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RESUMO 

Análise de custos do Programa de Cessação do Tabagismo no Sistema Único de 

Saúde 

 

Introdução: O tabagismo é considerado a principal causa de mortes evitáveis no 

mundo. Estima-se que mais de cinco milhões de mortes lhe são atribuíveis a cada ano. 

No Brasil, uma das estratégias adotadas para enfrentar o problema é a promoção e apoio 

à cessação de fumar. O Programa de Cessação do Tabagismo (PCT) utiliza métodos 

eficazes de tratamento: abordagem cognitivo-comportamental, terapia de reposição de 

nicotina e uso de antidepressivo. Diante de poucas evidências no país e do aumento dos 

gastos públicos em saúde frente a recursos limitados, torna-se de suma importância a 

avaliação da efetividade, custos e custo-efetividade desta intervenção. Objetivo: 

Analisar os custos do Programa de Cessação do Tabagismo (PCT) no Sistema Único de 

Saúde (SUS) e estimar o custo de sua implementação plena no município de Goiânia, 

Brasil. Métodos: Os custos da abordagem e tratamento do tabagismo foram estimados 

considerando uma amostra de unidades de saúde e extrapolados para o município como 

um todo. Estimou-se também o custo de gerenciamento do PCT. Foram considerados 

custos médicos e não-médicos diretos: recursos humanos, medicamentos, material de 

consumo, despesas gerais, transporte, viagens, eventos e custos de capital. Foram 

utilizadas as metodologias de microcusteio e custeio por atividade, considerando os 

custos dos níveis federal, estadual e municipal de gestão. A perspectiva da análise foi a 

do SUS. Análise de sensibilidade foi realizada variando parâmetros referentes a 

quantidade de atividades e recursos utilizados. Os custos do PCT foram estimados 

considerando a sua ampliação para suprir a demanda dos fumantes do município 

motivados a deixar de fumar (―implementação plena‖). Os dados foram coletados junto 

às unidades, secretarias de saúde municipal e estadual e Ministério da Saúde para o ano 

de 2010. Resultados: O custo da abordagem e tratamento por grupo de pacientes variou 

de R$ 2.937 a 9.864 nas unidades amostradas. O custo com recursos humanos 

representou, em média, 73% dos custos totais. O nível municipal foi responsável por 

76% dos custos, em média. O custo do PCT para o município como um todo, incluindo 

abordagem, tratamento e gerenciamento, foi de R$ 428.580, sendo R$ 96.515 referentes 

ao gerenciamento. O custo por paciente foi de R$ 534 e, por paciente que deixou de 

fumar, de R$ 1.433. A implementação plena do programa no município geraria custo de 

R$ 20,2 milhões, beneficiando cerca de 35.323 fumantes. Conclusões: Os resultados 

sugerem bom desempenho do programa em Goiânia. Ganho adicional de eficiência 

pode ser alcançado com a ampliação planejada do acesso ao programa. Considerando a 

carga do tabagismo no Brasil, o PCT merece expansão, se confirmados seus níveis de 

efetividade. Estudos de custo-efetividade do programa no Brasil são necessários para 

subsidiar gestores de saúde. 

 

Palavras-chave: Tabagismo. Abandono do hábito de fumar. Custos de cuidados de 

saúde. Custo-efetividade. 
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ABSTRACT 

 

Cost analysis of the Smoking Cessation Program in the Public Health System 

 

Introduction: Tobacco use is considered the leading global cause of preventable death. 

It kills more than 5 million people worldwide each year. In Brazil, one of the strategies 

to act against the tobacco epidemic is to promote and support smoking cessation. The 

Smoking Cessation Program (SCP) includes medical visits, cognitive-behavioral group 

therapy sessions, and medication use when needed. Considering few evidences, limited 

resources and an increase in public health expenditures in Brazil, it is extremely 

important to evaluate the SCP effectiveness, costs and cost-effectiveness. Objective: To 

assess the costs of the Smoking Cessation Program (SCP) in the Public Unified Health 

System (SUS) and to estimate the cost for its full implementation in the city of Goiânia, 

Brazil. Methods: Based on a convenience sample of primary healthcare units (PHU), 

SCP intervention costs were estimated and extrapolated for the entire municipality. The 

costs for the SCP management were also estimated. Direct medical and non-medical 

direct costs were considered, including staff, medications, consumables, general 

expenses, transportation, travel, events and capital costs. Microcosting and activity-

based costing methods were used. Cost for the federal, state and municipal levels were 

estimated. The SUS perspective was considered. Two-way sensitivity analysis was 

conducted. The SCP full implementation was defined as the program´s expansion to 

meet the demand of all smokers motivated to quit smoking in the city of Goiânia. Data 

sources included the sampled primary health facilities, municipal and state health 

departments, and the Ministry of Health. Results: The intervention cost per group of 

patients ranged from R$ 2.937 a 9.864 sampled PHUs. Staff costs accounted for 73% of 

all costs. The municipal level was responsible for the majority of the SCP funding 

(76%). When extrapolating to the Goiânia municipality as whole, the costs of SCP, 

including intervention and management, were R$ 428.580 of which R$ 96.515 were 

costs related to the SCP management. Cost per patient was R$ 534 and cost per quitter 

was R$ 1.433. The SCP´s full implementation reaching the estimated 35.323 smokers in 

Goiânia motivated to quit would cost R$ 20,2 million. Conclusions: The results suggest 

good performance of SCP in Goiania. Additional efficiency could be gained by 

expanding patient´s access to the program. Cost-effectiveness studies are needed to 

support the decision making process. 

 

Key words: Smoking. Smoking cessation. Health care costs. Cost-effectiveness. 
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1. INTRODUÇÃO / REVISÃO DA LITERATURA 

1.1 Aspectos epidemiológicos do tabagismo no mundo e no Brasil 

Nos anos 1900, principalmente no auge da indústria cinematográfica de 

Hollywood, o cigarro tinha um ―Glamour‖ todo especial. Não havia herói, 

principalmente de guerras, ou mocinho do ―oeste americano‖ sem um cigarro aceso 

entre os dedos. A indústria do tabaco cresceu de forma vertiginosa tornando-se 

economicamente e politicamente poderosa em muitos países (Costa-Júnior 2010).  A 

difusão do tabaco no começo do século XX fez com que seu consumo aumentasse 

durante a 2ª Grande Guerra Mundial, atingindo o auge nas décadas de 50 e 60 (Marques 

et al. 2001).  

As evidências médicas acerca dos danos causados pelo tabagismo, por sua vez, 

vinham sendo ignoradas, até que cinco estudos caso-controle, relacionando tabagismo a 

câncer de pulmão, foram publicados em 1950. Desde então, novas pesquisas foram 

estimuladas e o avanço do conhecimento científico passou a colocar em pauta a reflexão 

sobre as diversas consequências do tabagismo (Doll 1998; Costa-Júnior 2010). Em 1964 

foi publicado o tradicional seguimento prospectivo de cerca de 41 mil homens e 

mulheres, durante 12 anos na Inglaterra (de 1951 em diante), confirmando a  associação 

entre o fumo e sete doenças. O estudo, idealizado por Doll & Hill, relatou que a 

associação mais forte encontrada foi com o câncer de pulmão, doença para a qual a taxa 

de mortalidade anual aumentou linearmente de 0,07 por mil homens não-fumantes para 

3,15 por mil em homens fumando 35 ou mais cigarros por dia (Doll & Hill 1964). 

Atualmente, o tabagismo é reconhecido como fator causal de aproximadamente 

50 doenças diferentes, sendo fator de risco para as doenças crônicas de maior impacto 

mundial (doenças do aparelho circulatório, diabetes, câncer e doenças respiratórias 

crônicas) (Rosemberg 2003; WHO 2009a; Brasil 2011d). Sabe-se, ainda, que as 

doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são as principais causas de mortes no 

mundo. Geram elevado número de mortes prematuras, perda de qualidade de vida com 

alto grau de limitação nas atividades de trabalho e de lazer, além de impactos 
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econômicos para as famílias, comunidades e a sociedade em geral, agravando as 

iniquidades e aumentando a pobreza (Brasil 2011d). 

No Brasil, as DCNT constituem o problema de saúde de maior magnitude. 

Correspondem a 72% das causas de mortes, gerando taxa de mortalidade de 540 óbitos 

por 100 mil habitantes, em 2007. As DCNT atingem fortemente camadas pobres da 

população e grupos vulneráveis  (Schmidt et al. 2011). O tabagismo, enquanto fator de 

risco, contribui para a construção desse cenário. 

As evidências disponíveis demonstram que os indivíduos mais pobres tendem a 

fumar mais. Provavelmente irão sofrer de enfermidades, havendo perda de 

produtividade e de renda, maiores despesas médicas e mortes. Além disso, para os mais 

pobres, o dinheiro gasto com tabaco representa um alto custo de oportunidade: esse 

dinheiro não é investido em bens cruciais, como alimentos para a família, educação e 

saúde. Além disso, o tabaco e a pobreza formam um círculo vicioso, do qual é difícil 

escapar, a menos que os usuários do tabaco sejam encorajados e que recebam o apoio 

necessário para a cessação (Iglesias et al. 2007). 

Apesar das evidências, porém, ainda é elevado o número de fumantes no mundo. 

O Relatório de Saúde Mundial da Organização Mundial da Saúde apresentou estimativa 

de 1,3 bilhões de fumantes no mundo, com a previsão de que este número chegue a 1,7 

bilhões em 2025, caso não ocorram mudanças na prevalência global de uso de tabaco 

(WHO 2003). Aproximadamente dois terços dos fumantes residem em dez países. A 

China responde por quase 30% do total de fumantes no mundo. É seguida pela Índia, 

Indonésia, Rússia, Estados Unidos e Japão. O Brasil ocupa a sétima posição nesse 

ranking (WHO 2008b). 

Para os homens, as taxas de prevalência estão em torno de 35% em países 

desenvolvidos e 50% em países em desenvolvimento. Para as mulheres, são de 22% em 

países desenvolvidos e 9% em países em desenvolvimento. Entretanto, vem sendo 

observada uma queda importante na prevalência de fumantes nas últimas décadas, em 

função das medidas de controle do tabagismo adotadas em vários países. A redução 

anual na prevalência do tabagismo tem sido de 0,6%, no Japão; 0,7%, nos Estados 

Unidos; e de 0,8%, no Reino Unido (WHO 2002; Malta et al. 2010). 
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No Brasil, a queda da prevalência de tabagismo tem sido substancial, superando 

resultados alcançados por outros países que implementaram amplas e rigorosas políticas 

de controle do tabagismo durante o mesmo período (Monteiro et al. 2007). 

A Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição, realizada com dados de 1989, 

encontrou prevalência de fumantes de 33,1% em pessoas de 15 anos ou mais, sendo 

maior no sexo masculino (40,3%) que no feminino (26,2%). Essa prevalência representa 

mais de 30 milhões de pessoas (Brasil 1990). 

Em 2003, foi realizado pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA) um inquérito 

domiciliar sobre comportamentos de risco e morbidade referida de doenças e agravos 

não transmissíveis, envolvendo 15 capitais brasileiras. A maior prevalência de 

tabagismo, medida pelo uso regular de cigarros em maiores de 15 anos, foi encontrada 

em Porto Alegre (25,2%) e a menor em Aracaju (12,9%) (INCA 2003a). De uma forma 

geral, as cidades menos populosas e menos industrializadas apresentaram menores 

prevalências. Essas taxas de prevalência já são menores que as identificadas na 

população em 1989. 

Entre 1989 e 2003, portanto, foi identificada uma queda na prevalência de 

tabagismo de 35%, em média, de 2,5% ao ano. O declínio foi maior entre os homens (de 

39,4% para 27,1%) e dentre a população com melhor condição socioeconômica (de 

28,7% para 15,9%). Queda mais intensa do tabagismo nos grupos etários mais jovens 

foi condizente com a concentração dos esforços do programa brasileiro de controle do 

tabaco para prevenir o início do hábito de fumar entre os jovens e a proibição total da 

publicidade de cigarros (Monteiro et al. 2007). 

Após esse período, continuaram sendo observadas menores taxas de prevalência 

de tabagismo no país. Em 2008, a frequência de fumantes encontrada no conjunto da 

população adulta das 27 capitais brasileiras, estudadas pelo Vigitel
2
, foi de 16,1%, 

maior no sexo masculino (20,5%) que no sexo feminino (12,4%). A frequência de 

adultos que fumavam variou entre 9,7%, em Maceió, e 20,9%, em São Paulo. Em 

Goiânia, o percentual de fumantes foi de 14%, sendo de 17,1% entre os homens e de 

11,4% entre as mulheres (Malta et al. 2010). 

                                                 
2
 Vigitel é o Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito 

Telefônico do Brasil, que avalia a população adulta (≥ 18 anos de idade), residente nas capitais dos 26 

estados brasileiros e no Distrito Federal (Malta et al. 2010). 
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No mesmo ano, foi realizada também a Pesquisa Especial de Tabagismo 

(PeTab), como Suplemento de Saúde da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD). A PeTab é a primeira pesquisa com representatividade nacional, incluindo 

áreas urbanas e rurais, que aborda os aspectos mais relevantes associados ao controle do 

tabaco. Essa pesquisa encontrou uma prevalência de 17,5% de usuários de tabaco 

(fumado e não-fumado) na população brasileira com 15 anos ou mais. A prevalência de 

fumantes foi de 16,8% na região norte, 17,2% na região nordeste, 16,6% no centro-

oeste, 16,7% no sudeste e 19,0% no sul. O percentual de fumantes foi maior nas áreas 

rurais (20,4%) que urbanas (16,6%) e variou de 13,1% no Sergipe a 22,1% no Acre. O 

percentual de fumantes aumentou progressivamente até a faixa etária de 45 a 64 anos, 

caindo nas faixas etárias seguintes (INCA 2011; INCA & OPAS 2011). 

Entretanto, ainda que esteja em declínio a prevalência do tabagismo, a maioria 

dos danos que o tabaco causa à saúde não é evidente mesmo após anos ou até décadas 

do início de seu consumo. Assim, a epidemia de doenças e mortes tabaco-relacionadas 

está apenas começando (WHO 2008b). 

1.2 A carga da doença no mundo e no Brasil 

 Durante o século XX, ocorreram 100 milhões de mortes atribuíveis ao uso do 

tabaco, a maior parte delas em países desenvolvidos e nas economias socialistas. Até 

recentemente, a epidemia de doenças crônicas e de óbitos prematuros causados pelo 

fumo afetava principalmente as economias industrializadas, tendência que está sendo 

rapidamente transferida para o mundo em desenvolvimento (Iglesias et al. 2007). 

Atualmente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que cerca de 5,4 

milhões de mortes ao ano no mundo são atribuíveis ao tabagismo, considerado a 

principal causa de mortes evitáveis. Caso persistam as tendências atuais, a expectativa é 

que o tabagismo mate mais de oito milhões de pessoas ao ano a partir de 2030, sendo 

80% dessas mortes em países de média e baixa renda (WHO 2009b). 

Relatório de Saúde Global da OMS, de 1999, aponta que o tabagismo responde 

por 40 a 45% de todas as mortes por câncer, 90 a 95% das mortes por câncer de pulmão, 

75% das mortes por doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), cerca de 20% das 

mortes por doenças vasculares, 35% das mortes por doenças cardiovasculares, entre 

homens de 35 a 69 anos de idade, nos países desenvolvidos (WHO 1999). 
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Projeções de mortalidade global para o período de 2002 a 2030 indicam que o 

tabagismo configura fator de risco para seis das oito doenças que lideram o ranking de 

causas de morte no mundo (Mathers & Loncar 2006). A figura 1 indica a proporção de 

mortes relacionadas ao uso do tabaco para cada uma dessas doenças, assumindo como 

referência o ano de 2005. 

