.    

Entretanto, na descrição dos materiais, métodos e custos do estudo não ficou evidente como 

os investigadores trataram a questão das comorbidades no modelo de estado de Markov, ou seja, 

não consideraram as probabilidades de um indivíduo desenvolver uma doença secundária. Por 

outro lado, verificamos que os autores estimaram as taxas de recaídas, prevalência e incidência das 

doenças decorrentes do tabagismo, mas, não podemos afirmar que as comorbidades foram 

também contempladas no estudo. 

Segundo estudos de Briggs & Sculpher (1998), no modelo de Markov os indivíduos iniciam um 

estado discreto de saúde (assintomático) e no decorrer da vida pode transitar para o estado 

“morto” a medida em que se considera que há uma probabilidade de deslocamento do estado de 

saúde ou progressão da patologia, deste modo, esta transição torna-se mutuamente exclusiva pois, 

um indivíduo não pode assumir mais de um estado de doença. Podemos verificar estes estágios na 

figura 1. 

 

Figura 1 - Estágios da progressão da doença até o óbito – 
Fonte: Briggs, A. e Sculpher, M. (1998)  
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 Verificamos nesta figura que, a transição dos estados de saúde assume uma probabilidade 

(peso) para cada ciclo sendo que, o fumador ao adquirir uma das cinco doenças descritas, não 

retorna ao seu estado saudável, assim, lhe é atribuído o peso 1 (um) para o estado do paciente 

“vivo” e 0 (zero) para o estado “morto”. Ao final destas atribuições de valores, somam-se os ciclos 

e obtém-se uma estimativa da expectativa em anos de vida do fumador.  

Nesta perspectiva, os autores desta investigação, consideraram três estados possíveis de saúde 

do fumador da cohort no estudo. 

 

 

Figura 2 - Estrutura do modelo de Markov  
Fonte: López-Nicolás et al. (2017 p.409) 

 
 

A partir disso, organizaram os dados epidemiológicos e seus custos diretos com as consultas 

dos cuidados primários, especializados, emergências e internações (hospital dia e hospital) 

estimando-os e valorando-os conforme as taxas oficiais do Ministério da Saúde (hospitais gerais 

do sistema nacional de saúde espanhol-ano 2014) para as internações. 

 Para as consultas, a base de cálculo se apresentou da seguinte forma:  número de consultas 

(primeira e sucessíveis (1,5)8) para o grupo de fumadores que estavam dispostos a abandonar o 

vício, multiplicou-se o produto desta operação matemática pelo valor médio em euros (17 de maio 

de 2007) da tabela do Ministério da saúde corrigindo-os pela inflação do índice geral de preços ao 

consumidor.  

Mediante a identificação e valoração dos custos, realizou-se então uma comparação entre os 

custos diretos (consultas, frequências e episódios hospitalares), os custos da não intervenção e os 

                                                 
8 Considerou-se no modelo o custo de 1,5 consultas porque o processo envolveria ; meia consulta para identificação 
do fumador e uma consulta para a intervenção especificamente). 
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benefícios/ganhos da adoção desta intervenção em relação a nenhuma intervenção. Para esta 

análise utilizou-se da fórmula do rácio custo efetividade incremental descrita.  

 

 

 

Ou seja, no numerador; a diferença entre os custos (C1 e C0) das duas alternativas e no 

denominador; a diferença entre a efetividade das duas intervenções (E1 – E0)   em anos de vida 

ajustado pela qualidade – Qalys, para curto, longo e médio prazo. 

Para relacionar as incertezas (imprecisão) do modelo, os autores utilizaram a análise de 

sensibilidade determinística univariada e multivariada pois, esperavam num primeiro momento 

uma redução de 50%( univariada – um parâmetro alterado de cada vez) a uma taxa de desconto de 

3% para análise e os outros 50%(multivariada- vários parâmetros alterados de cada vez) a taxa de 

desconto de 6%. 

Deste modo, os parâmetros de entrada do modelo foram organizados e descritos como 

mostrado na tabela 5.  
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Tabela 5 - Parâmetros do input do modelo  
Fonte: López-Nicolás et al. (2017 p. 410) 

 

 

Assim, após as análises os autores concluíram que, no primeiro momento haveria um aumento 

imediato dos custos em função das consultas de apoio a cessação tabágica, mas, em contrapartida 

haveria uma redução do número de mortes e doenças, com isso, gerar-se-ia uma economia de 

custos e recursos após o ano em que ocorreram as intervenções e sobretudo, os fumadores já 

gozariam de um estado melhor de saúde. 

Portanto, considerando o cenário inicial do tabagismo (projetado pelos 20 anos do estudo) em 

que os autores indicaram uma perda total de 25.000 mortes e 200.000 casos de doenças a um custo 

direto 1.500 milhões de euros e 300.000 Qalys per capita/ano, observou-se que, após esta 

intervenção as estimativas mudaram consideravelmente, houve uma redução de 9.000 fumadores, 

150 mortes e 300 patologias.  

Estudos semelhantes como os de Trapero-Bertran et al. (2018) apontam que, se houvesse um 

investimento de 61 milhões de euros em aconselhamento médico e materiais gráficos de auto 

ajuda, a Espanha alcançaria a abstinência de 193 128 indivíduos, isto se traduz em , 8 entre 1000 
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fumadores residentes no país, ou seja, a cada £ 1 investido, £ 5 se converteria em ganhos em saúde 

num horizonte temporal de vida. 

Estas descobertas são resultantes da análise do custo-efetividade dos vários cenários de cessação 

do tabagismo disponíveis na Espanha, a saber: as consultas de apoio a desabituação tabágica, 

fármacos e contatos telefônicos proativos o qual compararam os custos (da intervenção e da 

prestação dos cuidados relacionados ao tratamento das doenças do tabagismo) e os benefícios 

ganhos em Qalys numa perspectiva hospitalar. De acordo com os investigadores, os custos dos 

cuidados de saúde decorrentes das doenças relacionadas ao tabagismo foram dimensionados numa 

perspectiva hospitalar, porque não havia a disponibilidade de custos para outros regimes de 

atendimento (ambulatorial) e para toda a ocorrência da doença. 

Diante disso, o estudo transcorreu apoiando-se na metodologia do estado de transição de 

Markov para estimar os custos das intervenções e o retorno do investimento(ROI)através do 

programa de pesquisa de eficácia comparativa (CER) no controle do tabaco -  Quantitating Utility 

of Investment in Protection from Tobacco model (EQUIPT)9 para a população fumadora com 16 

ou mais anos em três estados de transição: fumador, ex-fumador e morto. Centraram-se no 

impacto econômico decorrente da perda de produtividade e nos custos decorrentes do tabagismo 

passivo, economia dos custos com os cuidados de saúde prestados, Qalys, ICER (rácio custo-

efetividade incremental) e a relação custo-benefício, ou seja, tentaram projetar o estudo numa 

perspectiva da sociedade, quando possível. 

Deste modo, as variáveis contempladas no modelo matemático do estudo foram: distribuição 

populacional, taxa de mortalidades (gênero e idade), prevalência do tabagismo e doenças, riscos 

relativos, motivação para abandonar o tabaco, alcance da intervenção (vareniclina, bupropiona, 

apoio telefônico, materiais gráficos de auto ajuda, breve aconselhamento médico, políticas públicas 

como o aumento dos impostos sob os produtos do tabaco e proibição do consumo em locais 

públicos, eficácia da intervenção( vareniclina, bupropiona, apoio telefônico, materiais gráficos de 

auto ajuda) custos atribuíveis ao tabagismo passivo em crianças e adultos, perda de produtividade 

(dias de trabalhos perdidos por fumadores, salário médio/hora e empregos entre os fumadores). 

As taxas de descontos para os custos futuros e os Qalys foram de 3% conforme diretrizes 

espanholas para a avaliação econômica de tecnologias em saúde. Considerou também, um limiar 

entre (€ 21.000 – €24.000) como um parâmetro de disposição da sociedade em pagar por Qaly 

ganhos.  

                                                 
9 O EQUIPT é um programa coordenado pelo Grupo de Pesquisa de Economia da Saúde (HERG) na Universidade 
de Brunel - Inglaterra. Ver detalhes em http://www.equipt.eu/. 
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Além disso, consideraram que, um fumador ou ex-fumador desta população elegida poderia em 

um determinado momento (probabilidade) contrair quatro tipos de patologias: câncer de pulmão, 

doença coronária, doença pulmonar obstrutiva crônica e doença cerebrovascular até os 100 anos 

de vida. No caso das crianças, incluíram a patologia; Otite média aguda, infecções do trato 

respiratório inferior e asma e os fumadores passivos; câncer de pulmão, doença coronária e asma. 

Para a análise da robustez do estudo, consideraram uma análise de sensibilidade univariada 

determinística para uma taxa de desconto de 5% e, para uma análise probabilística, uma 

amostragem aleatória da distribuição de cada input da combinação de valores para calcular os 

custos e Qalys esperados. Foram realizadas mil simulações de Monte Carlo enquanto que para as 

probabilidades de transição do estado de saúde utilizou-se distribuição beta, para os riscos relativos 

e odds-ratio a distribuição log-normal. Os valores da diminuição de utilidades para doenças 

associadas ao tabagismo seguiram a distribuição normal e os custos foram através da distribuição 

gama. Na impossibilidade de obter limites de incerteza para as estimativas dos inputs, adotou-se o 

método padrão para a definição dos valores de entrada do modelo. Assim o escopo geral do estudo 

foi elaborado conforme descrito na tabela 6. 
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Tabela 6 - Escopo geral do modelo matemático do estudo  

Fonte: Trapero‐Bertran et al. (2018 p.4) 
 

 
 

 Mediante esta modelação de variáveis e elementos econômicos, sociais e de saúde, os 

investigadores após os resultados do estudo, puderam fornecer um conjunto de elementos 

fundamentados numa avaliação econômica de várias intervenções de políticas públicas para a 

cessação do tabagismo na Espanha, subsidiando os agentes governamentais na tomada de decisão 

para o investimento em medidas que visam proporcionar os melhores resultados a sociedade. 

Nesta perspectiva, o estudo de Salvador & de Sancho Martín (2003) também ofereceram 

contribuições relevantes em relação as consultas individuais e em grupo associados ao uso de 

fármacos pois, apontaram que estas intervenções são mais efetivas para a abstinência ao fumo na 

Espanha. Tais constatações podem ser verificadas na tabela 7.  
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Tabela 7 - Eficácia das diferentes intervenções para o tratamento do tabagismo frente a intervenção do placebo. 
Fonte: Salvador & de Sancho Martín (2003 p. 8). 

 

 

Deste modo, as avaliações econômicas apresentadas demonstram a relevância destes estudos 

para uma análise estruturada acerca dos custos e consequências para embasar a decisão do gestor 

na utilização consciente dos recursos públicos na esfera da saúde. 

 

2.4.2 França  

 

O tabagismo ainda continua sendo um dos maiores desafios enfrentados pela França, mesmo 

diante do acordo firmado em 2004 com a Organização Mundial da Saúde para implementação da 

Convenção Quadro para o Controle do tabaco. Dados da Organização Mundial da Saúde (2014) 

revelam que a França ocupa uma entre as dez posições do ranking de maior taxa de prevalência de 

tabagismo em todo o mundo10, cerca de 36,10 % dos adultos e 20% das crianças entre os 15 anos, 

mais de 13 milhões de fumadores diários (três em cada dez residentes). Registros demonstram que 

mais de 73.000 mortes ocorreram em 2013 (4.000 mortes por câncer, 18.000 por doenças 

cardiovasculares, 8.000 por insuficiência respiratória, 3.000 por doenças infecciosas); 

aproximadamente 200 mortes por dia - um a cada dois consumidores, em decorrência do tabaco 

(Thanh et al., 2014).  

                                                 
10 http://www.euro.who.int/en/countries/france/news/news/2014/10/france-announces-plan-to-implement-

plain-packaging-with-its-new-national-programme-on-the-fight-against-tobacco 

http://www.euro.who.int/en/countries/france/news/news/2014/10/france-announces-plan-to-implement-plain-packaging-with-its-new-national-programme-on-the-fight-against-tobacco
http://www.euro.who.int/en/countries/france/news/news/2014/10/france-announces-plan-to-implement-plain-packaging-with-its-new-national-programme-on-the-fight-against-tobacco


21 
 

Em 2012 estimativas de Cour des Comptes demonstraram que, os custos decorrentes do 

tratamento do tabagismo representaram cerca de 2,57% do orçamento público do sistema nacional 

de saúde, aproximadamente 3,3 milhões de euros. Outros estudos de Harrison, Feehan, Edwards 

& Segovia (2003) apontaram que, cerca de 12% do recurso hospitalar e 7% do atendimento médico 

são atribuíveis ao uso do cigarro; acarretando assim um custo anual de cerca de US $ 110 a US $ 

140, por indivíduo.  

Estudos realizados em 2014 pela Eurostat concluíram que, a França teve o segundo mais 

elevado nível de despesas correntes com cuidados de saúde (237 milhões de euros), cerca de 11,1% 

do PIB em comparação aos demais países da Europa. 

 Em 2016, um estudo realizado por Cadier, Durand-Zaleski, Thomas, & Chevreul (2016) 

revelou que, se a França oferecesse a cobertura completa (consulta e fármaco) para a cessação do 

tabagismo, o país economizaria aproximadamente € 159 milhões em 10 anos, isto se deve à redução 

das despesas com os cuidados em saúde com o câncer de pulmão, doença pulmonar obstrutiva 

crônica e doenças circulatórias-vasculares em comparação com 388 milhões de euros gastos em 

2009. 

Segundo informações de Thanh et al. (2014), os impactos referentes a economia e a saúde 

pública (custo social do tabagismo) puderam ser dimensionados em 47 bilhões de euros em 2003, 

sendo que destes, €18 bilhões foram com custos em saúde. 

Diante dos crescentes impactos financeiros e do elevado índice de prevalência, o governo 

francês buscou conscientizar a sociedade a respeito dos riscos sociais e econômicos provocados 

pelo tabaco sendo que, uma das medidas adotadas foi a criação em 2014 do Programa Nacional 

para Redução do Tabagismo, uma nova abordagem com amplas e variadas ações inovadoras e 

desafiadoras para o alcance da redução do tabagismo, dentre elas as consultas de apoio a cessação 

tabágica. 

De acordo com Pasquereau et al. (2017) o apoio oferecido pelo aconselhamento médico 

aumenta em 50 % (aos 6 meses) a probabilidade de cessação do tabaco. Por outro lado, abandonar 

o tabaco não é uma tarefa fácil e por isso, os mesmos autores apontam que a taxa de abandono 

nos primeiros 6 a 12 meses é de cerca de 3 a 5%. Dos fumadores diários, 70% tentaram parar de 

fumar sozinhos por pelo menos uma semana, cerca de 60% manifestaram o interesse de parar e 

aproximadamente 31% são ex-fumadores (entre 15 e 75 anos). Assim, pode-se verificar a 

importância das medidas públicas para o combate, redução da prevalência do tabagismo e do ônus 

econômico provocado pelo tabaco na França.  

Cadier et al. (2016) em seu estudo para estimar o custo efetividade incremental do acesso 

completo e gratuito (atendimento com seis consultas médicas em ambulatórios hospitalares) ao 
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tratamento da cessação do tabagismo, comparou a cobertura fixa de 50€ anuais oferecidos pelo 

seguro de saúde estatutário francês para aquisição de fármaco(prescrição durante uma consulta 

com clínico geral); uma forma de reduzir a prevalência do tabagismo e as doenças evitáveis na 

França, apontou que através da análise probabilística do impacto orçamentário do custo do 

tratamento das doenças; câncer de pulmão, doença pulmonar obstrutiva crônica e doença vascular 

cerebral, haveria uma economia entre os 15 milhões e 215 milhões de euros no horizonte temporal 

de cinco anos sendo que, o custo inicial do tratamento de cessação tabágica variava entre 125 

milhões a 421 milhões de euros. 

Estes resultados foram conhecidos a partir da análise de uma cohort fictícia de 1000 fumadores 

franceses (≥1 tabaco/dia) do grupo etário entre os 15 e 75 anos (ambos os sexos).  

Para conhecer a trajetória do fumador até a morte, os investigadores simularam a  probabilidade 

da transição das patologias e dos custos entre os fumadores através do modelo de Markov, o qual 

consideraram seis estados ; fumador, ex-fumador, diagnosticado com câncer de pulmão, doença 

pulmonar obstrutiva crônica, acidente vascular cerebral ou doença coronária e morto(ciclo de um 

ano) e a probabilidade do fumador contrair uma das três doenças, ou seja, não expandiram a análise 

para as probabilidades das comorbidades. No caso da taxa de mortalidade para fumador e ex-

fumador, subtraiu-se a taxa de mortes decorrentes do tabagismo (doenças descritas) e a taxa global 

de mortalidade. 