 

 

Figura 1. Mortes atribuíveis ao tabagismo dentre as principais causas de morte no 

mundo, 2005. 

Fonte: Adaptado de WHO (2008a). 

 

As áreas listradas representam a proporção de mortes relacionadas ao uso do 

tabaco, dentre as mortes atribuíveis às doenças apresentadas. Para 2015, as projeções 

indicam que o tabagismo será responsável por 10% das mortes no mundo, matando 50% 

mais que HIV/Aids. De um total de cerca de 6,5 milhões de mortes atribuíveis ao 

tabagismo, 33% serão causadas por câncer, seguido de doenças cardiovasculares (30%) 

e doenças respiratórias crônicas (30%). De 2005 a 2030, estima-se que o tabagismo será 

responsável por mais de 175 milhões de mortes (Mathers & Loncar 2006). 

No Brasil, estimativa de mortalidade em 16 capitais em 2003 mostrou que 

24.222 mortes de pessoas com 35 anos ou mais foram atribuíveis ao tabagismo, 13,64% 

do total de mortes nessa faixa etária no ano. O tabagismo foi responsável por 419.935 

anos potenciais de vida perdidos (Correa et al. 2009). 
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Estudo recente estimou, de forma mais ampliada, a carga da epidemia do 

tabagismo no Brasil, considerando doenças selecionadas (eventos agudos e doenças 

crônicas) dos grupos: câncer, doenças cardíacas, doenças cerebrovasculares e 

respiratórias (Pinto et al. 2012). Os achados indicam que, para o ano de 2008, cerca de 

821 mil casos novos das doenças selecionadas foram atribuíveis ao tabagismo, 34% do 

total (2,5 milhões). A tabela 1 mostra detalhadamente o número de casos, por doença 

selecionada. Em números absolutos, destacam-se: DPOC, infarto agudo do miocárdio 

(IAM), pneumonia, doenças isquêmicas não-IAM e acidente vascular cerebral (AVC). 

Câncer de laringe e pulmão, DPOC, câncer de boca e faringe e câncer de esôfago 

apresentam as maiores frações atribuíveis ao tabagismo. 

 

Tabela 1. Casos totais incidentes e atribuíveis ao tabagismo, segundo 

doenças selecionadas, para ambos os sexos. Brasil, 2008. 

Doenças Casos totais 

Casos 

atribuíveis 

ao tabagismo 

% 

IAM* 567.214 157.126 28% 

Doenças isquêmicas (não-IAM) 417.747 102.151 24% 

AVC** 392.978 75.663 19% 

Câncer de pulmão 29.125 23.753 82% 

Pneumonia 490.904 105.080 21% 

DPOC*** 434.118 317.564 73% 

Câncer de boca e faringe 10.666 7.492 70% 

Câncer de esôfago 10.340 7.068 68% 

Câncer de estômago 26.087 5.838 22% 

Câncer de pâncreas 9.011 1.953 22% 

Câncer de rins 5.546 1.494 27% 

Câncer de laringe 8.776 7.285 83% 

Leucemia mieloide 6.912 1.154 17% 

Câncer de bexiga 11.947 5.043 42% 

Câncer do colo de útero 20.667 2.674 13% 

Total 2.442.038 821.336 34% 
* IAM: Infarto agudo do miocárdio. 

** AVC: Acidente vascular cerebral. 

***DPOC: Doença pulmonar obstrutiva crônica. 

Fonte: Pinto et al. (2012). 

 

O mesmo estudo indica ainda que o tabagismo foi responsável por 13% de todos 

os óbitos ocorridos no Brasil em 2008, superando as estimativas internacionais para 

fração de mortes atribuíveis ao tabagismo em 2015, que são de 10%. Quando 
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considerados apenas os óbitos decorrentes das doenças selecionadas para o estudo (459 

mil óbitos), os achados indicam que 28% deles (130 mil) possuem associação com o 

tabagismo. As frações atribuíveis ao tabagismo para as doenças selecionadas também 

tendem a ser maiores que as estimativas internacionais (Mathers & Loncar 2006; Pinto 

et al. 2012). A tabela 2 detalha os resultados. 

 

Tabela 2. Óbitos totais e óbitos atribuíveis ao tabagismo por grupo de doenças. 

Brasil, 2008. Fonte: (Pinto et al. 2012). 

 

  Óbitos totais % 

Óbitos 

atribuíveis 

ao tabagismo 

% 

Cardíacas 198.290 43% 36.686 28% 

AVC* 83.619 18% 15.104 12% 

DPOC** 31.600 7% 24.756 19% 

Pneumonia 54.221 12% 8.416 6% 

Câncer de pulmão 27.024 6% 21.906 17% 

Outros tipos de câncer 64.233 14% 23.284 18% 

Total 458.986 100% 130.152 28% 
* AVC: Acidente vascular cerebral. 

**DPOC: Doença pulmonar obstrutiva crônica. 

 

Em linhas gerais, tanto o número de casos novos quanto de óbitos foram maiores 

no sexo masculino. O tabagismo foi responsável por cerca de 1,9 milhões de anos de 

vida perdidos por morte prematura ajustados por incapacidade (DALY)
3
, 68% para os 

homens. Os custos estimados da assistência médica atribuíveis ao tabagismo foram de 

cerca de R$ 21 bilhões de reais, considerando os sistemas de saúde público e 

suplementar no Brasil. O ano de referência para estimativa de custo foi 2011 (Pinto et 

al. 2012). 

1.3 Políticas de controle do tabagismo no mundo 

Além da carga do tabagismo, o tabaco, desde sua produção ao consumo final, 

está relacionado a vários outros problemas, como desmatamento e uso de agrotóxicos, 

                                                 
3
 DALY é uma métrica capaz de medir o impacto da mortalidade prematura e da perda de capacidade 

produtiva devido aos problemas de saúde em uma população (Malta et al. 2010). 
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vulnerabilidade dos fumicultores frente ao mercado, falsificação e comércio ilícito, 

exposição involuntária à fumaça e seus malefícios, dentre outros. O uso do tabaco gera, 

portanto, efeitos danosos à saúde, ao meio ambiente, econômicos e sociais. Diante 

disso, o enfrentamento do tabagismo tem se tornado uma ação de grande relevância, a 

partir de diversas iniciativas, envolvendo diferentes setores da sociedade. 

A partir do reconhecimento de que a propagação da epidemia do tabagismo é um 

problema global, com sérias consequências para a saúde pública, que demanda a mais 

ampla cooperação internacional possível e a participação de todos os países em uma 

resposta internacional eficaz, apropriada e integral, foi desenvolvida, sob a condução da 

OMS, a Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (CQCT) (Brasil 2011a). Trata-

se de um instrumento legal, sob a forma de tratado internacional, por meio do qual os 

países signatários concordam e se comprometem a empreender esforços com o objetivo 

principal de preservar as gerações, presentes e futuras, das consequências sanitárias, 

sociais, ambientais e econômicas do consumo e da exposição à fumaça do tabaco (WHO 

2009b). 

A CQCT define, dentre outras, medidas relativas à redução da demanda e da 

oferta de tabaco. Para redução da demanda, são adotadas em primeiro plano as medidas 

relacionadas a preços e impostos, como a aplicação de políticas tributárias aos produtos 

do tabaco. Outras medidas, não relacionadas a preços, envolvem: (i) proteção contra a 

exposição à fumaça do tabaco; (ii) regulamentação da divulgação das informações sobre 

os produtos do tabaco; (iii) embalagem e etiquetagem de produtos de tabaco; (iv) 

educação, comunicação, treinamento e conscientização do público; (v) restrição à 

publicidade, promoção e patrocínio do tabaco; (vi) medidas de redução de demanda 

relativas à dependência e ao abandono do tabaco, por meio da promoção do diagnóstico, 

prevenção e tratamento da dependência do tabaco (Brasil 2011a). 

As medidas relativas à redução da oferta de tabaco incluem: (i) combate ao 

comércio ilícito de produtos de tabaco; (ii) limitação da venda a menores de idade ou 

por eles; (iii) apoio a atividades alternativas economicamente viáveis para os 

trabalhadores, os cultivadores e, eventualmente, os varejistas de pequeno porte (Brasil 

2011a). 

Este é o primeiro tratado global na área da saúde negociado sob os auspícios da 

OMS e representa uma mudança de paradigma para o desenvolvimento de uma 

estratégia regulatória para conduzir questões referentes às substâncias que causam 
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dependência. Em contraste com tratados anteriores para o controle de drogas, a CQCT 

afirma a importância das estratégias destinadas à redução da demanda e também dos 

aspectos relacionados à limitação da oferta. Além disso, representa um instrumento 

legalmente vinculante para os países que aderirem ao tratado (Iglesias et al. 2007). 

A CQCT, após três anos de negociação, foi adotada pela Assembleia Mundial de 

Saúde em 2003 e entrou em vigor em 2005. Reconhecido internacionalmente pela sua 

liderança no controle do tabagismo, o Brasil coordenou o processo de elaboração e 

negociação da CQCT, presidindo o Órgão de Negociação Intergovernamental.  Foi o 

segundo país a assinar o tratado e sua adesão foi formalmente ratificada pelo Senado 

Federal em 2005 (INCA 2012). 

A partir da CQCT, alguns países iniciaram sua mobilização para proteção dos 

cidadãos e suas economias, e progressos no controle da epidemia de tabagismo têm sido 

alcançados, por meio da implementação de medidas eficazes.  Alguns exemplos são o 

aumento das taxas de impostos em 40% para preços de varejo de cigarro na Malásia, 

estabelecimento de locais públicos livres do cigarro e de advertências obrigatórias nas 

embalagens no Egito e proibição da propaganda de cigarro na Tailândia. O Uruguai 

proibiu o fumo em locais públicos e de trabalho, em restaurantes, bares e cassinos, 

sendo o primeiro país a se tornar 100% livre do cigarro (WHO 2008b). 

Posteriormente, a fim de expandir o enfrentamento da epidemia de tabaco, a 

OMS elaborou um pacote de seis políticas, baseado nas medidas com comprovada 

redução da prevalência do tabagismo: o MPOWER. Essa iniciativa tem o intuito de 

auxiliar os países na implementação da CQCT. Assume como foco a redução da 

demanda e inclui (WHO 2008b): 

M (monitor) - Monitorar o uso do tabaco e estabelecer políticas de prevenção; 

P (protect) - Proteger as pessoas da fumaça do cigarro;  

O (offer) - Oferecer ajuda para parar de fumar;  

W (warn) - Advertir sobre os perigos do tabaco;  

E (enforce) - Obrigar a proibição de publicidade, promoção e patrocínios de 

tabaco; 

R (rise) - Aumentar os impostos do tabaco. 

Uma primeira avaliação do estado de implantação das medidas do MPOWER 

pelos países membros foi realizada pela OMS em 2008. Na ocasião, o método utilizado 



10 

na análise incluiu revisões de relatórios dos países, de documentos originais, como leis e 

regulamentos, e de consultas a especialistas locais. Ciente das possíveis lacunas e 

inconsistências decorrentes de uma primeira tentativa de avaliar globalmente o 

MPOWER, a OMS realizou nova análise em 2009, a partir da aplicação de um 

questionário eletrônico. O instrumento de pesquisa teve como objetivos principais a 

coleta de informações acerca do estado de implantação de cada medida do MPOWER e 

de documentos eletrônicos referentes à legislação, além da correção de informações 

publicadas em 2008. Os dados passaram por um processo de validação, cuja etapa final 

consistiu de revisão feita pelo ministro da saúde de cada país. O resultado da análise 

global acerca do estado de implantação das medidas é apresentado na figura 2, 

conforme classificação em: ausência de política, política minimamente, moderadamente 

e completamente implantada (WHO 2009b). 

 

 
Figura 2. Estado de políticas selecionadas de controle do tabaco no mundo, 2008. 

Fonte: Adaptado de WHO (2009b). 

Uma importante conclusão da análise é que ainda há muito trabalho a ser feito, 

tendo em vista que menos de 10% da população mundial é coberta por uma das medidas 
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do MPOWER (WHO 2009b). Na ótica da OMS, muitos ainda são os desafios, que, ao 

mesmo tempo, apresentam-se como oportunidades para que os líderes dos países 

detenham uma das piores crises em saúde dos tempos modernos (WHO 2008b).  

Em relação especificamente aos programas de apoio à cessação do tabagismo, 

observa-se que estes constituem uma ação definida na CQCT e reforçada no pacote de 

medidas MPOWER. O Artigo 14 da CQCT define que cada país elaborará e divulgará 

diretrizes apropriadas, completas e integradas, fundamentadas em provas científicas e 

nas melhores práticas, tendo em conta as circunstâncias e prioridades nacionais, e 

adotará medidas eficazes para promover o abandono do consumo de tabaco, bem como 

o tratamento adequado à dependência do tabaco (Brasil 2011a). 

Apenas 17 países oferecem acesso a amplos programas de apoio à cessação do 

tabagismo (WHO 2009b). O Brasil é um dos países com alta atividade de tratamento do 

tabagismo no mundo, conforme evidencia a figura 3, além de cumprir muitas das 

demais provisões da CQCT (Iglesias et al. 2007).  

 

Figura 3. Tratamento da dependência do tabaco. Países de maior atividade, 2008. 

Fonte: WHO (2009b). 

1.4 O enfrentamento do tabagismo no Brasil 

Desde 1985, o Brasil vem desenvolvendo intervenções para o controle do 

tabagismo. Porém, recente estudo sobre as DCNT realizado no país constatou que ―a 

pedra fundamental‖ do Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT) 

brasileiro é a legislação ampla que entrou em vigor em 1996, restringindo o uso do 
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tabaco em teatros, escolas, escritórios de governo e no sistema de transporte público, 

inserindo advertências em maços de cigarros e extensas campanhas nos meios de 

comunicação em massa (Iglesias et al. 2007). 

A partir de 2005, quando a CQCT foi ratificada pelo Brasil, a implementação 

nacional desse tratado ganhou status de política de Estado no país, fortalecendo a 

iniciativa de enfrentamento do tabagismo. Assim, constituiu-se no Brasil a Política 

Nacional de Controle do Tabaco, de caráter intersetorial e norteada pelos objetivos, 

princípios, obrigações e medidas da CQCT. Como espaço legítimo para a governança 

dessa política foi consolidada a Comissão Nacional para Implementação da Convenção-

Quadro para o Controle do Tabaco (CONICQ), com representações de diferentes setores 

do governo e coordenada pelo setor Saúde. Para a comissão, as medidas e diretrizes da 

Convenção-Quadro são o mapa de obrigações legais a serem cumpridas pelo Estado 

brasileiro (INCA 2012). 

Dentre as diversas ações que compõem a Política Nacional de Controle do 

Tabaco destacam-se a vigilância epidemiológica, realizada por meio de inquéritos 

periódicos sobre tabagismo; o Programa Nacional de Diversificação da Produção em 

Áreas Cultivadas com Tabaco; a Política de preços e impostos para o setor fumo; o 

combate ao mercado ilegal de produtos de tabaco e o PNCT (INCA 2012). 