Deste modo, podemos verificar na figura 3 as variáveis contempladas pelo estudo para a análise 

das probabilidades de transição das patologias. 

 

 

Figura 3 - Árvore de decisão do estudo espanhol 
Fonte: Cadier et al. (2016 p. 4) 
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Com relação a estabilidade e a robustez dos resultados, foi utilizada a análise de sensibilidade 

probabilística e determinística de Monte Carlo para estimar as incertezas do modelo econômico 

que no caso, foram realizadas 1000 simulações. O custo total foi dimensionado da seguinte forma:  

custo direto da intervenção (consultas e os medicamentos para a desabituação tabágica) e o custo 

médio total por paciente diagnosticado com câncer de pulmão, doença pulmonar obstrutiva 

crônica e doença cardiovascular o qual se converteu em benefícios em saúde. A taxa de desconto 

elegida pelo modelo foi de 3% (perspectiva do sistema nacional de saúde) tendo como ano base - 

2009 por uma questão de disponibilidade de dados. Para a análise dos dados utilizou-se o Microsoft 

Office Excel 2007. 

 Assim, após as simulações dos inputs do modelo do estudo, verificou-se que, a cobertura total 

para a cessação tabágica é custo-efetiva quando comparada a intervenção alternativa uma vez que, 

no horizonte temporal vitalício, o valor de ICER foi de € 3.868 por ano de vida ganho. Observou-

se também uma efetividade superior no grupo etário ente os 35 e 54 anos dado o custo de 

implementação da intervenção existente de € 240 milhões, enquanto que a cobertura completa 

evitaria um custo de € 57,6 milhões (5 anos) em gastos com o tratamento das três doenças 

primárias, resultando na economia de €16 000 por ano de vida ganho (economia de 5% de custos). 

Considerando o ICER da Europa ocidental, o ICER estimado para a França encontra-se abaixo 

dos limites destes países. Para certificar que este ICER correspondia aos padrões internacionais, 

buscou-se através dos estudos da Organização Mundial da Saúde verificar qual o parâmetro 

considerado como efetivo e, constataram que um ICER deve ser inferior ao PIB per capita, que 

no caso da França é de €34 300 em 2009. 

Diante destes resultados obtidos pelos estudos da avaliação econômica do programa francês de 

cessação do tabagismo, pode-se vislumbrar a importância da implementação das intervenções em 

saúde pública como por exemplo, as consultas de apoio a cessação tabágica e reafirmar que as 

intervenções que focam o tratamento clínico são mais custo-efetivas do que outras ações realizadas 

nos sistemas de saúde (OMS, 2008).  

 

2.4.3 Alemanha  

 

Com base no avanço do tabagismo ao longo das décadas, o governo alemão em 2004 assinou 

a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco da Organização Mundial da Saúde, com este 

acordo buscava estabelecer medidas no âmbito das políticas públicas em saúde como por exemplo, 

o programa de cessação tabágica tendo em conta que, a Alemanha tem uma taxa de prevalência 
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em torno de 32,4 % (fumadores diários com idade igual ou superior a 15 anos)(Pötschke-Langer 

et al., 2015). 

 

 

 

Tabela 8 – Prevalência de homens adultos fumadores na Alemanha em 2012 
Fonte: Pötschke – Langer et al. (2015) 

 

 

 

Tabela 9 – Prevalência de mulheres adultas fumadoras na Alemanha em 2012 
Fonte: Pötschke – Langer et al. (2015) 

 

 

Diante desta frequência do número de fumadores, o tabagismo foi o fator determinante para a 

mortalidade de aproximadamente 121.000 pessoas em 2013 (cerca de 41% das mortes por câncer 

em mulher estão relacionadas ao tabagismo), cerca de 13,5% de todas as mortes registradas no 

país; este índice demonstra o grande impacto social e econômico provocado na saúde pública uma 

vez que, os tratamentos clínicos dispensados aos cuidados de saúde geraram elevados custos com 

os atendimentos prestados(Pötschke-Langer et al., 2015). 

De acordo com os mesmos autores, a Alemanha tem um custo total anual de cerca de 79,09 

bilhões de euros em decorrência do tabagismo; sendo que destes, um terço dos custos diretos 

(25,41 mil milhões de euros) são suportados pelo sistema estatutário de saúde e dois terços dos 
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custos indiretos (53,68 mil milhões de euros) com as aposentadorias precoces e a perda de 

produtividade. Fato este constatado pela Organização Mundial da Saúde (2014) que apontou que, 

Alemanha é o quinto país da União Europeia que mais gasta em saúde, sendo que o tabagismo 

contribuiu significativamente para o atingimento de cerca de 11,3% do PIB nacional.  

Trapero-Bertran, Leidl, et al. (2018) estimam que, o custo anual para o tratamento do câncer 

do pulmão decorrente do tabagismo na Alemanha ronda os 52 106 euros, 1 599€ com a doença 

coronária, 3 026 € com a doença pulmonar obstrutiva crônica e 9 924€ com o acidente vascular 

cerebral, em contrapartida, os custos unitários para o aconselhamento médico para a cessação do 

tabagismo resulta em 9 €. 

Diante desta realidade, o governo alemão com o intuito de transformar esse cenário, estabeleceu 

parceiras com as instituições governamentais (Centro Alemão de Pesquisa do Câncer (DKFZ) e o 

Centro Federal de Educação para a Saúde (BZgA)) para desenvolver diversas ações de atenção à 

saúde para a desabituação tabágica, dentre elas, as consultas de apoio a cessação ao fumo. A 

estrutura das ações de cessação do tabagismo na Alemanha está descrita na figura 4. 

 

 

Figura 4 – Estrutura das ações de cessação do tabagismo na Alemanha 
Fonte: Deustches Krebsforschungszentrum (2015) - Elaborado pela autora  
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Segundo Cromwell et al. (1997) as ações de cessação tabágica desenvolvidas por médicos dos 

cuidados primários de saúde são reconhecidas cientificamente como intervenções custo-efetivas 

pois, obtém o menor custo por QALY economizado principalmente no que se refere as consultas 

de apoio intensivo. Outros autores Sonntag, Gilbody, Winkler & Ali (2018) descrevem que, mesmo 

as políticas de controle do tabaco com baixa efetividade (3% - 4%) podem gerar economias de 

custos que superam os custos de implementação das intervenções. 

Nesta direção, Huber et al. (2017) ao analisar o indicador rácio custo efetividade incremental 

da consulta de apoio a cessação do tabagismo em grupo verificou que, esta intervenção resultou 

no ganho de 1,63 € por 1 € investidos face a redução de custos com os cuidados em saúde 

decorrentes do tabaco e ainda, se considerassem um limiar hipotético de 5 000€ para pagar pela 

consulta, a probabilidade desta intervenção ser custo-efetiva é de cerca de 75%.  

Estes resultados decorrem da análise custo-efetividade das intervenções de cessação do 

tabagismo implementadas na Alemanha o qual, comparou os custos e as consequências das 

medidas de desabituação tabágica; consulta de apoio em grupo e individual, incentivo 

financeiro(vantajoso para seguradoras e para a implementação nas organizações), uso de fármaco 

(vareniclina – todo o tratamento estimado em aproximadamente 250€ (2015)) e de dois cenários 

de investimento prospectivo (cenário 1: todas estas intervenções e o acréscimo de 1% para as 

tentativas de parar de fumar enquanto que, no cenário 2 estimou um maior alcance das 

intervenções com relação aos níveis verificados na Inglaterra) para uma cohort da população 

residente com idade entre os 18 e 85 anos. Estes parâmetros estão descritos na tabela 10.  

 

 

Tabela 10 -  Dados sociodemográficos da população alemã, sua condição perante o tabaco e distribuição por 
intervenção. 