O PNCT tem como objetivo reduzir a prevalência de fumantes no Brasil e a 

consequente morbimortalidade por doenças tabaco relacionadas. Para tanto, utiliza 

quatro grandes estratégias (Brasil 2004b): 

(i) prevenção da iniciação ao tabagismo; 

(ii) proteção da população contra a exposição ambiental à fumaça de tabaco; 

(iii) promoção e apoio à cessação de fumar; e 

(iv) regulação dos produtos de tabaco. 

Esse conjunto de estratégias é implementado de forma estruturada, com base em 

um modelo lógico que engloba ações educativas e de mobilização de políticas e de 

iniciativas legislativas e econômicas. As ações educativas subdividem-se em ações 

pontuais, como campanhas e disseminação na mídia, e ações informativas contínuas, 

executadas em ambientes de trabalho, escolas e unidades de saúde. As ações de âmbito 

legislativo e econômico estão relacionadas à criação de leis e medidas econômicas, 

como políticas tributárias, de preço e agrícolas (INCA 2003b). 
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Dentre as ações educativas pontuais, podem ser destacadas duas iniciativas 

importantes: o Dia Mundial sem Tabaco, cujo tema é definido pela OMS e o Dia 

Nacional de Combate ao Fumo, que tem como grande objetivo alcançar os jovens. As 

ações informativas contínuas, por sua vez, têm como diretriz a geração de fluxo 

constante de informação e a intervenção em microambientes (locais de trabalho, 

unidades escolares e unidades de saúde), a fim de promover a mudança de 

comportamento (INCA 2003b). 

As ações econômicas e legislativas também foram ampliadas nos últimos anos 

no Brasil, envolvendo diferentes instituições. Uma iniciativa que merece destaque 

refere-se à publicação da Lei Antifumo nº 12.546/2011 (Brasil 2011b), que proíbe o 

fumo em locais fechados em todo o país, independente de serem públicos ou privados. 

Com a norma, a proibição não está mais restrita a teatros, escolas, escritórios de 

governo e ao sistema de transporte público. As áreas reservadas aos fumantes, os 

―fumódromos‖, também estão proibidas. É importante mencionar também o papel da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), responsável pela regulação, controle 

e fiscalização dos produtos do tabaco. Iniciativa recente, implantada por meio da 

Resolução RDC 14/2012 (Brasil 2012b), refere-se à restrição do uso de aditivos em 

produtos derivados do tabaco comercializados no Brasil. Os principais alvos da 

restrição são aditivos de aroma e sabor, que tornam o produto mais atrativo, 

especialmente para os jovens. 

As ações adotadas no Brasil criam um contexto social de redução da aceitação 

do tabagismo e que estimula a cessação de fumar, aumentando a demanda por 

tratamento. Para atender a essa demanda, incorporou-se ao PNCT o Programa Cessação 

do Tabagismo (PCT) (INCA 2003b). 

1.5 O Programa de Cessação do Tabagismo no Brasil e no município de Goiânia 

O Programa de Cessação do Tabagismo envolve ações sistemáticas e 

específicas, visando aumentar o acesso do fumante aos métodos eficazes para cessação 

de fumar. Sua implementação requer a articulação de ações como capacitação de 

profissionais de saúde, divulgação dos métodos eficazes de tratamento por meio de 

campanhas, da mídia e de eventos dirigidos a profissionais de saúde e ações voltadas à 
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abordagem e tratamento do fumante na rede do Sistema Único de Saúde (SUS) (INCA 

2003b). 

Outras ações fizeram parte do momento inicial de implantação, como a 

elaboração de um consenso nacional sobre métodos eficazes para cessação do 

tabagismo e a implantação do ―Disque Pare de Fumar‖ (INCA 2003b). Após mais de 

uma década, essas ações encontram-se concluídas ou em fase final de execução. O 

Consenso para Abordagem e Tratamento do Fumante foi publicado em 2001, o ―Disque 

Pare de Fumar‖ encontra-se implantado e a execução de convênios firmados a partir de 

1996 entre o Fundo Nacional de Saúde e as Secretarias Estaduais de Saúde, para que 

elas se estruturassem para o gerenciamento e descentralização das ações de controle do 

tabagismo para os municípios, encontram-se em fase de finalização. 

A implantação do PCT é coordenada pelo INCA e envolve a participação da 

rede hierarquizada e regionalizada que compõe o SUS, nas diferentes esferas 

administrativas. Em 2003, já havia vinte e sete Coordenações Estaduais de Tabagismo 

estruturadas no âmbito das Secretarias Estaduais de Saúde que, por sua vez, vêm 

descentralizando as ações do programa para seus respectivos municípios (INCA 2003b). 

No município de Goiânia, capital do estado de Goiás, já em 2005 a Secretaria 

Municipal de Saúde incorporou o Programa de Cessação do Tabagismo, cuja 

coordenação é realizada no âmbito da Divisão de Doenças Crônico-Degenerativas 

(DVDCD). O programa foi implantado em unidades de saúde da Atenção Primária e 

vem sendo expandido gradativamente. Goiânia foi o primeiro município do estado a 

implantar o programa, figurando entre os 88 municípios com ações executadas para 

tratamento do tabagismo no Brasil em 2005 (Carvalho 2009). 

Ao longo dos anos, a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia empenhou-se 

em garantir sustentabilidade à implantação do programa. Manteve equipe técnica 

qualificada para a coordenação do PCT, inseriu o programa na rede de saúde, 

promovendo capacitação periódica dos profissionais de saúde envolvidos, e assumiu a 

responsabilidade pela compra complementar dos medicamentos, diante de dificuldades 

enfrentadas pelo Ministério da Saúde para seu fornecimento nos anos iniciais de sua 

implantação. 
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1.5.1 O tratamento da dependência da nicotina 

Em 1988, um importante relatório norte-americano concluiu que: (i) o cigarro e 

outras formas de uso do tabaco geram dependência; (ii) a nicotina é a droga presente no 

tabaco que causa essa dependência; (iii) os processos farmacológicos e 

comportamentais que determinam a dependência de nicotina são similares àqueles que 

determinam a dependência de outras drogas como a heroína e a cocaína (Henningfield 

& Higgins 1989). 

Atualmente, o tabagismo é amplamente reconhecido como uma doença 

epidêmica resultante da dependência de nicotina e classificado pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) no grupo dos transtornos mentais e de comportamento 

decorrentes do uso de substâncias psicoativas na Décima Revisão da Classificação 

Internacional de Doenças (CID-10) (Brasil 2004b). 

Diversos questionários foram idealizados para identificar e aferir o grau de 

dependência do individuo à nicotina, na tentativa de quantificar o dano causado pelo 

tabagismo e orientar possíveis intervenções terapêuticas (Santos 2011). Em uma revisão 

sobre os instrumentos usados na avaliação do tabagismo, o questionário mais citado 

para avaliação da dependência foi o Teste de Fagerström (Santos et al. 2011). A partir 

das perguntas definidas nesse teste, é estabelecido o grau de dependência, conforme os 

seguintes resultados: (i) para zero a dois pontos, grau de dependência muito baixo; (ii) 

para três a quatro pontos, baixo; (iii) para cinco pontos, médio; (iv) para seis a sete 

pontos, elevado; e (v) para oito a dez pontos, muito elevado (Brasil 2004b). 

Existem diversos modelos de tratamento e guias internacionais propostos para a 

dependência à nicotina, sendo a abstinência a meta mais importante e mais difícil de ser 

mantida. Os métodos preconizados como primeira linha de tratamento são a terapia de 

reposição de nicotina (TRN), a utilização de bupropiona e a terapia comportamental 

breve em grupo ou individual (Marques et al. 2001). 

O modelo de tratamento adotado pelo PCT no Brasil segue as disposições do 

Consenso para Abordagem e Tratamento do Tabagismo do Ministério da Saúde e 

contempla os métodos preconizados como primeira linha de tratamento. Tem como eixo 

central a abordagem cognitivo-comportamental, prevendo o apoio medicamentoso para 

casos específicos, mediante utilização de TRN e da bupropiona (Brasil 2004b). 



16 

Como forma de prover o tratamento, o Ministério da Saúde, por meio das 

Portarias GM/MS Nº 1.035, de 31 de maio de 2004 e Portaria SAS/MS/Nº 442 de 13 de 

agosto de 2004, aprovou o Plano de Implementação da Abordagem e Tratamento do 

Tabagismo no SUS e o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas – Dependência à 

Nicotina (PCDT) (Cavalcante 2005). 

De acordo com o protocolo, com o objetivo de elaborar um plano de tratamento, 

o paciente deve passar por uma consulta, antes de iniciar a abordagem cognitivo-

comportamental. Nessa consulta, o profissional de saúde deverá avaliar a motivação do 

paciente em deixar de fumar, seu nível de dependência física à nicotina, se há indicação 

e/ou contraindicação de uso do apoio medicamentoso, existência de comorbidades 

psiquiátricas e colhe sua história clínica (Brasil 2004b). 

Em seguida o paciente deverá receber a abordagem cognitivo-comportamental 

intensiva, uma estratégia que combina intervenções cognitivas com treinamento de 

habilidades comportamentais, muito utilizada para o tratamento das dependências. A 

abordagem intensiva é realizada em ambulatório específico para atender os fumantes 

que querem deixar de fumar. Pode ser feita individualmente ou em grupo e é indicada 

para fumantes que foram identificados como motivados a tentarem deixar de fumar ou 

para aqueles que procuraram diretamente os profissionais para esse tipo de apoio (Brasil 

2001).  

Conforme preconiza o PCDT (Brasil 2004b), a abordagem cognitivo-

comportamental intensiva é realizada por meio de sessões individuais ou em grupo de 

apoio, entre 10 a 15 participantes, coordenadas por um a dois profissionais de saúde de 

nível superior, seguindo o esquema abaixo: 

 quatro sessões iniciais, estruturadas, preferencialmente semanais; 

 seguidas de duas sessões quinzenais, com os mesmos participantes; 

 e uma reunião mensal aberta, com a participação de todos os grupos, para 

prevenção da recaída, até completar um ano. 

As quatro primeiras sessões, que correspondem ao primeiro mês de tratamento, 

possuem roteiro e conteúdo sistematizado, dispostos em manuais elaborados pelo INCA 

para cada uma delas e disponibilizados aos participantes do grupo. 

O tratamento medicamentoso é feito por meio da TRN, com a utilização de 

adesivos transdérmicos de nicotina de 21, 14 e 7mg, goma de mascar de nicotina de 2 e 
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4mg e cloridrato de bupropiona 150mg (Brasil 2004b). Mais recentemente foram 

incorporadas ao programa as pastilhas de nicotina, de 2 e 4mg. 

Os medicamentos têm a função de facilitar a abordagem cognitivo-

comportamental, que é a base para a cessação de fumar e deve sempre ser utilizada. 

Atuam como coadjuvantes no processo, pois, ao minimizar os sintomas físicos da 

síndrome de abstinência (ansiedade, irritabilidade, sonolência diurna e insônia, apetite 

aumentado para doces, ―fissura‖ - desejo intenso de fumar - e outros), facilitam as 

mudanças de comportamento que o fumante deve incorporar no seu dia-a-dia sem o 

cigarro (Brasil 2001; Marques et al. 2001).  

O outro tipo de abordagem cognitivo-comportamental é a chamada abordagem 

breve. É indicada para ser realizada nas consultas de rotina e subdivide-se em duas 

modalidades. A abordagem breve/mínima PAAP consiste em perguntar e avaliar, 

aconselhar e preparar o fumante para que deixe de fumar, sem, no entanto, acompanhá-

lo nesse processo. Tem duração de três minutos. A abordagem básica (PAAP) consiste 

em perguntar, avaliar, aconselhar, preparar e acompanhar o fumante para que deixe de 

fumar. Tem duração de três a cinco minutos (Brasil 2001). 

1.5.2 Efetividade das estratégias de abordagem e tratamento do tabagismo 

A efetividade de uma intervenção em saúde é um dos aspectos a serem 

analisados para decisão quanto à sua utilização, especialmente quando se trata de sua 

implantação no âmbito da saúde coletiva (Drummond M.F. et al. 2005). A efetividade 

das estratégias de abordagem e tratamento do tabagismo já é bastante conhecida 

(Kahende et al. 2009). 

Uma meta-análise da Cochrane de 2011 concluiu que o aconselhamento médico 

é efetivo para promover a cessação do tabagismo. Quando comparado à sua não-

utilização, gera aumento nas taxas de cessação do tabagismo, expressas em risco 

relativo (RR), tanto na modalidade de aconselhamento breve (RR 1,66, IC 95%: 1,42 – 

1,94), quanto na modalidade intensiva (RR 1,84, IC 95%: 1,60 – 2,13). A comparação 

entre o aconselhamento breve e o intensivo mostrou uma pequena vantagem do 

intensivo (RR 1,37, IC 95%: 1,20 – 1,56) (Stead et al. 2011). 
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Outra meta-análise da Cochrane indica que os programas de terapia em grupo 

são melhores para auxiliar as pessoas a deixarem de fumar que os programas de 

autoajuda e outras intervenções menos intensivas. Foi identificado um aumento de 98% 

nas taxas de cessação com a utilização de programas em grupo, ao serem analisados 

dados agrupados de 4.375 fumantes (RR 1,98, IC 95%: 1,60 – 2,46) (Stead et al. 2009). 

Em relação à terapia de reposição de nicotina, as evidências disponíveis indicam 

que todas as formas disponíveis (goma, adesivo transdérmico, spray nasal, inalador e 

pastilhas sublinguais de nicotina) podem ajudar as pessoas que tentam parar de fumar, 

aumentando suas chances de sucesso. A TRN aumenta a taxa de cessação em 50 a 70%. 

Cada tipo de TRN comparada a placebo ou à não-utilização gerou os aumento relativo 

nas taxas de sucesso, expressas em RR, conforme descrito a seguir (Stead et al. 2008): 

 1,43 (IC 95%: 1,33 a 1,53) para goma de nicotina, a partir de dados agrupados 

de 53 ensaios clínicos; 

 1,66 (IC 95%: 1,53 a 1,81) para adesivo de nicotina (41 ensaios clínicos); 

 1,90 (IC 95%: 1,36 a 2,67) para inalador de nicotina (quatro ensaios clínicos); 

 2,00 (IC 95%: 1,63 a 2,45) para pastilha de nicotina (seis ensaios clínicos); 

 2,02 (CI 95%: 1,49 a 3,73) para spray nasal de nicotina (quatro ensaios 

clínicos). 

Segundo os autores, a efetividade da TRN parece ser independente da 

intensidade de suporte adicional oferecido aos indivíduos. Oferecer níveis intensivos de 

suporte, apesar de benéfico em relação à probabilidade de cessação, não é essencial para 

o sucesso da TRN (Stead et al. 2008). 

A bupropiona, quando utilizada como única estratégia medicamentosa, aumenta 

de forma significativa a cessação do tabagismo de longa duração, aumentando em 69% 

as chances de abandono do hábito de fumar (RR 1,69, IC 95%:1,53 – 1,85). No estudo 

em questão, foram analisados 36 ensaios clínicos, totalizando 11.140 fumantes. Dados 

agregados de três ensaios clínicos (1.622 indivíduos), comparando bupropiona e 

vareniclina, mostraram menores chances de sucesso com a bupropiona (RR 0,66, IC 

95%: 0,53 – 0,82) (Hughes et al. 2011). 