Fonte: Huber et al. (2017 p.3) 

 

 

Além destes dados, considerou também como input deste modelo três estados de saúde; 

fumador (ocasional e diário), ex-fumador e morto bem como, as patologias relacionadas ao 
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tabagismo: câncer de pulmão, doença pulmonar obstrutiva crônica, acidente vascular cerebral e 

doença coronária e as variáveis (alcance da intervenção, custo de desenvolvimento, número de 

resignantes, Qalys ganhos, custo-efetividade, retorno sob o investimento em saúde, custos com a 

incapacidade) pois assim, acompanhariam a trajetória dos participantes do estudo até ao estágio 

final de vida (100 anos). Todos estes custos e consequências das intervenções foram submetidas a 

uma taxa de descontos de 3%, uma recomendação do Instituto de Qualidade Eficiência em 

Cuidados de saúde (IQWiG).  Estes custos das intervenções nos três cenários analisados pelo 

estudo estão relacionados na tabela 11.  

 

 

Tabela 11 - Custos para o tratamento e alcance das intervenções propostas pelo estudo. 
Fonte: - Huber et al. (2017 p.3) 

 

 

Como vimos, os autores contemplaram os custos com os fármacos, mas, ressaltamos que estes 

não são subsidiados pelo governo e por isso, os custos desta aquisição são suportados pelo 

fumador, entretanto, para as consultas de cessação do tabaco o governo oferece um reembolso 

parcial, pois, compreende que esta intervenção decorre de um estilo de vida. 

Diante disso, para verificar a incerteza do modelo, foram realizadas as análises de sensibilidade 

determinística e probabilística para o custo-efetividade, curvas de aceitabilidade dos três cenários 

elegidos pelo estudo. Os riscos relativos para as doenças decorrentes do tabagismo foram 

calculados através da distribuição log-normal e os custos, com distribuição gama. Estas análises 

foram submetidas ao programa de pesquisa EQUIPTMOD versão 2.80 desenvolvido pela 

Universidade de Brunel na Inglaterra que se alicerça na metodologia do estado de Markov. Os 

resultados desta análise estão demostrados na tabela 12. 
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Tabela 12 - Resultado das análises dos cenários elegidos pelo estudo. 
Fonte: Huber et al. (2017 p.6) 

 

 

Portanto, através destes estudos, podemos verificar que os resultados obtidos pelas avaliações 

econômicas apontam que a intervenção da consulta de apoio a cessação tabágica ofertada pelo 

modelo de cessação tabágica na Alemanha, contribuem para uma melhoria futura das diretrizes 

em saúde pública, para o emprego adequado dos investimentos em intervenções sustentáveis e 

consequentemente um maior alcance da redução da abstinência ao tabaco. 

 

2.4.4 Portugal 

 

O tabagismo também é um grande desafio a ser vencido em Portugal, pois é uma ameaça à 

saúde da população. Após a assinatura em 2005 do acordo com a Organização Mundial da Saúde 

para implementar a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco (decreto n.º 25-A/2005 de 08 

de novembro),11 este hábito de proporções epidêmicas vem sendo combatido através das novas 

medidas públicas em saúde, dentre elas, o programa nacional para prevenção e controlo do 

tabagismo criado em 2012 (Despacho n.º 404/2012).  

O programa de cessação do tabagismo traz um novo conceito de atenção à saúde, permitindo 

concentrar uma abrangente gama de intervenções nas áreas da vigilância epidemiológica e 

monitorização, prevenção, diagnóstico e tratamento, apoio à sociedade civil e comunicação, 

cooperação e relações internacionais e redução das desigualdades em saúde no país (DGS, 2017). 

                                                 
11 http://data.dre.pt/eli/dec/25-a/2005/11/08/p/dre/pt/html 

http://data.dre.pt/eli/dec/25-a/2005/11/08/p/dre/pt/html
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Diante desse abrangente portfólio de ações, concentramos nossos olhares sobretudo nas 

intervenções de promoção a cessação tabágica como por exemplo, a associação da consulta de 

apoio e o uso de fármacos pois, as evidências científicas nos apontam que este tipo de intervenção 

pode minimizar substancialmente a instalação de um conjunto de patologias que geram um grande 

ônus econômico e social ao país.  

De acordo com a Organização Mundial da saúde (2008), a associação da consulta de cessação 

do tabagismo e o uso do fármaco aumentam de forma significativa as chances de parar de fumar12, 

este tem sido o modelo adotado pelo Sistema Nacional de Saúde em Portugal.  

Entretanto, como a aquisição do fármaco é dispendiosa para o fumador, buscamos verificar 

qual era a tratativa dada pelo governo português no sentido de facilitar o acesso a estes 

medicamentos e verificou-se que, desde 01 de janeiro de 2017 (despacho n.º 14202-A/2016) um 

dos medicamentos de primeira linha - a Vareniclina passou a ser coparticipada a 37% no país. 

Segundo Foulds (2006), a Vareniclina foi o primeiro fármaco totalmente destinado ao tratamento 

da desabituação tabágica. Este foi um grande passo para o aumento da efetividade da desabituação 

tabágica e sobretudo, o cumprimento de mais um propósito estabelecido pela Organização 

Mundial da Saúde em Portugal.  

Diante disso, apresentamos na figura 5 a estrutura global das intervenções de cessação do 

tabagismo no âmbito do programa nacional português. 

 

                                                 
12Disponível em: 
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=tabagismo-
132&alias=375-mpower-um-plano-para-reverter-a-epidemia-tabagismo-5&Itemid=965 
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Figura 5 – Esquema geral das Intervenções desenvolvidas pelo programa nacional para prevenção e controlo do 
tabagismo  

Fonte: DGS (2007) – elaborado pela autora 

 

 

Uma nova perspectiva de intervenção governamental capaz de reduzir a prevalência do fumo 

no país, especialmente no que se refere a ajuda e apoio a cessação do tabagismo uma vez que, 

Portugal tem uma taxa de prevalência do tabagismo de 20% (27,8% de homens e 13,2% de 

mulheres fumadores), aproximadamente 1,8 milhões de residentes com idade de 15 anos ou mais 

(um a cada 5 residentes) (INS/INSA, 2014). 
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Tabela 13 - Proporção (%) da população com 15 ou mais anos de idade segundo a condição perante o tabaco 
(prevalência ponderada), por sexo, Portugal 2005/2006 e 2014 

Fonte: INE/ INSA. Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006 e Inquérito Nacional de Saúde 2014 como citado 
em DGS (2017). 

 

 

De acordo com a Direção Geral da Saúde, (2017), fumar foi a primeira causa de morte 

prematura (ambos os sexos) em Portugal, aproximadamente 11% da população residente, ou seja, 

11 800 vidas perdidas em decorrência do hábito tabágico. Segundo estimativas do (IHME - 

Institute for Health Metrics and Evaluation como citado em DGS, 2017), 10% das mortes em 

Portugal foram decorrentes do tabaco, cerca de uma morte a cada 50 minutos, ou seja, 

9.263(16,4%) do sexo masculino e 2.581(4,7%) do sexo feminino) conforme apresentamos na 

tabela 14. 

 

 

Tabela 14 - Mortalidade atribuível ao tabaco (fumar e exposição passiva), por principais causas, e % do total por 
causa de morte, Portugal, Estimativas 2016 

Fonte: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME -  como citado em DGS, 2017). 
 

 

Este breve panorama social revela um dos maiores problemas de saúde pública provocados 

pelo tabagismo em Portugal, apresentando uma elevada carga de doenças que ora provoca a 

incapacidade ou leva à morte. 

Gouveia et al. (2009) em seu estudo sobre a carga de doenças decorrentes do tabagismo estimou 

que, se os fumadores residentes em Portugal abandonassem o tabaco, haveria uma carga redutível 

anual de quase 52 mil anos de vida ajustado pela incapacidade (76% deste total proveniente das 

reduções de mortalidade prematura e 24% de reduções dos níveis de incapacidade da população). 
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Os mesmos autores verificaram ainda que, o custo atribuível ao grupo de doenças decorrentes do 

tabagismo gerou € 490 milhões em custos para o sistema nacional de saúde (regime ambulatorial 

e hospitalar) enquanto que, a total desabituação tabágica da população evitaria cerca de € 171 

milhões ao sistema público de saúde. 

Além disso, outras fontes de estudos13 desvelam que o custo econômico do tabagismo em 

Portugal aumentou cerca de 3 061 milhões de euros em decorrência das perdas de produtividade 

devido as morbimortalidades precoces. 

Desta forma, os estudos que analisam o contexto do tabagismo ao longo dos anos, indicam que 

este hábito comportamental tornou-se um dos maiores causadores de prejuízos socioeconômicos 

em Portugal e, para mudar este cenário, o governo disponibilizou nos centros de saúde e hospitais 

públicos as consultas de apoio a cessação tabágica. Com esta intervenção e o uso de fármacos, em 

2016 cerca de 69.550,13 (3,6%) pessoas pararam de fumar em Portugal (DGS, 2016).  

Cohen (2010) estima que, uma redução de 3% no número de fumadores em Portugal levaria a 

diminuição de 349 até 2020 e 455 em 2030 a incidência das patologias relacionadas ao tabaco 

(câncer de pulmão, doença coronariana, doença pulmonar obstrutiva crônica e acidente vascular 

cerebral) e 35 até 2020 e 63 em 2030 mortes causadas pelo tabaco. Devido a isto, o país reduziria 

um custo anual com cuidados em saúde (com o tratamento destas doenças) em torno de 3.687.000 

€ em 2020 e 7.466.000 € em 2030.  

Assim, estes dados demonstram que o aconselhamento médico contribui para a redução da 

prevalência do tabagismo em Portugal sendo que, o aumento da efetividade da intervenção levará 

o país a uma redução significativa das despesas públicas com a saúde. 

Estudos realizados pelo Eurobarómetro, 2017 (como citado em DGS, 2017 p. 8) demonstram 

que, um terço dos indivíduos fumadores teriam tentando parar de fumar (35,7%), 6,3% nos últimos 

12 meses e 30,1% há mais de um ano sendo que, aproximadamente 4 em cada 5 (83,4%) tentam 

abandonar o tabaco sem apoio e 92,1% de ex-fumadores residentes no país não gozaram de 

nenhum tipo de apoio.  

Desse modo, diante dos impactos econômicos e sociais decorrentes do tabagismo em Portugal, 

buscamos na literatura estudos de avaliação econômica que demonstrassem os resultados da 

redução do número de ex-fumadores através do programa português de cessação do tabagismo, 

mas, diante da escassez de investigações que comparassem os custos decorrentes das morbidades, 

do desenvolvimento da intervenção e os ganhos em saúde devido a implementação da intervenção, 

                                                 
13 Disponível em: https://tobaccoatlas.org/country/portugal/ 
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consideramos relevante o desenvolvimento da nossa temática - realizar uma avaliação econômica 

do programa de cessação tabágica em Portugal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

3. Metodologia 

 

Com base na revisão teórica sobre a avaliação econômica dos programas de cessação do 

tabagismo na Espanha, França e Alemanha, optamos por realizar uma avaliação econômica acerca 

da associação da consulta de apoio a cessação tabágica e o uso do fármaco o qual, integra o 

programa nacional para prevenção e controlo do tabagismo em Portugal, apoiando-se na 

metodologia de avaliação econômica de (Drummond et al., 2015).  

No decorrer desta revisão, nos deparamos com diferentes metodologias e variáveis 

consideradas nos estudos e, esta diversidade tornaria a elaboração da avaliação econômica do 

programa português um grande desafio pois, vislumbramos diferentes parâmetros de input 

utilizados nos modelos e que não poderiam ser replicados na íntegra para o modelo português face 

a escassez de dados para a elaboração da nossa avaliação econômica. 

Diante disso, para ultrapassar estes obstáculos, decidimos aprofundar nova investigação na 

perspectiva do sistema nacional de saúde pois assim, verificaríamos os custos diretos para o 

desenvolvimento da intervenção e os ganhos obtidos em função da redução dos custos com os 

cuidados em saúde. 

 

3.1 Objetivo geral e específico 

 

3.1.1 Objetivo Geral 

 

Realizar uma avaliação econômica da associação da consulta de apoio a cessação tabágica e o 

uso de fármaco recomendados pelo programa português, vislumbrando conhecer os custos de 

desenvolvimento e os ganhos decorrentes da implementação da intervenção.  

 

3.1.2 Objetivos Específicos 

 

✓ Compreender como os indicadores acerca da prevalência do tabagismo em 

Portugal, apresentados pelo inquérito nacional de saúde – 2014, podem embasar e 

sustentar a avaliação econômica do programa português de cessação tabágica.  

✓ Apontar possíveis contribuições acerca da avaliação econômica do programa 

português de cessação do tabagismo, informações estas que podem consistir em 

elementos que poderão trazer uma reflexão acerca dos ganhos em saúde obtidos 
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pelo desenvolvimento da intervenção e, apoiar também outras investigações para o 

aprofundamento acerca desta temática. 

 

3.2 Metodologia Aplicada  

 

As etapas da nossa investigação foram assim estruturadas: 

 

3.2.1 Revisão teórica 

 

Realizamos inicialmente uma revisão teórica acerca dos estudos de avaliação econômica dos 

programas de cessação do tabagismo implementados na Espanha, França e Alemanha como forma 

de obter um status geral acerca das intervenções desenvolvidas pelos países, no qual, delimitamos 

esta busca na literatura através das palavras chaves aqui apresentadas:" evaluation economic AND 

cessation smoking", “ effectiveness”AND”cessation”AND” smoking”, “ cessation” AND 

“smoking” AND “ Portugal”, "Effectiveness and Cost Analysis AND Smoking Cessation 

Program", " cessation smoking" AND "france", “cost-effectiveness” "cost"AND" 

smoking"AND"Portugal, "cost effectveness"AND"portugal"AND"Smoking", “ 

Tabakentwöhnungsmaßnahmen in Deutschland”, “Tabakprävention in Deutschland”, 

“Kosteneffektivität Rauchen in Deutschland”, “tabaquismo in Spain”, sendo explorado em 

trabalhos científicos na língua inglesa, francesa, espanhola e alemã.  

A medida em que alcançávamos as informações e os dados sobre os programas de cessação do 

tabagismo, verificava-se também que os países elegidos Espanha, França, Alemanha e Portugal já 

haviam celebrado o acordo com a Organização Mundial da Saúde. Este acordo contemplava, a 

implementação da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, a partir de novos padrões e 

diretrizes de políticas públicas para combater o avanço do tabagismo no continente. Após este 

compromisso firmado, os países desenvolveram e implementaram os seus programas de cessação 

do tabagismo. 

Diante disso, aprofundamos nossos estudos na perspectiva de verificar se as intervenções 

propostas pelos referidos programas se assemelhavam entre os países pois, poderiam conter 

elementos subsidiários para a realização da nossa avaliação econômica. Assim, durante esta análise 

da literatura pode-se observar uma prevalência de estudos que abordavam as consultas de apoio a 

cessação tabágica por esta razão, delimitamos o nosso estudo da avaliação econômica 

especificamente nesta intervenção. 
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As plataformas investigadas foram a web of sciense, periódicos capes, scopus, google 

acadêmico, PubMed, NCBI; além disso também exploramos os sites oficiais da Organização 

Mundial da Saúde, Banco Mundial, Direção Geral de Saúde de Portugal, Ministério da 

Solidariedade e Saúde Francês, Ministério da Saúde, Serviços Sociais e Igualdade da Espanha, 

Centro Alemão de Pesquisa do Câncer, Centro Federal de Educação em Saúde da Alemanha, 

Sociedade Alemã de Pneumologia e da BMJ revista médica internacional. 

Assim, no subitem seguinte abordamos os elementos que orientaram a elaboração da avaliação 

econômica do programa português de cessação do tabagismo como nosso caminho de 

investigação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bzga.de/
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4. Avaliação econômica do programa de cessação do tabagismo em Portugal 

 

A avaliação econômica aqui desenvolvida, baseia-se na população de ex-fumadores que diante 

da associação da consulta de apoio a cessação tabágica e a recomendação da terapêutica 

farmacológica vareniclina, abandonaram o vício do tabaco no ano de 2016.  

Essa amostra foi selecionada a partir dos dados sociodemográficos, indicadores 

epidemiológicos do Inquérito Nacional de Saúde – 2014/INS e do relatório do programa 

português de cessação do tabagismo 2015/2017 cuja tutela pertence a Direção Geral de Saúde.  

Os custos totais decorrentes das morbidades relacionadas ao tabagismo e base para a estimação 

dos ganhos da intervenção, foram extraídos do estudo de Cohen (2010) que analisou os Costs and 

Benefits of Policies to Increase GP Engagement with their Patients who Smoke.  

Diante disso, apresentamos as etapas de elaboração da avaliação econômica do programa 

português de cessação do tabagismo nos subitens seguintes.  