As meta-análises da Cochrane utilizam como medida de resultado a abstinência 

do tabagismo após, no mínimo, seis meses de seguimento. 
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Algumas evidências científicas já foram produzidas no Brasil analisando as 

estratégias adotadas no PCT. Ensaio clínico randomizado realizado com 1.199 adultos 

residentes no município do Rio de Janeiro avaliou a efetividade da abordagem 

cognitivo-comportamental, em diferentes configurações (breve ou intensiva, totalizando 

no máximo quatro sessões), associada e não associada ao uso de adesivos transdérmicos 

de reposição de nicotina. Os autores relatam que os percentuais de abstinência 

encontrados aos 12 meses de seguimento foram de 20% na combinação dos grupos que 

não receberam adesivos e de 32% nos grupos com adesivos. Os resultados encontrados 

são um pouco superiores aos achados de em um estudo realizado na Mayo Clinic em 

Rochester, Minnesota, Estados Unidos (14,2% e 27,5% respectivamente) (Otero et al. 

2006). 

Outro estudo realizado com 320 pacientes atendidos no ambulatório de apoio ao 

tabagista do Hospital de Messejana no Ceará relata que 50,8% dos pacientes que se 

encontravam no programa de tratamento há pelo menos um ano pararam de fumar. O 

programa contemplava sessões de abordagem cognitivo-comportamental, apoio 

medicamentoso (adesivo de nicotina e bupropiona) e terapia complementar 

(acupuntura). Os autores concluíram pela significativa associação entre o uso de terapia 

medicamentosa e a chance de parar de fumar (Sales et al. 2006). 

Em Minas Gerais, estado em que o programa alcançava 7% dos municípios em 

2008, foi identificada uma taxa média de cessação do tabagismo de 40,5% na quarta 

sessão de terapia cognitivo-comportamental, a partir de dados das planilhas de 

acompanhamento do programa padronizadas pelo INCA.
 
Participantes do programa em 

dois municípios metropolitanos de Minas Gerais, Belo Horizonte e Betim, foram 

avaliados em estudo de coorte histórico. As taxas de cessação do tabagismo encontradas 

chegaram a 42,6% por mais de seis meses e a 35,5% por mais de 15 meses (Santos 

2011). 

1.5.3 Custos da abordagem e tratamento do tabagismo  

Ao contrário do que ocorre com as informações acerca da efetividade do 

tratamento do tabagismo, parece ser escassa na literatura informação específica acerca 

dos custos dos programas de cessação do tabagismo. 
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Um dos estudos encontrados na literatura disponível relata que, nos Estados 

Unidos, a implementação do Programa de Prevenção e Cessação do Tabagismo gerou 

um gasto médio anual de U$ 6,7 milhões com medicamentos e aconselhamento médico 

e de U$ 558 mil com promoção e propaganda, no período de 2007 a 2009. Cerca de 38 

mil fumantes se beneficiaram do programa a cada ano. O custo médio por usuário foi de 

U$ 178 para medicamentos, serviços de aconselhamento e de U$ 5 para promoção e 

propaganda (Richard et al. 2012). 

Outro estudo identificado é um ensaio clínico conduzido para avaliar um 

programa de cessação do tabagismo para pacientes ambulatoriais com diagnóstico de 

depressão. Para o grupo de tratamento, foi utilizado um esquema terapêutico aplicado 

em fases: três avaliações do estágio de motivação para deixar de fumar (mediadas por 

computador), seis sessões de aconselhamento psicológico (a primeira de 45 minutos e as 

demais de 30 minutos cada), 10 semanas de TRN com adesivo e duas semanas 

adicionais de TRN e bupropiona para aqueles que não respondiam ao esquema anterior. 

Foi identificado custo médio de U$ 363 por paciente atendido. Esse valor refere-se a 

preços de 2003 e não inclui os custos para tratamento da saúde mental, que, quando 

agregados, resultaram em custo por paciente de U$ 4.805 (Barnett et al. 2008). 

No Brasil, um estudo de custo-efetividade identificou o custo médio dos 

medicamentos usados para tratamento do tabagismo, utilizando como referência valores 

médios praticados no mercado no Rio de Janeiro, em dezembro de 2007.  O custo da 

goma de mascar para tratamento por um período de 12 semanas variou de R$ 427,56 a 

494,40, enquanto o custo do adesivo variou de R$ 413,40 a R$ 501,40 (entre oito e doze 

semanas). A bupropiona, em apresentação genérica, apresentou o custo mais baixo dos 

medicamentos considerados de primeira linha no tratamento (R$ 328,72), enquanto a 

vareniclina apresentou o custo mais elevado: R$ 954,04 para 12 semanas de tratamento 

(Araújo 2008). 

A tabela 3, apresentada no estudo, demonstra o custo anual para o tratamento de 

um paciente fumante, de acordo com a posologia descrita no protocolo estabelecido 

pelo Consenso Brasileiro de Tabagismo (Araújo 2008). 
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Tabela 3. Custo dos medicamentos para o tratamento do tabagismo no Brasil, 2007. 

(Fonte: Araújo, 2008) 

Tipo de Protocolo Duração Dosagem 
Custo 

unitário* 

N°  

unidades 

Custo por 

tratamento 

Goma de nicotina,  3 meses  2mg 35,63 12 cx./30 g 427,56 

Goma de nicotina 3 meses  4mg 41,20  12 cx./30 g 494,40 

Adesivo de nicotina 4 semanas  7mg 40,23  4 cx./7 ad 160,92 

Adesivo de nicotina 4 semanas  14mg 41,12  4 cx./7 ad 164,48 

Adesivo de nicotina 4 semanas 21mg 44,00 4 cx/7 ad 176,00 

Bupropiona 3 meses  150mg  54,77  6 cx/30 comp. 328,72 

Vareniclina kit 1º mês 0,5/1,0mg 318,00 Tb 0,5/1,0mg 318,00 

Vareniclina kit 2º- 3º meses  1,0mg 636,04 1 cx/60 comp 636,04 

*Custo médio praticado no mercado, no Rio de Janeiro, em dezembro/2007. 

 

As informações de custo, agregadas às informações acerca da efetividade das 

intervenções, permitem a realização das análises de custo-efetividade, outra informação 

importante a ser utilizada para a tomada de decisão quanto à implementação de políticas 

de saúde. 

1.6 Análises de custo-efetividade 

O número crescente de tecnologias em saúde
4
 disponíveis, agregado a questões 

como envelhecimento populacional, aumento da cobertura das ações em saúde, dentre 

outros fatores, geram aumento dos gastos e exercem pressão sobre os orçamentos para a 

saúde. Segundo Kobelt (2002), o principal determinante do aumento dos custos em 

saúde é a disponibilidade de um número maior de opões de tratamento e a adoção de 

melhorias contínuas na qualidade e na intensidade do tratamento. 

A escassez de recursos e a incapacidade de produzir todos os resultados 

desejados implicam na necessidade de que escolhas sejam feitas, com base em 

diferentes critérios. As avaliações econômicas são análises comparativas de alternativas 

de ação em termos de seus custos e consequências, e constituem um desses critérios 

para a decisão (Drummond M.F. et al. 2005). São um processo pelo qual os custos de 

programas, sistemas, serviços ou atividades de saúde são comparados com alternativas e 

                                                 
4
 Tecnologias em saúde são todas as formas de conhecimento que podem ser aplicadas para a solução ou 

a redução dos problemas de saúde de indivíduos ou populações (Panerai et al. 1989). Portanto, vão além 

dos medicamentos, equipamentos e procedimentos usados na assistência à saúde (Brasil 2009). 
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suas consequências, verificando se ocorreu melhoria na atenção à saúde da população 

atendida e uma utilização mais adequada de recursos (Tanaka & Melo 2001). 

Existem diferentes tipos de avaliação econômica em saúde, com características 

metodológicas e interpretação prática distintas. Porém, grande parte dos especialistas 

utiliza a expressão ―estudo de custo-efetividade‖ de forma genérica, para descrever 

todos os tipos de análises: custo-efetividade, custo-benefício, custo-utilidade ou custo-

preferência (Brasil 2008). 

As análises de custo-efetividade são o método mais utilizado para comparar 

intervenções alternativas em saúde. Os impactos são medidos considerando o efeito 

natural mais apropriado ou unidades de medida epidemiológica, tais como número de 

doenças evitadas, internações prevenidas, mortes evitadas ou anos de vida salvos. Sua 

maior aplicabilidade na área de saúde é para a comparação entre alternativas que 

competem entre si, ou seja, duas estratégias possíveis, mas que não podem ser 

implementadas concomitantemente, também chamadas competitivas ou mutuamente 

exclusivas (Brasil 2008). É realizada quando a questão é saber se o tratamento 

representa um bom uso dos recursos em relação a uma doença e o indicador de 

resultado pode ser específico à doença em questão (Kobelt 2002). As análises de custo-

utilidade ou custo-preferência são um tipo especial de custo-efetividade, nas quais a 

medida de impacto das intervenções considera a qualidade de vida (Brasil 2008). É 

realizada quando se pretende saber se um tratamento representa um bom investimento, 

considerando todo tipo de doença. Neste caso, a comparação é feita com tratamentos de 

outras doenças e o indicador de resultado é genérico (Kobelt 2002). Medidas de 

resultado comumente utilizadas nos estudos de custo-utilidade são anos de vida 

ajustados pela incapacidade (DALY – disability-ajusted life years) e anos de vida 

ajustados pela qualidade (QALY – quality-ajusted life years). De forma simplificada, 

essas medidas são descritas a seguir. 

O DALY é métrica capaz de medir o impacto da mortalidade prematura e da 

perda de capacidade produtiva devido aos problemas de saúde em uma população. Para 

o seu cálculo é necessário estimar os anos de vida perdidos devido à morte prematura 

(YLL–years of life lost) e os anos de vida perdidos devido à incapacidade (YLD – years 

lived with disability). A soma do YLL e do YLD resulta no DALY (Pinto et al. 2012). 

QALY é uma métrica que mensura os anos de vida ganhos (sobrevida) ajustados 

pela qualidade ganha devido a uma intervenção de saúde. Assim, um QALY equivale a 
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um ano ganho ajustado por uma medida de utilidade que representa a qualidade de vida 

ganha com a intervenção. Esta medida de utilidade varia entre zero (morte) e um (saúde 

perfeita) e é mensurada por técnicas diretas e indiretas, através de instrumentos 

específicos (Pinto et al. 2012). 

Nos estudos de custo-benefício, o impacto das estratégias avaliadas é convertido 

em valores monetários (reais, dólares ou outra unidade monetária) e, portanto, atribui-se 

aos benefícios de uma ação em saúde um valor monetário. Os resultados destas análises 

são apresentados em benefícios líquidos (benefícios da intervenção menos os custos da 

intervenção) (Brasil 2008).  

As informações de custo-efetividade, de um modo geral, constituem subsídio 

para os tomadores de decisão em saúde coletiva quando precisam, por exemplo, 

escolher entre diferentes intervenções alternativas ou definir a magnitude de recursos a 

serem alocados em um determinado programa. 

1.6.1 Custo-efetividade das estratégias de abordagem e tratamento do 

tabagismo 

De acordo com o National Isntitute for Health and Clinical Excellence, os 

tratamentos para cessação do tabagismo não são apenas clinicamente efetivos, mas são 

também economicamente defensáveis, em suas diferentes alternativas terapêuticas 

(NICE 2008).  

As intervenções, variando desde o aconselhamento clínico breve aos programas 

de abordagem intensiva e uso de medicamentos, são custo-efetivas em relação a outras 

intervenções médicas. O tratamento continua sendo altamente custo-efetivo mesmo 

quando produz abstinência sustentada apenas em uma minoria dos fumantes tratados. 

De fato, os tratamentos para cessação do tabagismo têm sido referidos como ―padrão-

ouro‖ de custo-efetividade de intervenções preventivas (NICE 2008). 

Ao comparar, entre seis países da Europa e da América do Norte, o custo-

efetividade incremental de farmacoterapias associadas ao aconselhamento breve, em 

relação ao aconselhamento breve isolado para tratamento da dependência de nicotina na 

Atenção Primária, observou-se significativa variação nos resultados de custo-

efetividade entre os países. Um exemplo dessa diversidade é o custo de U$ 1.758 por 
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ano de vida salvo para o adesivo de nicotina para homens na Espanha, que no Reino 

Unido chegou a U$ 5.131 para mulheres. Os autores consideram que, numa análise 

ampla, mesmo com tal variação, o custo-efetividade dessas intervenções é favorável em 

comparação com outras ações da medicina preventiva em cada país, a exemplo do uso 

da lovastatina para prevenção primária de doença cardiovascular no Canadá (Cornuz 

2006). 

Na Austrália, uma análise de custo-efetividade concluiu que tanto a bupropiona 

quanto a TRN são altamente custo-efetivas, quando comparadas a outras drogas 

incluídas no Esquema de Benefícios Farmacêuticos Australiano (Pharmaceutical 

Benefits Scheme – PBS). Para a bupropiona, o custo por DALY evitado foi de A$ 7.900 

e, para TRN, de A$ 17.000. A cessação do tabagismo geraria um aumento de um a 7,6 

anos na expectativa de vida dos fumantes, dependendo da idade da cessação e do sexo.  

O estudo sugeriu ainda que a inclusão da TRN no PBS geraria um impacto financeiro 

moderado. Após a inclusão da TRN no PBS, o custo anual de sua provisão para 6% dos 

fumantes habituais seria de A$ 40 a 110 bilhões, a depender do preço listado para os 

medicamentos. Os autores apontaram que a disponibilização dessas estratégias de 

tratamento por meio do ressarcimento constituiria um passo positivo e racional para 

maior redução da carga de doenças tabaco-relacionadas na Austrália (Bertram et al. 

2007). 

Na Tailândia, um programa comunitário de cessação do tabagismo baseado em 

medicamentos, quando comparado ao cuidado usual, resultou em economia de recursos 

e em anos de vida salvos, sob a perspectiva do sistema de saúde. Os resultados indicam 

que o programa gera 0,18 anos de vida ganhos entre os homens, com redução de custo 

de U$ 500 para o sistema de saúde, por fumante tratado. Para mulheres, resultou em 

0,24 anos de vida ganhos e na redução de custos de U$ 614 (Thavorn & 

Chaiyakunapruk 2008). 

A partir de revisão sistemática de avaliações econômicas de programas de 

controle do tabagismo, Kahende e colaboradores (2009) também concluem que as 

políticas e programas de controle do tabagismo são custo-efetivas ou altamente custo-

efetivas quando comparadas com outras intervenções públicas em saúde. O tratamento 

medicamentoso e aconselhamento individual ou em grupo para cessação do tabagismo 

parecem ser as intervenções mais estudadas dentre as estratégias para controle do 

tabagismo (Kahende et al. 2009). 
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Para a análise dos programas de cessação do tabagismo, o estudo considera 

combinações dos diferentes componentes, quais sejam: aconselhamento, adesivo 

transdérmico e goma de mascar de nicotina, bem como a associação com o 

antidepressivo bupropiona. As medidas de efetividade mais presentes são anos de vida 

salvos e anos de vida ajustados pela qualidade. Nos sete estudos que avaliaram a terapia 

de reposição de nicotina e uso de bupropiona, a TRN mostrou-se altamente custo-

efetiva, com um custo incremental por ano de vida ganho variando de U$ 1.447 a U$ 

11.374. Os quatro estudos referentes a aconselhamento e terapia em grupo apresentaram 

evidência de que aconselhamento é um tratamento custo-efetivo para cessação do 

tabagismo, sugerindo que o uso adicional de TRN tende a ser mais custo-efetivo que o 

aconselhamento isoladamente. A revisão concluiu também que os benefícios com o 

programa excedem os custos e são mais baratos que acompanhamento de pacientes de 

risco cardiovascular e rastreamento de câncer quando avaliados em custo por QALY 

(Kahende et al. 2009). 

Um estudo que compara estratégias de cessação do tabagismo conduzidas na 

Atenção Primária na Alemanha concluiu pelo alto potencial de redução das morbidades 

tabaco-relacionadas por meio das estratégias testadas, a um baixo custo, recomendando 

sua implementação como rotina por médicos de família. De acordo com esta análise, 

para um adicional de 1% na quantidade de pacientes em abstinência ao final de 12 

meses de tratamento, €9.80 ou €6.96 foram necessários, a depender da estratégia 

adotada (Salize et al. 2009). 

Meta-análise realizada pela Cochrane concluiu que intervenções totalmente 

financiadas diretamente para os fumantes aumentam a taxa de cessação, as tentativas de 

parar de fumar e a utilização dos medicamentos pelos fumantes, quando comparadas a 

intervenções não-financiadas. O custo absoluto de intervenções como terapia 

comportamental, reposição nicotínica ou bupropiona pode ser de U$ 260 a U$ 1.453 por 

ex-fumante (Reda et al. 2009). 

Observa-se, portanto, a partir dos estudos analisados, um panorama positivo em 

relação ao custo-efetividade de estratégias de cessação do tabagismo. Tais evidências 

podem assumir papel fundamental para o incentivo a essas ações, sob a lógica da 

alocação eficiente de recursos, em prol de melhores resultados em saúde para a 

população. Neste ponto, é importante ressaltar que, para possibilitar a realização de uma 
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análise de custo-efetividade, é imprescindível que se produza a informação de custo da 

intervenção em questão. 

1.7 Análises de custo 

As análises de custo constituem parte essencial das diferentes modalidades de 

avaliação econômica em saúde (Drummond M.F. et al. 2005). Apresentarem também 

papel importante para a gestão, na medida em que podem subsidiar decisões em 

diferentes etapas do ciclo de gestão, como aquelas referentes ao planejamento das ações, 

conforme apontam Martins & Rocha (2010). Os estudos de custo têm por objetivo 

estimar os custos de uma intervenção de saúde, incluindo intervenções clínicas, 

preventivas e políticas públicas de saúde (Toscano 2006). 

A literatura referente à análise de custos é vasta, havendo abordagens e 

terminologias diferenciadas, a depender do referencial teórico. Os dois principais 

métodos desenvolvidos para análise de custos são a avaliação econômica e a análise 

baseada na contabilidade de custos. Esses métodos não são mutuamente excludentes, 

mas apresentam suas especificidades e objetivos, atrelados principalmente ao problema 

de decisão a ser enfrentado (Mogyorosy & Smith 2005). Assim, aspectos conceituais e 

metodológicos precisam ser delimitados a fim de proporcionar compreensão adequada 

para a análise de custos proposta. 

1.7.1 Aspectos conceituais relevantes 

A princípio, é importante diferenciar custos financeiros de custos econômicos. 

Os custos financeiros são a retirada de dinheiro real para uso em recursos necessários à 

produção de um programa ou intervenção e para gerenciar o impacto para saúde de um 

indivíduo. Os custos econômicos referem-se aos custos de oportunidade de uma 

determinada intervenção. Representam o valor da melhor alternativa não concretizada e 

possível, dados os recursos limitados disponíveis para a produção de determinado bem 

ou serviço de saúde. Ou seja, representam o custo em que a sociedade incorre ao 

disponibilizar uma tecnologia em saúde à população, à medida que os recursos 

empregados para tal fim ficam indisponíveis para outras finalidades. Estes custos 

fornecem uma estimativa mais completa do valor real da intervenção, pois incluem 
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todos os recursos utilizados para implementar uma estratégia em saúde, independente de 

corresponderem ou não a um valor financeiro efetivamente gasto. Um exemplo típico de 

recurso que representa custo econômico é o tempo de voluntários dedicado a uma 

atividade de saúde (Brasil 2008, 2012a). 

Para a estimativa de custos, algumas categorizações também se fazem 

necessárias, sendo que os custos podem ser classificados de diferentes maneiras. Uma 

importante diferenciação nos estudos de custos refere-se às categorias de custos 

médicos e não-médicos. 

São considerados custos médicos (medical costs) os custos diretos de tratamento 

ou intervenções realizados no sistema de saúde, como consultas e aconselhamentos com 

profissional de saúde, medicamentos, testes diagnósticos, dentre outros. Os custos não-

médicos (non-medical costs) são aqueles que se referem a itens habitualmente não 

classificados como de consumo médico ou de saúde, tais como equipamentos não 

médicos, transporte do pacientes e outros (Toscano 2006). 

Outra classificação diferencia custos recorrentes de custos de capital. Custos 

recorrentes ou regulares (recurrent or regular costs) são aqueles que se mantém depois 

da fase inicial de aprendizado, quando as rotinas já estão incorporadas à entidade 

(Sandford et al. 1989). Custos de capital (capital costs), por sua vez, são os custos de 

compra dos ativos de capital exigidos pelo programa, como equipamentos, instalações 

físicas, etc. Representam um investimento em um ativo que é utilizado ao longo do 

tempo (Drummond M.F. et al. 2005). Enquanto os custos recorrentes são repetitivos, os 

custos de capital representam um custo que ocorre em um dado momento, em geral, no 

início de um programa, e que são mensurados por meio do cálculo do custo anual 

equivalente. 

A variação dos custos em relação à quantidade produzida de um determinado 

serviço gera outra classificação relevante. Nesse sentido, custos fixos são aqueles cujo 

montante não é afetado pelo volume de atividades, dentro de um determinado intervalo 

do nível de atividade. Um exemplo típico desses custos é o aluguel (Martins & Rocha 

2010). Em um determinado intervalo de atividades, o aluguel não varia conforme o 

número de pacientes atendidos em uma unidade de saúde.  Já os custos variáveis são 

aqueles afetados de maneira direta pelo volume produzido, dentro de determinado 

intervalo do nível de atividades (Martins & Rocha 2010). O material médico-hospitalar 
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é um exemplo clássico de custo variável em função da quantidade de pacientes 

atendidos em um determinado serviço. 

Ao se tratar de análises de custo, um aspecto importante refere-se ao tratamento 

dado aos overheads. Por definição, overheads, ou custos indiretos, são aqueles que não 

se consegue atribuir diretamente ao produto ou serviço (objeto de custo) de forma 

economicamente viável (Mogyorosy & Smith 2005). Referem-se a recursos utilizados 

por diferentes departamentos ou programas, como a administração geral de um hospital, 

limpeza, vigilância, energia elétrica e outros (Drummond M.F. et al. 2005) e devem ser 

alocados de forma justa aos serviços ou produtos (Mogyorosy & Smith 2005). Os 

overheads contrapõem-se aos custos diretos, ou seja, aqueles que estão diretamente 

relacionados ao desenvolvimento de um produto ou serviço, podendo, portanto, ser 

quantificados com precisão e objetividade. São exemplos o tempo dos profissionais da 

assistência à saúde, o material empregado no serviço em questão, exames laboratoriais, 

medicamentos e outros (Tan et al. 2009; Martins & Rocha 2010).  

Esses conceitos são aplicados a diferentes métodos que podem ser utilizados 

para estimar custos de uma intervenção em saúde, que, em linhas gerais, envolvem a 

contextualização da análise de custos, a elaboração de um inventário de custos, a 

quantificação dos custos e o cálculo de medidas de custos finais (Toscano 2006).  

O primeiro passo, a contextualização da análise, refere-se à definição da 

perspectiva a ser adotada, ou seja, o ponto de vista do estudo ou a quem ele se direciona. 

As perspectivas mais comumente utilizadas nos estudos de avaliação econômica são 

aquelas que consideram o ponto de vista do paciente e da família, dos hospitais, do setor 

público, das companhias de seguro ou da sociedade como um todo. A seleção da 

perspectiva da análise direciona a definição de quais itens de custo serão considerados 

(Drummond M.F. et al. 2005; Brasil 2008). 

A perspectiva da sociedade é a mais abrangente e leva em consideração as 

consequências diretas ou indiretas da intervenção para toda a sociedade. Todos os 

efeitos na saúde e custos resultantes são considerados, independente de quem é afetado 

ou tratado e independente de quem está pagando pela intervenção. Inclui, portanto, 

todos os custos relacionados ao tratamento médico e também custos relacionados ao 

tempo do paciente, familiares e terceiros envolvidos no tratamento. A perspectiva do 

setor público considera o pagamento dos serviços utilizados nas unidades de saúde, 

incluindo os custos administrativos. A perspectiva do paciente, por sua vez, inclui: as 
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despesas pagas diretamente pelo paciente; despesas pessoais com o tratamento; todos os 

custos com transporte e outros serviços não-médicos; despesas diretas relacionadas ao 

tempo dos familiares ou terceiros envolvidos no tratamento; e o custo de oportunidade 

referente ao tempo do paciente relacionado à intervenção (Brasil 2008). 

A elaboração do inventário de custo refere-se à identificação dos insumos, ou 

itens de custo utilizados para a prestação do serviço. Estes itens podem ser bastante 

diferenciados, incluindo: custos dos funcionários (salários ou remuneração por hora e 

suplementos salariais - benefícios extras tais como seguro saúde, etc.), suprimentos e 

materiais associados com cada tipo de serviço proporcionado, custos laboratoriais, 

medicamentos, instalações (aluguel e utilidades), manutenção das instalações e 

equipamentos, transporte e gastos com viagens, materiais educativos, treinamentos, 

dentre outros (Haddix et al. 2002). 

A etapa de quantificação dos custos e o cálculo de medidas de custos finais 

referem-se às metodologias de custeio, que serão abordadas em detalhe no item 

seguinte. 

1.7.2 Metodologias de custeio 

Essencialmente, a estimativa de custos tem dois elementos: mensuração da 

quantidade de recursos utilizados e atribuição de um custo unitário a esses recursos 

(Drummond M.F. et al. 2005). Entretanto, cada um desses elementos envolve diversas 

questões analíticas e metodológicas. Um aspecto fundamental refere-se ao nível de 

acurácia com que os recursos são mensurados e valorados. Com base nesse critério, as 

metodologias de custeio para análise de custos de serviços de saúde são classificadas em 

microcusteio e macrocusteio (Tan et al. 2009). 

O microcusteio (microcosting) representa a metodologia em que cada item dos 

recursos utilizados é estimado e um custo unitário é a ele atribuído, resultando nas 

estimativas de custo com maior nível de precisão (Drummond M.F. et al. 2005). No 

microcusteio, utiliza-se alto grau de detalhamento para identificação dos insumos 

consumidos. O método subdivide-se ainda em bottom up (de baixo para cima) e top 

down (de cima para baixo) (Tan 2009). 
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No microcusteio bottom up, todos os itens de custo relevantes são mensurados e 

valorados para os pacientes, individualmente. Em função da grande acurácia, é 

considerado como padrão-ouro das metodologias de custeio para avaliação econômica 

(Wordsworth et al. 2005). Apresenta, porém, como grande desafio, a viabilidade de 

execução, principalmente em função do tempo necessário para sua realização. No 

microcusteio do tipo top down, também são mensurados todos os itens de custo 

relevantes; porém, cada item é precificado para uma média de pacientes.  Drummond et 

al. (2005) consideram ser mais factível aplicar o método bottom up de forma restrita aos 

itens de custo que provavelmente tenham maior impacto no custo total. A figura 4 traz 

uma matriz dessas metodologias de custeio, evidenciando o nível de acurácia aplicado à 

mensuração e valoração dos itens de custo. 

 

Figura 4. Nível de acurácia de metodologias de custeio 

Fonte: (Tan 2009). 

  

Contrapondo-se ao microcusteio, encontra-se o macrocusteio (gross costing). 

Esta metodologia identifica os itens de custo em alto nível de agregação, englobando 

um ou alguns componentes de custo mais relevantes para o serviço analisado. É um 

método mais factível quando comparado ao microcusteio. Apresenta, porém, menor 

grau de precisão nas estimativas de custo (Tan 2009). 

Em relação à mensuração dos custos compartilhados por diferentes programas 

em uma mesma unidade de saúde (overheads), bem como dos custos de capital, o 

microcusteio não é aplicável. Isso decorre da dificuldade de se identificar uma forte 

relação entre estes itens de custo indiretos e a intervenção ou programa de saúde em 

análise. São considerados custos indiretos justamente por não apresentarem essa relação 

direta com a intervenção em saúde (Tan 2009). 
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Segundo Drummond et al. (2005), se um programa específico está sendo 

custeado, os custos compartilhados necessitam ser atribuídos a esse programa. 

Entretanto, considera não haver uma forma inequivocamente correta de apropriação ou 

alocação de overheads. 

De acordo com Finkler et al. (2007) há dois tipos de alocação de custos 

indiretos, em geral, compostos de overheads e custos de capital. No primeiro, os custos 

são transferidos dos departamentos de apoio para os departamentos médicos ou 

finalísticos por meio da alocação de custos entre diferentes centros de custos ou, ainda, 

utilizando-se o custeio por atividade, do inglês Activity Based Costing (ABC). O ABC 

constitui um método de custeio no qual a apropriação dos custos enfatiza a importância 

da identificação das atividades como direcionadoras do custo final de um produto ou 

serviço (Drummond M.F. et al. 2005). Bastante difundido atualmente, conforme afirma 

Nakagawa (2001), esse método tem como pressuposto o fato de que os recursos são 

consumidos pelas atividades realizadas e não pelos produtos em si. Assim, os insumos 

consumidos são alocados às atividades e, posteriormente, aos produtos, por meio do 

rastreamento dessas atividades (Nakagawa 2001). Os custos dos setores de apoio de 

uma unidade de saúde são transferidos aos setores finais de prestação de serviço com 

base em atividades que direcionam esses custos (Drummond M.F. et al. 2005). Esse 

critério de direcionamento das atividades e, consequentemente dos custos, é conhecido 

como direcionador de custo (Nakagawa 2001). 

Para o segundo tipo de alocação dos custos indiretos, Finkler et al. (2007) 

descrevem quatro métodos básicos. O primeiro deles refere-se à alocação ponderada de 

serviços, por meio da qual um custo relativo é atribuído a cada paciente. É considerado 

o método que reflete o consumo de recursos mais próximo do real. Entretanto, exige 

muito tempo para a observação dos recursos consumidos e conversão desses recursos 

em unidades passíveis de valoração. Assim, a maioria das avaliações econômicas 

utilizam os outros métodos: alocação por taxa horária, por dia de internação ou por 

mark-up marginal. A alocação por taxa horária considera o tempo de serviço do 

tratamento primário como uma proxy para o consumo de recursos, gerando um custo 

por minuto de tratamento. O método de alocação por dia de internação considera que 

todos os pacientes têm o mesmo custo indireto por dia de internação. Na alocação por 

mark-up marginal, os custos indiretos são distribuídos a partir de um percentual que 

representam em relação aos custos diretos (Tan et al. 2009). 
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Ao comparar os quatro métodos acima apresentados, Tan et al. (2009) sugerem 

que a alocação por taxa horária ou por dia de internação geram estimativas que não são 

significativamente diferentes da alocação por serviço ponderado. Consideram que a 

alocação por taxa horária pode ser uma forte alternativa em serviços de saúde com 

tempo de internação relativamente curto. 