 

4.1 Tipo do estudo  

 

Este estudo apresenta-se como uma pesquisa metodológica quantitativa e qualitativa o qual, 

utilizou-se das variáveis discretas e nominais face ao recorte amostral sóciodemográfico da 

população fumadora em Portugal para construir a avaliação econômica do progama português de 

cessação do tabagismo. 

 

4.2 Materiais e Métodos 

 

Esta investigação apoiou-se na amostragem de 7.140 fumadores que realizaram entre 4 e 6 

consultas de apoio a cessação do tabagismo e utilizaram o fármaco vareniclina para o tratamento 

da desabituação tabágica do programa português (DGS, 2008). 

Para efeitos de estimação dos custos para o desenvolvimento da consulta considerou-se que 

um fumador realiza em média 5 consultas ao valor praticado pelo Sistema Nacional de Saúde 

(portaria n.º 207/2017 de 11 de julho do diário da república 1.ª série — N.º 132). 

Relativamente a terapêutica farmacológica, verificamos que um fumador utiliza o medicamento 

durante 12 semanas de tratamento e diante disso, para se obter o custo total do fármaco 

ponderamos o fato de que, todos os fumadores da nossa amostra foram recomendados ao uso 

visto que, a participação na intervenção é determinada pelo elevado nível de dependência e 

motivação do fumador em parar de fumar (DGS, 2008). Estes indicadores são auferidos através 
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da aplicação dos testes Fagerström (anexo A) e Richmond (anexo B) antes do início do tratamento 

(DGS, 2008 p.68). 

Diante disso, avançamos para a valoração das consultas e dos fármacos para posteriormente, 

identificar os ganhos resultantes da diminuição do uso dos recursos existentes em função da 

produtividade marginal decrescente dos cuidados em saúde. Estes ganhos e/ou benefícios devem-

se aos custos que se teria se o fumador tivesse continuado a fumar e por isso, contraísse uma 

patologia relacionada ao tabagismo; câncer de pulmão, doença coronária, doença pulmonar 

obstrutiva crônica e acidente vascular cerebral. 

Neste sentido, estruturamos nossa árvore de decisão de estado de Markov considerando 

somente a probabilidade de o indivíduo ter uma doença primária, ou seja, excluímos a 

probabilidade desta pessoa contrair uma doença secundária (comorbidades) como podemos 

observar na figura 6.  

 

 

Figura 6 - Árvore de decisão do modelo de Markov com as patologias primárias consideradas pela investigação  

Fonte: elaborado pela autora 

 

 

Assim, a estrutura geral desta avaliação econômica do programa português de cessação do 

tabagismo seguiu as etapas descritas na figura 7.  

 



39 
 

 

Figura 7 - Esquema geral da investigação 
Fonte: elaborado pela autora 

 

 

Ressalta-se que todo o processo de elaboração da avaliação econômica no que tange, os custos 

e os benefícios foram sustentados na ótica do sistema nacional de saúde pois assim, contemplaria 

os ganhos decorrentes da redução dos custos com os cuidados em saúde.  

Mediante a isso, utilizamos o Microsoft Excel 365 Proplus para análise dos dados desta 

investigação. 

 

4.3 Caracterização da amostra 

 

Em 2014 o Instituto Nacional de Estatística através do Inquérito Nacional de Saúde 

caracterizou a população residente em Portugal em três categorias: estado de saúde, cuidados de 

saúde, e determinantes de saúde associados aos estilos de vida. Com estas informações, pôde-se 

conhecer a prevalência do tabagismo e as características sociodemográficas dos fumadores cuja 

distribuição encontra-se descrita na tabela 15. 
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Tabela 15 - Distribuição da população fumadora (ambos sexos, grupo etário, escolaridade e condição de 

trabalho) – Portugal/2014 
Fonte: INE/INSA, Inquérito Nacional de Saúde 2014 – elaborada pela autora 

 

 

Diante desta estratificação da população fumadora, realizamos um novo recorte com o intuito 

de conhecer a condição dos indivíduos perante o tabaco e a partir disso, explorar e selecionar a 

amostra do estudo. 

 

 

 
 

Tabela 16 – População residente, 15 ou mais anos, segundo sua condição perante o tabaco (ambos os sexos) – 
Portugal/2014 

Fonte: DGS (2016)  
 
 

Estes dados demonstram que, parte da população de tabagistas haviam parado de fumar 

através da associação da consulta de apoio médico e fármaco oferecido pelo programa nacional 

para prevenção e controlo do tabagismo, com base nestas informações avançamos para conhecer 

os custos decorrentes das morbidades relacionadas ao tabagismo; câncer de pulmão, doença 

coronária, doença pulmonar obstrutiva crônica e acidente vascular cerebral. A partir disso, 

prosseguir com a construção da avaliação econômica do programa português. 

N % N % N %

Ambos os sexos 287 960 3,2% 1 492 534 16,80% 1 780 494 20,0%

Masculino 177 494 4,3% 978 117 23,50% 1 155 611 27,8%

Feminino 110 466 2,3% 514 417 10,90% 624 883 13,2%

Grupo etário

15 - 24 anos 101.426 18,1% 65.518 12,0% 166.944 15,1%

25 - 34 anos 206.704 34,0% 112.630 18,0% 319.334 25,9%

35 - 44 anos 219.950 28,9% 135.937 16,5% 355.887 22,5%

45 - 54 anos 239.617 33,1% 101.304 12,8% 340.921 22,5%

55 - 64 anos 145.378 23,0% 76.823 10,8% 222.201 16,6%

65 - 74 anos 51.752 10,8% 19.992 x 71.744 6,7%

Escolaridade

Nenhum

Básico

Secundário

Superior

Cond. Trabalho

Empregado

Desempregado

Reformado

Outro Inativo

População fumadora residente com 15 anos ou mais - ambos os sexos, grupo 

etário, escolaridade e condição perante o tabaco - Portugal /2014

Total de fumadores

Masculino Feminino Total

Fumadores Fumadores diários

Masculino Feminino Total de fumadores

37 792

714 176

259 521

144 122

50 513

978 648

452 903

298 430

X

264 472

193 382

154 308

Masculino Feminino Total

709 521 350 914 1 060 435

94 119 78 212 172 330

237 051 156 776 393 827

114 896 37 534 152 430

N % N % N %

Fumador 1.780.494 20% 1.155.611  27,8% 624.883        13,2%

Fumador diário ( acima de 11 cigarros/dia) 299.122,99 16,8% 70.294        23,5% 32.604          10,9%

Fumador ocasional 56.975,81 3% 2.450          4,3% 1.310            2,3%

Ex-fumador 1.931.948 21,7% 1.323.679  31,8% 608.269        12,9%

Ex-fumador c/ apoio médico e fármaco 69.550,13 3,6% 47.652        - 21.898          -

                                              População residente, 15 ou mais anos, segundo sua condição perante o tabaco, 

ambos os sexos   Portugal  - 2014

Geral Masculino Feminino
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4.4 Custos e recursos do modelo 

 

O custo total da intervenção consiste na soma dos custos para o desenvolvimento das consultas 

de cessação tabágica (2016) e na terapêutica farmacológica (Vareniclina) para toda a nossa amostra 

enquanto que, os ganhos resultam da percentagem (3,6%) de residentes em Portugal que deixaram 

de fumar através do programa.  

Nesta perspectiva, apresentamos a base de cálculo utilizada na elaboração da avaliação 

econômica do programa português de cessação do tabagismo.  

 

Custos com consultas, fármacos e cuidados em saúde  

 

Tendo em vista que um fumador realiza em média cinco consultas, dentre as quais: 1 primeira 

consulta ao valor de 34,10€ e mais 4 consultas sucessíveis ao preço unitário de 31,00€ o qual, foram 

valoradas de acordo com a tabela de preços do Sistema Nacional de Saúde (portaria n.º 207/2017 

de 11 de julho do diário da república 1.ª série — N.º 132) e que estes indivíduos fazem uso do 

fármaco – Vareniclina a um custo médio de 450,00 € 14  para 12 semanas de tratamento,  estimamos 

o custo total para o desenvolvimento da intervenção conforme se verifica na tabela 17. 

 

 

Tabela 17 - Estimativa de custos com consultas de cessação tabágica e fármaco(Vareniclina) – Portugal 2016 
Fonte: INE/2014; DGS (2016) – elaborado pela autora 

 
 

Contudo, faltava-nos verificar quais eram os ganhos proporcionados pelo investimento na 

intervenção e por isso, consideramos para efeito deste estudo que, um ex-fumador ao abandonar 

o vício do tabaco, tem uma redução significativa do risco relativo de contrair uma entre as quatro 

patologias: câncer de pulmão, doença pulmonar obstrutiva crônica, acidente vascular cerebral e 

doença coronária condição esta que pode ser verificada através da tabela 18. 