A literatura que trata, de forma mais detalhada, desses métodos de alocação e 

das metodologias de custeio de forma geral, está mais voltada para serviços 

hospitalares. Uma importante consideração feita por Drummond et al. (2005) é que, em 

geral, questões que envolvem o custeio estão atreladas a cada contexto específico, 

ficando as opções de análise geralmente limitadas à disponibilidade de dados. 
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2. JUSTIFICATIVA 

O Brasil tem vivenciado, na última década, um aumento importante dos gastos 

com ações de serviços públicos de saúde, o que intensifica a necessidade de maior 

eficiência na alocação dos recursos que devem financiar os diversos programas 

existentes no âmbito do SUS. 

O tabagismo é atualmente um importante problema de saúde pública, que resulta 

em significativa morbimortalidade, em menor qualidade de vida de fumantes ativos e 

passivos e em altos custos para os sistemas de saúde, além de acarretar outros 

problemas econômicos, como perda de produtividade e renda. A carga do tabagismo no 

Brasil é de grande magnitude, gerando gastos da ordem de R$ 21 bilhões ao ano para o 

setor saúde (Pinto et al. 2012). Diante desse contexto, o controle do tabagismo vem 

ganhando espaço na seara das políticas públicas. 

O Programa de Cessação do Tabagismo é uma das iniciativas adotadas no Brasil 

para enfrentamento do problema. A estimativa de custos deste programa constitui 

subsídio relevante para apoiar a decisão quanto à sua implementação, priorização e 

planejamento das ações. Supre uma lacuna de informação existente no país, 

constituindo contribuição para a formação de base de conhecimento e para a gestão do 

programa. Informações de custo, associadas a estimativas de efetividade, propiciam, 

ainda, análises de custo-efetividade, de grande importância para apoiar a alocação 

eficiente de recursos, repercutindo, indiscutivelmente, em todas as esferas de governo e 

na saúde da população brasileira. 

Assim, o presente estudo, focado em um dos grandes problemas de saúde 

pública da atualidade, contribui com o conjunto de informações necessárias para apoiar 

o planejamento e a tomada de decisão em saúde quanto à alocação dos escassos recursos 

disponíveis para financiamento do SUS no Brasil. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Analisar os custos do Programa de Cessação do Tabagismo (PCT) no Sistema 

Único de Saúde (SUS) e estimar o custo de sua implementação plena no município de 

Goiânia, Brasil. 

3.2 Objetivos Específicos 

 Estimar o custo do programa por grupo terapêutico de abordagem e 

tratamento do tabagismo no município, durante o ano de 2010; 

 Identificar os percentuais do custo do programa por grupo terapêutico sob 

responsabilidade de cada nível de gestão: municipal, estadual e federal; 

 Identificar a abrangência e efetividade do programa do Programa de 

Cessação do Tabagismo no município de Goiânia durante o ano de 2010; 

 Identificar o custo por paciente e por paciente que deixou de fumar; 

 Extrapolar o custo do programa para município de Goiânia; 

 Estimar o custo para implementação plena do programa no município. 
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4. MÉTODOS 

O presente estudo caracteriza-se como uma avaliação econômica parcial, com 

foco na análise de custos do Programa de Cessação do Tabagismo, implementado no 

âmbito do SUS no Brasil. 

A figura 5 representa o delineamento do estudo, de forma esquemática e 

sintética, a fim de proporcionar uma visão geral de sua estrutura, que será detalhada nos 

itens subsequentes desta seção. 

 

Figura 5. Delineamento geral do estudo de custos do Programa de Cessação do 

Tabagismo implementado no SUS no Brasil. 

 

O estudo foi realizado assumindo o município de Goiânia como unidade de 

análise, em dois cenários: um cenário atual de implantação do programa e um cenário 

para sua implementação plena. Em cada um deles, foram aplicadas duas abordagens. A 

primeira refere-se à abrangência e efetividade do programa; a segunda, aos custos 

incorridos para sua execução. 

No cenário atual de implantação do programa, a abrangência e efetividade foram 

mensuradas para todos os grupos das unidades de saúde que executaram as ações do 

programa no município em 2010. Os custos foram estimados, inicialmente, para os 

grupos terapêuticos de abordagem intensiva e tratamento do tabagismo de uma amostra 
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de unidades de saúde. Posteriormente, foi feita a extrapolação dos custos do programa 

para os grupos do município como um todo. 

O cenário para implementação plena do PCT corresponde ao atendimento dos 

fumantes do município potencialmente motivados para tentar parar de fumar. Para tanto, 

foi estimada a abrangência necessária do programa, bem como o custo incorrido para 

atendimento dessa população. 

A fim de executar o delineamento proposto, o ponto de partida do trabalho 

consistiu da identificação e análise das atividades realizadas no âmbito o programa. 

4.1 Ações do Programa de Cessação do Tabagismo 

Conforme já mencionado, o PCT, coordenado em âmbito nacional pelo INCA, 

conta com a participação de instituições do SUS nos estados e municípios para sua 

execução, o que implica em custos incorridos pelos três níveis de gestão: federal, 

estadual e municipal. 

A análise detalhada das ações do programa foi realizada com base na sua 

descrição em documentos oficiais do Ministério da Saúde (MS). Foram utilizados, 

dentre outros, o Plano para Implantação da Abordagem e Tratamento do Tabagismo no 

SUS e o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas – Dependência à Nicotina, anexos 

da Portaria SAS/MS/Nº 442, de 13 de agosto de 2004 (Brasil 2004b). No âmbito da 

Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, foi analisado o documento de orientação 

para a implantação dos grupos terapêuticos da abordagem intensiva ao fumante (Anexo 

1). Consideraram-se, também, as atividades desempenhadas na prática, nas três esferas 

administrativas. Assim, foi possível sistematizar de forma detalhada as ações realizadas 

no âmbito do programa. 

Para fins deste estudo, não foram incluídas as ações executadas no início da 

implantação do programa, tais como elaboração do Consenso para Abordagem e 

Tratamento do Fumante e a implantação do Disque Saúde Pare de Fumar. Foram 

consideradas as ações atualmente realizadas de forma contínua para manter sua 

execução, aqui classificadas em dois grandes eixos: gerenciamento do programa e 

abordagem e tratamento do tabagismo, detalhados a seguir. 
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O gerenciamento, nas três esferas de governo, incluiu a capacitação dos 

profissionais envolvidos no programa e toda a coordenação e apoio técnico à realização 

da abordagem e tratamento do fumante, como credenciamento das unidades, orientação 

para execução das atividades, controle da distribuição de material e medicamentos, 

supervisão e avaliação das ações e gestão das informações referentes à execução do 

programa. 

As atividades de divulgação dos métodos de tratamento também estão 

relacionadas ao gerenciamento do programa. Porém, encontram-se agregadas a um 

vasto conjunto de ações educativas voltadas à mobilização e disseminação de 

conhecimentos relacionados ao tabagismo, que são desenvolvidas no âmbito do 

Programa Nacional de Controle do Tabagismo. Estão voltadas não somente ao incentivo 

dos fumantes para o tratamento, mas também à prevenção da iniciação, à redução da 

aceitação social do tabagismo, à proteção da população contra a fumaça tabágica, dentre 

outros objetivos. Assim, as ações de divulgação não foram consideradas neste estudo, 

dada a dificuldade de estimar o custo destas ações que seria atribuível especificamente 

ao subprograma de cessação do tabagismo. 

A abordagem e tratamento dos fumantes para a cessação de fumar incluem a 

abordagem cognitivo-comportamental e o apoio medicamentoso em casos específicos, 

visando à cessação e à prevenção de recaída (Brasil 2001). O ciclo de atividades desse 

eixo contempla, portanto: consultas médicas, sessões de abordagem cognitivo-

comportamental e administração dos medicamentos utilizados no programa. 

As consultas médicas são realizadas para avaliação clínica inicial, bem como 

para o acompanhamento do paciente durante o tratamento. De acordo com o Protocolo 

Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Tratamento da Dependência à Nicotina (PCDT), 

na consulta de avaliação clínica, o profissional de saúde deve colher a história clínica e 

avaliar a motivação do paciente em deixar de fumar, seu nível de dependência física à 

nicotina, se há indicação e/ou contraindicação de uso do apoio medicamentoso e a 

existência de comorbidades psiquiátricas. O paciente que tiver indicação de uso de 

medicamentos deverá ser acompanhado em consultas individuais subsequentes pelo 

profissional que fez a prescrição (Brasil 2004b). 

A abordagem cognitivo-comportamental intensiva representa uma atividade-eixo 

do programa e é feita por meio de sessões individuais ou em grupo. De acordo com o 

PCDT, a abordagem cognitivo-comportamental deve ser oferecida a todo fumante que 



38 

deseja parar de fumar e que venha a ser tratado em uma unidade de saúde prestadora de 

serviços ao SUS, cadastrada para realizar a abordagem e tratamento do fumante. 

Constitui um dos pré-requisitos para que o paciente possa ser incluído no tratamento 

medicamentoso, quando indicado (Brasil 2004b). Em Goiânia, a abordagem intensiva 

do fumante é realizada em grupos terapêuticos, com sessões semanais nos primeiros três 

meses e sessões quinzenais nos três meses seguintes, totalizando um período de seis 

meses de tratamento. É utilizado todo o material de apoio recomendado e fornecido pelo 

INCA, além de outros recursos desenvolvidos pelo próprio município. 

Conforme já mencionado, o programa contempla também a abordagem mínima 

do fumante. Essa abordagem pode ser feita por qualquer profissional de saúde durante 

as consultas de rotina, com duração de três a cinco minutos, a depender da modalidade 

(Brasil 2001). Neste estudo, porém, foi inserida apenas a abordagem intensiva, que 

constitui a modalidade contemplada no Plano de Implantação da Abordagem e 

Tratamento do Tabagismo na Rede SUS e é sistematicamente acompanhada e avaliada 

pela coordenação nacional do programa no INCA. 

Os medicamentos, conforme definido pelo PCDT, incluem adesivos, gomas de 

mascar e pastilhas de nicotina e a bupropiona (Brasil 2004b). As pastilhas de nicotina 

foram incorporadas ao programa pelo Ministério da Saúde em 2010. No município de 

Goiânia, passaram a ser distribuidas aos pacientes a partir de 2011. 

4.2 Período da análise 

O horizonte temporal adotado para o estudo foi o ano de 2010, em análise 

retrospectiva, identificando-se, portanto, os resultados e os custos do programa após 

completada sua execução referente ao ano de análise. 

4.3 Perspectiva da análise 

O estudo foi realizado sob a perspectiva do SUS, financiador do Programa de 

Cessação do Tabagismo no setor público de saúde no Brasil. Foram considerados os 

custos incorridos pelos três níveis de gestão do SUS (municipal, estadual e federal) para 

a execução do programa. Os custos incorridos pelo paciente e pela sociedade não foram 

incluídos. 
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4.4 População alvo 

A unidade de análise adotada no estudo foi o município de Goiânia. O total dos 

grupos terapêuticos de abordagem intensiva e tratamento do tabagismo foi analisado 

quanto à abrangência e efetividade. Para a estimativa de custos, inicialmente foi 

selecionada uma amostra de conveniência de unidades de saúde que realizaram a 

abordagem e tratamento do tabagismo e analisados os grupos terapêuticos dessas 

unidades. Posteriormente, todos os grupos realizados no município foram considerados 

para a extrapolação dos custos para o município como um todo. 

4.5 Abrangência e efetividade do programa no município de Goiânia 

No município de Goiânia, o tratamento é realizado em unidades de saúde que 

contemplam a Atenção Básica. Dentre elas estão Centros de Saúde (CS), Unidades de 

Atenção Básica Saúde da Família (UABSF), Centros de Assistência Integral à Saúde 

(CAIS), Centros Integrados de Assistência Médica à Saúde (CIAMS) e Centro de 

Referência em Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (CRASPI), distribuídas pelos sete 

distritos sanitários do município. 

A análise contemplou os grupos terapêuticos de abordagem intensiva e 

tratamento do tabagismo que iniciaram em 2010. Os dados referentes às unidades de 

saúde envolvidas, aos grupos terapêuticos realizados e aos fumantes beneficiados foram 

obtidos a partir da análise das fichas referentes aos grupos terapêuticos da abordagem 

intensiva ao fumante, desenvolvidas pela equipe da Divisão de Doenças Crônico-

Degenerativas (DVDCD) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para 

acompanhamento do programa (Anexo 2). De forma complementar, foram utilizados 

alguns dados das planilhas padronizadas pelo INCA para acompanhamento do 

tratamento no país (Anexo 3). 

A abrangência e efetividade do programa foram analisadas utilizando-se os 

seguintes indicadores: 

a) Número de grupos terapêuticos de abordagem intensiva e tratamento do 

tabagismo iniciados durante o ano de 2010; 

b) Número de pacientes que participaram da 1ª sessão em grupo, dado conhecido 

para todos os grupos realizados no município; 
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c) Taxa média de abandono da 1ª à 4ª sessão em grupo, definido como 

percentual de pacientes que participaram da primeira sessão e que não estavam 

presentes na quarta sessão estruturada. Somente as planilhas padronizadas do INCA 

possuem essa informação. Assim, o percentual foi obtido com base nos dados 

disponíveis para 92,3% dos grupos, o equivalente a 97,4% dos pacientes; 

d) Taxa média de abandono até o fim do tratamento, definido como percentual 

de pacientes que participaram da primeira sessão e que não estavam presentes na última 

sessão em grupo. Esse indicador foi calculado com base nos dados das planilhas 

próprias da DVDCD, disponíveis para 88,6% dos grupos, o que equivale a 93,9% dos 

pacientes; 

e) Taxa de cessação, definida como a proporção dos fumantes que participaram 

da primeira sessão estruturada que estavam sem fumar ao final do tratamento. Esse 

indicador foi obtido a partir dos dados das fichas próprias da DVDCD para 

acompanhamento do programa. Para os grupos que não haviam enviado essa ficha para 

o nível central, o número de pacientes sem fumar ao final do tratamento foi obtido junto 

aos coordenadores dos grupos. Porém, para um dos grupos terapêuticos realizados, que 

atendeu a sete fumantes (0,87% do total), não havia informação disponível acerca do 

número de fumantes que estavam sem fumar ao final do tratamento. Assim, este número 

foi estimado a partir da taxa de cessação média dos demais grupos. 

4.6 Estimativa de custos do programa 

4.6.1 Estrutura de custos considerada 

Adotou-se como pressuposto a necessidade de englobar na análise não somente a 

abordagem e tratamento propriamente ditos, mas também o gerenciamento do 

programa. É importante analisar custos administrativos incorridos em instâncias 

diferentes daquela onde ocorre a prestação direta do serviço, dado que podem ter 

impacto significativo nos custos finais do programa (Johns et al. 2003). 

Para a estimativa de custos, foram considerados, portanto, os dois grandes eixos 

do programa, aqui definidos como: gerenciamento, compartilhado pelos três níveis de 

gestão do SUS, e abordagem e tratamento do tabagismo, na modalidade intensiva, 

realizada pela rede de assistência ao paciente do SUS. 
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A partir do detalhamento das atividades do programa, correspondente a cada um 

de seus eixos, foi elaborada uma estrutura de custos, a fim de promover o 

enquadramento de todos os insumos considerados na composição dos custos. Essa 

estrutura foi organizada para cada eixo do programa segundo componentes de custo, 

tipos, grupos e itens de custo, conforme demonstra a figura 6. 

 

Figura 6. Estrutura de custos 

 

Para a estimativa de custos do gerenciamento, as atividades foram agregadas em 

dois componentes de custo: apoio técnico à abordagem e tratamento do tabagismo e 

capacitação. O quadro 1 demonstra a estrutura de custos adotada, detalhando desde os 

componentes aos itens de custo considerados.  
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Quadro 1. Composição dos custos do eixo gerenciamento. Goiânia, 2010 

Componente 

de custo 
Tipo de custo 

Grupo de itens de 

custo 
Itens de custo 

Apoio 

técnico 

Custos recorrentes 

 

Recursos humanos Recursos humanos exclusivos e 

parcialmente envolvidos 

Custos recorrentes Material de 

consumo 

Material de escritório, copa e 

cozinha 

Custos recorrentes Despesas gerais Água, luz, telefone, internet, 

vigilância, limpeza 

Custos recorrentes Transporte Tributos, combustível e 

manutenção 

Custos recorrentes Viagens Passagens e diárias 

Custos de capital Equipamentos e 

veículos 

Equipamentos, mobiliário e 

veículos 

Capacitação 

Custos recorrentes Recursos humanos Recursos humanos próprios e 

convidados 

Custos recorrentes Material de 

consumo 

Material de escritório, copa e 

cozinha 

Custos recorrentes Despesas gerais Água, luz, telefone, internet, 

vigilância, limpeza 

Custos recorrentes Transporte Tributos, combustível e 

manutenção 

Custos recorrentes Viagens Passagens e diárias 

Custos recorrentes Eventos Locação de espaço e 

equipamentos, alimentação, etc. 

Custos de capital Equipamentos e 

veículos 

Equipamentos, mobiliário e 

veículos 

 

O custo de gerenciamento engloba custos incorridos, em nível municipal, pela 

coordenação do programa, na Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia; em nível 

estadual, pela Coordenação Estadual de Controle do Tabagismo, vinculada à 

Subsecretaria de Vigilância em Saúde (Suvisa), da Secretaria de Estado da Saúde de 

Goiás; e, em nível federal, pela Coordenação Nacional do Programa, no INCA. 

O quadro 2 mostra a estrutura de custos adotada para o eixo abordagem e 

tratamento do tabagismo, também detalhando desde os componentes aos itens de custo. 
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Quadro 2. Composição dos custos do eixo abordagem e tratamento do tabagismo. Goiânia, 2010. 

Componente de 

custo 
Tipo de custo Grupo de itens de custo Itens de custo 

Consultas 

Custos 

médicos 

Custos 

recorrentes 

Recursos humanos - 

assistência 

Recursos humanos envolvidos 

diretamente nas consultas 

Custos de 

capital 

Equipamentos médicos e 

mobiliário de consultório 

Balança antropométrica, aparelho de 

pressão, estetoscópio, macas, etc. 

Custos não-

médicos 

Custos 

recorrentes 

Recursos humanos 

administrativos 

Serviços administrativos e 

atividades de suporte (higiene e 

limpeza) 

Custos 

recorrentes 
Despesas gerais 

Aluguel, água, energia elétrica, 

telefone, internet, gás 

Custos de 

capital 

Equipamentos e 

mobiliário de escritório 

Mobiliário geral, computadores e 

periféricos, ar condicionado, etc. 

Sessões de 

abordagem 

cognitivo- 

comportamental 

(preparação e 

execução) 

Custos 

médicos 

Custos 

recorrentes 

Recursos humanos - 

assistência 

Recursos humanos envolvidos 

diretamente nas sessões 

Custos não-

médicos 

Custos 

recorrentes 

Recursos humanos 

administrativos 

Atividades administrativas e de 

suporte (higiene e limpeza) 

Custos 

recorrentes 
Material de consumo 

Material de escritório, copa e 

cozinha e manuais do programa 

Custos 

recorrentes 
Despesas gerais 

Aluguel, água, energia elétrica, 

telefone, internet, gás 

Custos de 

capital 

Equipamentos e 

mobiliário de escritório 

Mobiliário geral, computadores e 

periféricos, ar condicionado, etc. 

Medicamentos 
Custos 

médicos 

Custos 

recorrentes 

Recursos humanos - 

assistência 

Recursos humanos envolvidos na 

dispensação de medicamentos 

Custos 

recorrentes 

Terapia de reposição de 

nicotina 

Adesivos, pastilha e goma de 

nicotina 

Custos 

recorrentes 
Antidepressivo Cloridrato de bupropiona 

 

A abordagem e tratamento do tabagismo é realizada pelas unidades de saúde, 

sob gestão municipal. 

4.6.2 Seleção da amostra 

Em 2010, foram realizados 44 grupos de tratamento, evolvendo 35 unidades de 

saúde, distribuídas pelos sete distritos sanitários do município. Para estimativa de custos 

da abordagem intensiva e tratamento do tabagismo, foi selecionada uma amostra de 

conveniência das unidades de saúde, considerando os seguintes critérios: 
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(i) Tipo de unidade de saúde. Buscou-se compor a amostra com maior número 

de representantes dos tipos de unidade que mais realizaram grupos de abordagem e 

tratamento do tabagismo; 

(ii) Distribuição geográfica das unidades de saúde. Foi promovida a maior 

diversidade possível de distribuição geográfica, tendo em vista provável variação no 

envolvimento dos profissionais dos distritos sanitários nas atividades dos grupos 

terapêuticos; 

(iii) Sistematização e disponibilidade de informações relevantes para a 

estimativa de custos, tais como pacientes atendidos, quantidade de sessões realizadas e 

profissionais envolvidos no atendimento. Foi definido um escore para este critério, 

pontuado a partir de análise subjetiva da coordenação do Programa de Cessação do 

Tabagismo em nível municipal, da seguinte forma: 1 (baixa), 2 (média) e 3 (alta); 

 (iv) Quantidade de grupos realizados durante o ano; 

 (v) Tempo de implantação do programa na unidade, critério também pontuado 

em um (unidades com menos de três anos de implantação do programa) e dois 

(unidades com mais de três anos de implantação); 

As unidades de saúde foram listadas conforme tipo e distribuição geográfica 

pelos distritos sanitários. Na sequência, classificadas em ordem decrescente, conforme: 

a soma da pontuação dos critérios iii, iv e v acima mencionados; sistematização e 

disponibilidade de informações; e quantidade de grupos terapêuticos. Foi então 

selecionada a primeira colocada da lista para cada tipo de unidade, resultando na 

inclusão de quatro unidades de diferentes distritos sanitários. Em seguida, selecionou-se 

a segunda colocada dentre os Centros de Saúde e UABSF (unidades que mais 

realizaram grupos terapêuticos em 2010), priorizando distritos sanitários ainda não 

contemplados na amostra. 

As informações necessárias à quantificação dos critérios utilizados para seleção 

da amostra, à exceção da sistematização e disponibilidade de informações, foram 

obtidas junto a registros administrativos e a partir da análise das fichas da DVDCD 

referentes aos grupos terapêuticos realizados. 

A tabela 4 a seguir mostra as unidades selecionadas, evidenciando os critérios 

adotados. 
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Tabela 4. Caracterização e critérios utilizados para seleção das unidades de saúde analisadas na amostra. Goiânia, 2010. 
 

Distrito Sanitário 
Tipo de unidade 

de saúde 

Nome da unidade 

de saúde 
Atendimentos prestados 

Sistematização 

e 

disponibilidade 

de informações* 

Quantidade 

de grupos 

realizados 

em 2010 

Tempo de 

implantação 

do programa** 

Escore 

total 

Sul CIAMS 
Setor Pedro 

Ludovico 

Ambulatorial, SADT e 

urgência 
alta 2 > 3 7 

Campinas -Centro Centro de saúde Vila Canaã Ambulatorial alta 1 > 3 6 

Sudoeste Centro de saúde Parque Anhanguera Ambulatorial alta 1 > 3 6 

Oeste UABSF Bairro Goiá Ambulatorial alta 1 > 3 6 

Noroeste CAIS 
Setor Cândida de 

Moraes 
Ambulatorial média 2 > 3 6 

Norte UABSF 
Res. Vale dos 

Sonhos 

Ambulatorial, SADT*** 

e urgência 
média 1 > 3 5 

*Escore para sistematização e disponibilidade de informações: 1(baixa), 2(média), 3(alta), pontuado a partir de análise subjetiva da coordenação do Programa de Cessação do 

Tabagismo em nível municipal.  

**Escore para tempo de implantação do programa: 1 (< 3 anos), 2 (> 3 anos). 

***SADT: Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico.  
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As unidades de saúde selecionadas foram: dois Centros de Saúde (CS), duas 

Unidades de Atenção Básica Saúde da Família (UABSF), um Centro de Assistência 

Integral à Saúde (CAIS) e um Centro Integrado de Assistência Médica à Saúde 

(CIAMS), distribuídas nos distritos sanitários Norte, Noroeste, Oeste, Campinas-Centro, 

Sudoeste e Sul. Uma unidade do tipo Centro de Referência em Atenção à Saúde da 

Pessoa Idosa (CRASPI) não foi considerada para a seleção da amostra, por ser a única 

dessa tipologia que participa do programa, bem como por ter participado pontualmente, 

apenas no ano de 2010. 

4.6.3 Metodologia de custeio 

A estimativa de custos requer a aplicação de diferentes métricas a um vasto 

conjunto de dados, a fim de produzir informações de custo, em diferentes graus de 

detalhamento. Assim, após a análise das atividades do programa, definição da estrutura 

de custos e seleção da amostra, foi elaborado um modelo específico para a estimativa de 

custos do PCT, combinando seus diferentes componentes de custo. 

A presente análise foi realizada utilizando-se as bases metodológicas do 

microcusteio. Preceitos do Activity Based Costing também foram considerados, na 

medida em que se procedeu ao custeamento de atividades que, combinadas, resultam no 

custo dos componentes do programa. Para a alocação dos overheads e custos de capital 

foi utilizado mecanismo de cálculo correspondente à alocação por taxa horária, 

considerando o tempo de serviço dos profissionais da assistência como uma proxy para 

o consumo de recursos relacionados a custos não-médicos. 

4.6.3.1 Custeio do gerenciamento do Programa de Cessação do Tabagismo 

A estimativa de custos do gerenciamento foi feita de duas formas. A primeira 

delas contemplou a diferenciação entre os componentes apoio técnico e capacitação e 

foi aplicada ao município de Goiânia e ao estado de Goiás. A segunda, aplicada ao nível 

federal, foi feita de forma mais agregada, não considerando a diferenciação entre 

capacitação e apoio técnico. 

Em nível municipal e estadual, a estimativa de custo teve como ponto de partida 

a seguinte equação matemática: 
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Onde: 

Cgerenciamento = custo de gerenciamento do Programa de Cessação do Tabagismo; 

Capoio técnico = custo das atividades relacionadas ao apoio técnico à abordagem e 

tratamento do tabagismo; 

Ccapacitação = custo das capacitações dos profissionais de saúde para a realização 

do tratamento do tabagismo. 

O detalhamento do custeio de cada componente segue abaixo. 

a) Custo do apoio técnico à abordagem e tratamento do tabagismo (Capoio técnico): 

 

Onde: 

CRH = soma dos custos dos profissionais envolvidos nas atividades de apoio 

técnico à realização dos grupos terapêuticos de abordagem e tratamento do tabagismo. 

Foi considerado o valor do salário bruto e encargos patronais dos profissionais, 

correspondente ao tempo dedicado às atividades de apoio técnico durante o ano de 

2010.  

A estimativa de tempo foi feita da seguinte forma: 

(i) Para profissionais com dedicação praticamente exclusiva ao PCT, foi 

considerada a carga horária total de cada servidor, deduzidas as horas dedicadas por ele 

a atividades não relacionadas ao apoio técnico ao PCT; 

(ii) Para o chefe do setor e equipe de apoio administrativo onde está alocado o 

PCT, foi utilizada a atribuição de pesos para os diferentes programas coordenados, 

distribuindo-se a carga horária de forma proporcional à relevância de cada programa em 

termos do tempo a ele dedicado. Das horas atribuíveis ao PCT, formam consideradas as 

horas referentes ao apoio técnico. 

Cmat = soma dos custos dos materiais utilizados nas atividades de apoio técnico, 

obtidos pela simples multiplicação da quantidade pelo preço. 

Cdg = soma das despesas gerais atribuíveis ao apoio técnico. Foram considerados 

os custos com água, energia elétrica, telefone, internet, vigilância e limpeza, aplicando-

Cgerenciamento = Capoio técnico + Ccapacitação

Capoio técnico = CRH + Cmat + Cdg + Ctransp + Cviag + Ceq veic
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se como direcionador de custo a carga horária equivalente às atividades de apoio técnico 

ao Programa de Cessação do Tabagismo. Ou seja, ao custo anual desses itens para o 

setor foi aplicado o percentual que representa a carga horária dos servidores destinada 

às atividades de apoio técnico ao programa em relação à soma da carga horária de todos 

os servidores do setor. 

Ctransp= custos de transporte atribuíveis às atividades de apoio técnico. Foram 

considerados os custos referentes a combustível, manutenção e tributos, aplicando-se 

como direcionador de custo a carga horária do motorista equivalente às atividades de 

apoio técnico ao Programa de Cessação do Tabagismo. Ou seja, ao custo anual desses 

itens foi aplicado o percentual que representa a carga horária do motorista destinada às 

atividades de apoio técnico ao programa em relação à sua carga horária total. 

Cviagens = soma dos custos de passagens e diárias utilizadas pelos técnicos, 

obtidos pela multiplicação da quantidade pelo preço.  

Ceq veic= soma dos custos de capital atribuíveis às atividades de apoio técnico. 

Foram considerados os custos referentes a equipamentos e mobiliário de escritório 

(computadores, impressoras, mesas, cadeiras e outros) e veículos, correspondente ao 

tempo de utilização dos bens para as atividades de apoio técnico. O custo anual 

equivalente a esses bens atribuível ao programa foi calculado aplicando-se como 

direcionador de custo a carga horária de utilização desses bens correspondente às 

atividades de apoio técnico. 

 

b) Custo das capacitações oferecidas aos profissionais que atuam na abordagem 

intensiva e tratamento do tabagismo (Ccapacitação): 

 

Onde: 

CRH = soma dos custos dos profissionais envolvidos nas capacitações realizadas 

durante o ano de 2010. Foi considerado o valor do salário bruto e encargos patronais 

dos profissionais, correspondente ao tempo dedicado às capacitações. A estimativa de 

tempo foi feita da mesma forma já descrita para apoio técnico. 

Cmat = soma dos custos dos materiais utilizados nas atividades de capacitação, 

obtidos pela simples multiplicação da quantidade pelo preço. 

Ccapacitação = CRH + Cmat + Cdg + Ctransp + Cviag + Ceventos + Ceq veic
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Cdg = soma das despesas gerais atribuíveis às capacitações. 

Ctranp= soma dos custos de transporte atribuíveis às capacitações. 

Cviagens = soma dos custos de passagens e diárias utilizadas nas capacitações, 

obtidos pela multiplicação da quantidade pelo preço. 

Ceventos = soma dos custos de contratação de eventos para realizar as 

capacitações. Este custo foi obtido a partir da multiplicação do custo médio por 

profissional capacitado pelo número de profissionais capacitados em 2010. 

Ceq veic= custos de capital atribuíveis às capacitações. 

Para despesas gerais, transportes e custos de equipamentos e veículos, foram 

considerados os mesmos itens de custos e direcionadores aplicados às estimativas 

efetuadas para o apoio técnico às atividades do programa. 