 

                                                 
14 Disponível em : https://www.alfadoc.pt/parar-de-fumar/champix/ 

Indicadores da Intervenção Quantidade Valor Expressão matemática 
Resultados obtidos 

(euros)

Consultas iniciais 7140 34,10€    Inscritos no programa*Primeiras consultas* valor 243.474,00€             

Consulas sucessíveis 4 31,00€    Inscritos no programa*consultas sucessíveis* valor 885.360,00€             

Fármacos(Vareniclina) para 

tratamento (12 semanas)
7140 450,00€  Inscritos no programa*fármacos* valor 3.213.000,00€         

Total do custo com a intervenção - - - 4.341.834,00€         

Custo por fumador Total do custo da intervenção/inscritos no programa 608,10€                     
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Tabela 18 - Riscos relativos para fumadores e ex -fumadores 
Fonte: Centers for Disease Control and Prevention, Projecto “Smoking -Attributable Mortality, Morbidity, and 

Economic Costs (SAMMEC)” como citado em (Gouveia et al. 2009)  

 

 

No entanto, a incidência destas doenças nos conduziu a verificar quais eram os custos 

decorrentes dos cuidados em saúde para o tratamento destas patologias e para isso, considerou-se 

o fato de que predominantemente o indivíduo residente em Portugal recorre ao sistema nacional 

de saúde para se obter os atendimentos necessários. 

Sob este olhar e partindo do princípio de que, nosso estudo apoiou-se em uma revisão teórica, 

buscamos na literatura identificar estudos científicos que apontavam as estimativas de custos com 

o tratamento destas patologias. Identificamos que, Cohen (2010) em seu estudo, apontou que, uma 

diminuição de 3% da taxa de prevalência do tabagismo em Portugal levaria a redução anual de 

cuidados em saúde de 3.687.000€. 

Nessa perspectiva, como o estudo elegido contemplava uma percentagem semelhante de ex-

fumadores da nossa amostra, adotamos este estudo como parâmetro de estimação dos custos 

evitáveis para os ex-fumadores que abandonaram o vício através do programa português. 

Durante esta etapa, nos deparamos com uma nova limitação para avançarmos em nossa 

avaliação econômica pois, um ex-fumador quando abandona o tabaco pode se manter abstinente 

por um horizonte temporal de vida superior ao ano em que conquistou a mudança de 

comportamento e diante disso,  buscou-se verificar qual era a estimativa média da expectativa de 

vida que este indivíduo viveria sem a incidência da doença em função da redução do risco. 

Fumadores ex-fumadores Fumadoras ex-fumadoras

Neoplasias Malignas 

Lábios, Cavidade Oral, Faringe 10,89 3,4 5,08 2,29

Esófago 6,76 4,46 7,75 2,79

Estômago 1,96 1,47 1,36 1,32

Pancreas 2,31 1,15 2,25 1,55

Laringe 14,6 6,34 13,02 5,16

Traqueia, Pulmões, Brônquios 23,26 8,7 12,69 4,53

Cólo do Útero - - 1,59 1,14

Rim 2,72 1,73 1,29 1,05

Bexiga 3,27 2,09 2,22 1,89

Doenças Cardiovasculares 

Doença Isquémica Cardíaca

Idades 35 - 64 2,8 1,64 3,08 1,32

Idades 65+ 1,51 1,21 1,6 1,2

Outras Doenças Cardíacas 1,78 1,22 1,49 1,14

Doenças Vasculares Cerebrais

Idades 35 - 64 3,27 1,04 4 1,3

Idades 65+ 1,63 1,04 1,49 1,03

Aterosclerose 2,44 1,33 1,83 1

Outras Doenças Arteriais 2,07 1,01 2,17 1,12

Doenças Respiratórias 

Pneumonia, Gripe 1,75 1,36 2,17 1,1

Bronquite, Enfisema 17,1 15,64 12,04 11,77

Homens Mulheres
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Neste sentido, para equalizar esta questão, buscou-se nas estatísticas do programa nacional para 

prevenção e controlo do tabagismo DGS (2017) conhecer o total de pessoas que pararam de fumar 

em Portugal para a partir disso, utilizar a expressão da média aritmética ponderada e verificar a 

idade média dos abstinentes. A distribuição populacional de ex-fumadores em ambos os sexos 

encontra-se descrita na tabela 19.   

 

 

Tabela 19 - População residente, com 15 anos ou mais, ex-fumadores, por grupo etário e gênero, em Portugal – 
2014 

Fonte: INE – Instituto Nacional de Saúde 2014 como citado em DGS (2017) 
 
 

Assim, a média aritmética ponderada da idade da abstinência do fumador consiste em obter o 

produto da multiplicação entre a idade média de cada grupo etário (ci = c1; c2; c3....) e o número 

total de pessoas ex-fumadoras associadas a cada grupo etário, ou seja, atribuiu-se uma importância 

relativa – peso (pi = p1; p2; p3....) para cada escalão etário. Em seguida, somou-se toda a população 

distribuída nos escalões etários e dividiu-se este numerador pelo produto da soma da população 

como demonstrado na expressão:  

 

𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 =
(𝑝1 ∗ 𝑐1) + (𝑝2 ∗ 𝑐2) + (𝑝3 ∗ 𝑐3) + (𝑝4 ∗ 𝑐4)

c1 + c2 + c3 + c4
 

 

 

A partir destes cálculos, obteve-se a média de anos em que um ex-fumador abandonou o tabaco, 

informações estas que estão demonstradas na tabela 20. 
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Tabela 20 - Média ponderada da idade em que os fumadores abandonaram o consumo do tabaco 
Fonte: DGS (2017) 

 
 

A partir desta informação, buscamos verificar qual era a expectativa média de idade dos 

residentes em Portugal e verificou-se que, segundo o Instituto Nacional de Estatística (2014ª) a 

estimativa é de 80,3 anos assim, estimamos então que os ex-fumadores da nossa amostra poderão 

viver aproximadamente 28 anos (cálculo: 80 anos - 52 anos) sem a incidência das doenças devido 

à redução do risco relativo das patologias decorrentes do tabagismo.  

Mediante a isso, avançamos para projetar os custos evitáveis com os cuidados em saúde para o 

tratamento das patologias num período de 28 anos a uma taxa de 3% de desconto.  Definimos esta 

percentagem pois, observamos a prevalência deste parâmetro em todos os estudos de avaliação 

econômica dos programas de cessação do tabagismo nos países Espanha, França e Alemanha visto 

na revisão teórica.   

Assim, como resultado obteve-se a suma de 69.183.000 euros, ou seja, 1.295.56 euros por 

indivíduo que parou de fumar em Portugal (3% - 53.400 pessoas), entretanto, como nossa amostra 

de ex-fumadores contemplava 257 abstinentes, calculou-se então o custo total evitável com os 

cuidados em saúde para esta população e, verificou-se um total de 332.958.38 euros anuais.  

Contudo, ao ponderarmos o fato de que um ex-fumador da nossa amostra tem a probabilidade 

de viver 28 anos sem a incidência da patologia, recalculamos o custo evitável para este período e 

obteve-se o total de 9.322.862.70 euros em função da redução dos cuidados em saúde.  As bases 

de cálculos que permitiu conhecer estes resultados estão descritos na tabela 21 e 22. 

 

15 - 24 anos 136.629 19,5 2664265,5

25 - 34 anos 180.426 29,5 5322567

35 - 44 anos 349.369 39,5 13800075,5

45-54 anos 358.819 49,5 17761540,5

55-64 anos 379.894 59,5 22603693

65-74 anos 291.045 69,5 20227627,5

75-84 anos 166.690 79,5 13251855

85 + anos 32.620 85 2772700

Total 1.895.492 - 98404324

Média ponderada ( peso população/ população total) 52

Grupo etário
TOTAL

Idade média do 

grupo etário

Peso população 

(importância relativa)



45 
 

 

Tabela 21 - Projeção de custos evitáveis com os cuidados em saúde 
Fonte: elaborado pela autora 

 

 

 

Tabela 22 - Projeção total de custos evitáveis com as morbidades para a amostra do estudo 

Fonte: elaborado pela autora 
 
 

Todos os parâmetros utilizados para estimar os custos totais para o desenvolvimento da 

consulta de apoio médico, o uso do fármaco e os ganhos com a intervenção estão descritos na 

tabela 23. 

-3,687

28

3%

69,183 €

Anos Pagamento Valor atual

0 -69,183

1 -3,687 -3,580

2 -3,687 -3,475

3 -3,687 -3,374

4 -3,687 -3,276

5 -3,687 -3,180

6 -3,687 -3,088

7 -3,687 -2,998

8 -3,687 -2,911

9 -3,687 -2,826

10 -3,687 -2,743

11 -3,687 -2,664

12 -3,687 -2,586

13 -3,687 -2,511

14 -3,687 -2,438

15 -3,687 -2,367

16 -3,687 -2,298

17 -3,687 -2,231

18 -3,687 -2,166

19 -3,687 -2,103

20 -3,687 -2,041

21 -3,687 -1,982

22 -3,687 -1,924

23 -3,687 -1,868

24 -3,687 -1,814

25 -3,687 -1,761

26 -3,687 -1,710

27 -3,687 -1,660

28 -3,687 -1,612

Gasto anual

Nº anos

Taxa de Desconto

Valor atual

Descrição Valor Expressão matemática Total

Custos com as morbidades 3%

Redução de 3% da taxa de prevalência 1 ano - 3.687.000,00€     

Redução de 3% da taxa de prevalência 28 anos FV= PV.(1+i) 
n

69.183.000,00€  

Custo por ex-fumador 53.400
Custo total projetado para 28 anos /n° de ex-

fumadores 1.295,56€             

Custo evitados por ex-fumador da amostra 257

Custo total projetado para 28 anos *custo por ex-

fumadores 332.959,38€        

Estimativa de ganhos durante a abstinência 257

Custo total evitado pela amostra*28 anos de 

expectativa de vida sem patologias 9.322.862,70€     

-
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Tabela 23 - Parâmetros para estimação do custo da intervenção  
Fonte: elaborado pela autora 

 
 

Assim, após a identificação, organização e valoração dos custos diretos para o desenvolvimento 

da intervenção e dos custos evitáveis em cuidados de saúde destes ex-fumadores da nossa amostra, 

concluímos que, a intervenção elegida pela investigação é dominante pelo fato de gerar mais 

ganhos comparativamente aos custos de desenvolvimento das consultas de apoio e fármacos, ou 

seja, a intervenção é custo efetiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parâmetros do estudo Valores

Taxa de prevalência do tabagismo em Portugal - 2014 20%

Número total de fumadores 1.780.000         

Redução de 3% do total de fumadores 53.400

Inscritos no programa em 2016 7.140

Média de consutas durante o tratamento ( 1+4) 5

Número de ex-fumadores através do programa (3,6%) 257
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5. Resultados e discussão 

 

A avaliação econômica do programa português de cessação do tabagismo desenvolvida apontou 

que, a associação da consulta de apoio e o uso do fármaco para uma população de 7 140 inscritos 

requer um investimento anual de cerca de 4.341.834 euros, ou seja, 608,10€ por fumador inscrito.   

Em contrapartida, os 257 abstinentes do programa (3,6% da amostra total de 7140 fumadores) 

proporcionariam uma redução anual de custos com os cuidados em saúde em torno de 332.959.38 

€ por ano, ou seja, um custo evitável individual de 1.295.56. Isto se deve ao fato de que, um ex-

fumador quando abandona o tabaco tem uma redução dos riscos relativos de contrair as patologias 

relacionadas ao tabagismo como por exemplo: câncer de pulmão, traqueia e brônquios (fumador 

homem – 23,26 para 8,7 enquanto ex-fumador) como descrito na tabela 18. 

Tendo em vista que, nosso estudo considerou o horizonte temporal de 28 anos de vida do ex-

fumador sem a incidência das doenças, concluímos que os ganhos totais em decorrência da 

redução dos custos com os cuidados em saúde foram de 9.322.862,70 euros.  

Entretanto, há de se considerar o fato de que, na literatura há estudos (Pisinger, C. et. al (2005); 

Raw, M. et al (2005) como citado em DGS, (2007)) que estimam que, somente 15% dos indivíduos 

se mantém abstinentes nos primeiros doze meses. Devido a esta elevada taxa de recaída e tendo 

como base a nossa amostra de 257 ex-fumadores, verificamos que somente 39 destes se manteriam 

abstinentes a longo prazo.  

Nesta perspectiva, refizemos novos cálculos e verificamos que, quer com 257 ex-fumadores ou 

39 ex-fumadores, a intervenção (consulta e fármaco) continua sendo custo – efetiva como pode-

se verificar na tabela 24.  

 

 

 

Tabela 24 - Projeção de custos evitáveis com as morbidades 
Fonte: elaborado pela autora 

 

 

Desccrição Valor Expressão matemática Total

Custos com as morbidades 3%

Redução de 3% da taxa de prevalência 1 ano - 3.687.000,00€     

Redução de 3% da taxa de prevalência 28 anos FV= PV.(1+i) 
n

69.183.000,00€  

Custo por ex-fumador 53.400
Custo total projetado para 28 anos /n° de ex-

fumadores 1.295,56€             

Custo evitados por ex-fumador da amostra 39

Custo total projetado para 28 anos *custo por ex-

fumadores 50.526,91€          

Custo por pessoa para o desenvolvimento da 

intervenção 608,10 € Custo por pessoa*número de ex-abstinentes 23.715,90€          

Estimativa de ganhos durante a abstinência 39

custo total evitado pela amostra*28 anos de 

expectativa de vida sem patologias 1.414.753,48€     

-
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 Portanto, os resultados apresentados demonstram que o programa nacional de prevenção e 

promoção da saúde proporciona uma economia de custos aos cofres públicos e contribui para a 

redução da prevalência do tabagismo em Portugal inclusive, deve ser uma intervenção amplamente 

divulgada e acessível aos fumadores que manifestam o interesse em abandonar o tabaco visto que, 

há uma demanda reprimida. 

A ampliação do acesso corresponde a:  expansão dos horários para o atendimento daquelas 

pessoas que estão no horário laboral, a parcerias com as organizações para o desenvolvimento do 

programa em suas estruturas de trabalho, ampla divulgação das atividades em vários meios de 

comunicação de amplo alcance populacional e por fim, o desenvolvimento de aplicativos gratuitos 

com informações sobre; o consumo diário, valores gastos, locais e agendas disponíveis para 

inscrição no programa, mensagens motivacionais, testes de dependência entre outros.  

Deste modo, esperamos que com esta abordagem possa configurar o contexto global sobre os 

programas nacionais de cessação tabágica e fundamentar um olhar com foco sobre os aspectos da 

relação efetividade destas práticas de políticas públicas e seus resultados econômicos alcançados.  
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5. Conclusão  

 

Considerando o cenário das políticas públicas relativas aos programas de cessação do tabagismo 

e as estratégias governamentais de distribuição de investimentos para o desenvolvimento destes 

programas de saúde,  verificamos que, todos esses países analisados Espanha, França, Alemanha e 

Portugal avançaram em maior ou menor escala mas, todos eles ainda tem grandes desafios por 

atingir, exatamente porque além de ser um esforço do governo ele também depende de uma 

decisão individual pois, por si só as campanhas de prevenção e promoção da saúde não são capazes 

efetivamente de convencer as pessoas a parar de fumar assim, o desenvolvimento dos programas 

dependem de diversas variáveis como, a motivação e o interesse em parar de fumar.  

Nesta direção, os nossos resultados indicam que 257 fumadores abandonaram o tabaco através 

da intervenção (consulta de apoio médico e fármaco) e em função da continuidade desta 

abstinência, o sistema nacional de saúde tende a ter uma redução de custos com os cuidados em 

saúde em torno de 332.959.38 € anuais ou 9.322.862,70 euros no horizonte temporal de 28 anos. 

Entretanto, verificamos que ainda existem outros indicadores que precisam ser otimizados para 

avaliar a eficácia do programa, sendo que, julgamos que embora os resultados sejam a partir de 

uma revisão teórica, consideramos relevante este estudo por oferecer indicadores socioeconômicos 

que podem nortear outras investigações sobre a temática, de forma a aprofundar e correlacionar 

outras pesquisas empíricas sob a perspectiva da sociedade.  
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7. Anexos 
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Anexo B - Teste de Richmond – Mudança Comportamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