Algumas abordagens foram diferenciadas para o nível estadual, conforme 

descrito a seguir: 

(i) Não foi estimado o custo com transporte, serviço que é compartilhado por 

todos os programas executados no setor, e para o qual não foi possível obter 

informações que permitissem a identificação dos custos atribuíveis ao PCT; 

(ii) Em 2010, a SES-GO não aplicou recursos próprios na realização dos eventos 

contratados para capacitação. Assim, a fim de estimar o custo de eventos para o ano de 

2010, foram considerados os valores dos eventos contratados em 2011, deflacionados 

para o ano de 2010, utilizando-se, para tanto, o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA). 

Já em nível federal, conforme mencionado, a estimativa de custos de 

gerenciamento não diferenciou apoio técnico e capacitação. Todos os custos foram 

alocados na atividade denominada pelo INCA de articulação e gestão do tratamento do 

tabagismo, que corresponde ao gerenciamento do PCT. 

Uma análise prévia dos gastos do governo federal com ações de controle do 

tabagismo foi feita a partir de relatórios do Sistema de Informação de Custos do 

Governo Federal (SIC) referentes aos custos da Ação Orçamentária 8706 do Ministério 

da Saúde – Prevenção e Controle do Tabagismo. Trata-se de uma ação específica do 

orçamento do Ministério da Saúde voltada ao financiamento do controle do tabagismo. 

A presença dessa ação no orçamento possibilitou a utilização de relatórios do SIC para 



50 

análise prévia de potenciais itens de custo relacionados ao gerenciamento do Programa 

de Cessação do Tabagismo em nível federal. 

O SIC constitui-se em um data warehouse, ou seja, um armazém de dados, que 

utiliza dados de sistemas de informação estruturantes do Governo Federal para 

mensuração dos custos da ação governamental. Sua principal fonte de informação é o 

Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), sistema 

informatizado que processa e controla a execução orçamentária, financeira, patrimonial 

e contábil dos órgãos da Administração Pública Federal (Brasil 1991, 2010). À 

informação orçamentária são aplicados diferentes ajustes contábeis, seguindo preceitos 

da contabilidade de custos, a fim de gerar a informação de custo de órgãos, programas e 

ações do governo federal. A metodologia utilizada é o custeio direto, método pelo qual 

todos os custos são alocados diretamente aos objetos de custo, sem qualquer tipo de 

rateio ou apropriação (Brasil 2010). Ou seja, ações finalísticas e não-finalísticas são 

custeadas separadamente, sem qualquer transferência de custos entre elas. Trata-se de 

uma informação de custo com alto grau de agregação, mas que permite, como ponto de 

partida, identificar itens de custo que devem ser analisados em profundidade. 

A partir de relatórios do SIC, procedeu-se então à seleção de itens de custo que 

deveriam ser considerados como referentes ao Programa de Cessação do Tabagismo, 

tendo em vista que a Ação 8706 tem como escopo as atividades de controle do 

tabagismo como um todo, e não apenas as atividades relacionadas à abordagem e 

tratamento do fumante. Para tanto, os mecanismos utilizados foram: (i) consultas ao 

SIAFI para identificação mais detalhada da destinação dos recursos; (ii) consultas junto 

à coordenação do programa em nível federal, quando necessário, para análise quanto à 

vinculação dos itens de custo às ações do PCT, especificamente; e (iii) seleção de um 

item presente na Ação 8706 a ser analisado em detalhe: um termo de cooperação 

firmado entre o INCA e a Organização Panamericana de Saúde (OPAS) para execução 

de ações relacionadas ao controle do tabagismo.  

O termo de cooperação firmado entre o INCA e a OPAS tem sua execução 

registrada em sistema informatizado utilizado pelo INCA. Apenas os valores referentes 

a atividades que guardam relação específica com o PCT foram considerados. Esses 

valores foram identificados e fornecidos pelo INCA, detalhados em relatórios gerenciais 

do referido sistema. 
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Esses dados foram combinados à estimativa dos demais itens de custo. De forma 

sistematizada, os custos do gerenciamento em nível federal podem ser representados 

pela seguinte equação: 

 

Onde: 

CRH = soma dos custos dos recursos humanos envolvidos na articulação e gestão 

do tratamento do fumante no SUS. Foi considerado o valor do salário bruto e encargos 

patronais dos profissionais. A mensuração do custo atribuível ao programa foi obtida da 

seguinte forma: 

(i) Os profissionais foram alocados em atividades finalísticas, atividades-meio e 

uma atividade de coordenação e apoio administrativo, contemplando todas as atividades 

desenvolvidas na Divisão de Controle do Tabagismo; 

(ii) Calculou-se o custo dos profissionais alocados na atividade finalística de 

articulação e gestão do tratamento do tabagismo, multiplicando-se a quantidade de 

servidores pelo custo médio do servidor. Considerou-se que 100% desse custo é 

atribuível ao gerenciamento do PCT; 

(iii) Calculou-se o custo com recursos humanos das atividades-meio pela 

multiplicação da quantidade de servidores pelo custo médio do servidor. Calculou-se a 

parcela dos custos dessas atividades atribuível à articulação e gestão do tratamento do 

tabagismo, utilizando o percentual da carga horária da articulação e gestão do 

tratamento em relação à carga horária total das atividades finalísticas; 

(iv) Calculou-se o custo com recursos humanos da atividade de coordenação e 

apoio administrativo, diferenciando-se o custo do coordenador e do estagiário do custo 

dos demais servidores. A parcela do custo dessa atividade atribuível ao gerenciamento 

do PCT foi obtida utilizando o percentual da carga horária da articulação e gestão do 

tratamento em relação à carga horária total das atividades finalísticas e atividades-meio; 

(v) O custo total com recursos humanos foi obtido pela soma do custo de cada 

uma das atividades atribuível à articulação e gestão do tratamento do tabagismo. A este 

valor foi adicionado também o custo com recursos humanos específico de atividades do 

PCT, indicado nos relatórios de acompanhamento da execução do termo de cooperação 

entre o INCA e a OPAS. 

Cgerenciamento = CRH + Cmat + Cviag + Ceventos
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Cmat = soma dos custos de material de consumo, informados pela Divisão de 

Planejamento do INCA. Como os valores informados referem-se à Divisão de Controle 

do Tabagismo como um todo, utilizou-se para a alocação ao PCT o percentual da carga 

horária da articulação e gestão do tratamento em relação à carga horária total das 

atividades finalísticas e atividades-meio; 

Cviagens = soma dos custos de passagens e diárias utilizadas em viagens 

relacionadas à articulação e gestão do tratamento; 

Ceventos = soma dos custos de contratação de eventos para realização de 

capacitações. 

Os custos com viagens e eventos foram obtidos nos relatórios de 

acompanhamento da execução do termo de cooperação entre o INCA e a OPAS. A 

parcela destes custos atribuível ao PCT foi alocada utilizando o percentual da carga 

horária da articulação e gestão do tratamento em relação à carga horária total das 

atividades finalísticas. Para estes itens, foi considerada a média do custo de três anos 

(2009 a 2011), sendo todos os valores transformados em valores correntes para o ano de 

2010, utilizando-se o IPCA como indexador. 

As equações apresentadas até este ponto resultaram nos custos totais do 

gerenciamento municipal, estadual e federal. A estimativa da parcela desses custos 

atribuível ao município de Goiânia foi obtida da seguinte forma: 

(i) Considerou-se 100% dos custos do gerenciamento municipal; 

(ii) Os custos do gerenciamento estadual foram divididos pelos municípios 

beneficiados, separadamente para cada um dos componentes: apoio técnico e 

capacitação, sendo apenas a parcela referente ao apoio técnico atribuível ao município. 

Tal decisão está sustentada no fato de que as capacitações realizadas pela SES-GO são 

direcionadas a outros municípios do estado; 

(iii) Os custos do gerenciamento federal foram divididos pelo número de estados 

que realizaram atendimento, segundo dados das planilhas padronizadas para 

acompanhamento do programa no país. O resultado obtido foi dividido pelo número de 

municípios em atendimento no estado de Goiás, estimando-se, assim, a parcela do custo 

federal atribuível ao município de Goiânia. 
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Assim, obteve-se o valor total do custo de gerenciamento atribuível ao 

município de Goiânia (constituído de parcelas de custo de responsabilidade do próprio 

município, da Secretaria de Saúde de Estado de Goiás e do INCA). Pela soma dessas 

parcelas, obteve-se o custo total do gerenciamento do PCT para o município de Goiânia. 

Esse valor, dividido pelo número de grupos realizados, representa o custo do 

gerenciamento por grupo terapêutico no município. Assumiu-se que o custo do 

gerenciamento é um custo fixo, que independe da quantidade de pacientes atendidos, 

tendo em vista que o número de pacientes não interfere de forma significativa nas 

atividades de gerenciamento do PCT para cada grupo. 

4.6.3.2 Custeio da abordagem intensiva e tratamento do tabagismo 

Em se tratando do eixo Abordagem e Tratamento do Tabagismo, assumiu-se o 

grupo terapêutico de abordagem e tratamento como objeto de custo, ou seja, o produto 

ou serviço para o qual se pretende estimar o custo. De forma sistematizada, a estimativa 

de custo da abordagem intensiva e tratamento, no município de Goiânia e no estado de 

Goiás, pode ser expressa pela seguinte fórmula: 

 

Onde: 

Cabordagem e tratamento = custo do grupo terapêutico de abordagem intensiva e 

tratamento do tabagismo; 

Cconsultas = custo das consultas realizadas pelos pacientes do grupo de abordagem 

intensiva e tratamento do tabagismo, incluindo consultas de avaliação inicial e de 

retorno; 

Csessões = custo das sessões de abordagem cognitivo-comportamental intensiva 

realizadas pelos pacientes do grupo, incluindo as atividades de preparação e realização 

das sessões; 

Cmedicamentos = custo relacionados ao uso dos medicamentos do Programa de 

Cessação do Tabagismo utilizados pelos pacientes do grupo. 

O detalhamento do custeio de cada componente segue abaixo. 

Cabordagem e tratamento = Cconsultas + Csessões + Cmedicamentos
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a) Custo das consultas realizadas pelos pacientes do grupo de abordagem 

intensiva e tratamento do tabagismo, incluindo consultas de avaliação inicial e de 

retorno (Cconsultas): 

 

Onde: 

CRH assist = soma dos custos dos profissionais da assistência ligados diretamente à 

realização das consultas dos pacientes do grupo de abordagem intensiva e tratamento do 

tabagismo. Foi considerado o custo dos profissionais (valor do salário bruto e encargos 

patronais) correspondente ao tempo dedicado por eles ao atendimento dos pacientes. O 

custo de uma consulta foi multiplicado pelo número de pacientes atendidos e pelo 

número médio de consultas realizadas. Os cálculos foram efetuados a partir do 

estabelecimento das seguintes premissas: 

(i) Distinção entre as consultas de avaliação inicial e de retorno; 

(ii) O número de pacientes que passaram pela avaliação clínica corresponde ao 

número apresentado nas planilhas padronizadas do INCA; 

(iii) O número de pacientes acompanhados nas consultas de retorno foi estimado 

considerando uma perda de seguimento, que tem como referência a 4ª sessão, 

atribuindo-se a evasão aos pacientes sem medicação. Assim, foram considerados 

acompanhados: (a) todos os pacientes que receberam medicamentos e (b) para pacientes 

sem medicação, foi considerado o número de pacientes presentes à 4ª sessão, subtraído 

deste o número de pacientes com medicação; 

(iv) Distinção entre consultas médicas e consultas de enfermagem; 

(v) Distinção entre pacientes submetidos e pacientes não-submetidos a 

tratamento medicamentoso; 

(vi) A consulta médica de retorno tem duração de 15 minutos. Este é o tempo 

sugerido pela OMS (Brasil 1999) e dimensionado pela Portaria GM nº 1.101, de 12 de 

junho de 2002, para duração da consulta médica no SUS (Brasil 2002); 

(vii) A consulta de avaliação inicial tem duração de 30 minutos, tendo em vista a 

necessidade de preenchimento da ficha de consulta, que inclui avaliação da motivação 

do paciente em deixar de fumar, do seu nível de dependência física à nicotina, da 

Cconsultas = CRH assist + Ceq cons + CRH adm + Cdg + Ceq esc
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indicação e/ou contraindicação de uso do apoio medicamentoso, da existência de 

comorbidades psiquiátricas, e de toda sua história clínica (Brasil 2004b); 

(viii) As consultas de enfermagem têm duração de cinco minutos. 

Ceq cons = soma dos custos de capital referentes a equipamentos e mobiliário de 

consultório da unidade, atribuíveis às consultas realizadas pelos pacientes do grupo. 

Foram considerados tensiômetro, estetoscópio, balança antropométrica, macas, escadas 

de dois degraus e outros itens da unidade de saúde como um todo. O custo anual 

equivalente aos bens foi calculado utilizando o método de anualização do capital inicial 

investido pelo tempo de vida útil do bem. Esse método considera tanto a depreciação 

(desgaste do bem), como o custo de oportunidade
5
 pela sua utilização (Drummond M.F. 

et al. 2005). Considerou-se como custo o valor correspondente ao período de duração do 

grupo. E a apropriação da parcela desse custo atribuível ao grupo foi feita aplicando-se 

o percentual da carga horária dos profissionais da assistência equivalente às consultas 

do tabagismo. Ou seja, ao valor dos custos referentes a equipamentos e mobiliário de 

consultório, equivalente ao período de duração do grupo, foi aplicado um percentual que 

representa a carga horária dos profissionais da assistência dedicada às consultas em 

relação à carga horária total dos profissionais da assistência da unidade durante o 

período de duração do grupo. 

CRH adm = soma dos custos dos profissionais administrativos atribuíveis às 

consultas realizadas pelos pacientes do grupo. Foi considerada a soma dos salários 

brutos e encargos patronais dos profissionais administrativos da unidade durante o 

período de duração do grupo.  

Cdg = soma das despesas gerais da unidade atribuíveis às consultas realizadas 

pelos pacientes do grupo. Foi considerado o total das despesas com aluguel, água, 

energia elétrica, telefone, internet e gás. 

Ceq esc = soma dos custos de capital referentes a equipamentos e mobiliário de 

escritório da unidade, atribuíveis às consultas realizadas pelos pacientes do grupo. 

Foram considerados computadores, impressoras, mesas, cadeiras e outros itens da 

unidade de saúde como um todo. 

                                                 
5
 Custo de oportunidade representa o custo da perda da oportunidade de investir os recursos em outro bem 

com geração de benefícios positivos (Drummond M.F. et al. 2005). 
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A apropriação da parcela de custos dos profissionais administrativos, despesas 

gerais e custos com equipamentos e mobiliário de escritório atribuível ao grupo também 

foi feita aplicando-se a carga horária dos profissionais da assistência equivalente às 

consultas como direcionador de custo. Trata-se do mesmo critério utilizado para 

apropriação dos custos de capital referentes a equipamentos e mobiliário de consultório. 

b) Custo das sessões de abordagem cognitivo-comportamental intensiva 

realizadas pelos pacientes do grupo, incluindo as atividades de preparação e realização 

das sessões (Csessões): 

 

Onde: 

CRH assist = soma dos custos dos profissionais da assistência ligados diretamente à 

realização das sessões. Considerou-se o valor do salário bruto e encargos patronais dos 

profissionais que atuam na abordagem do fumante correspondente ao tempo dedicado 

por eles tanto à preparação quanto à realização das sessões durante todo o período de 

duração do grupo. Os cálculos foram estruturados de acordo com os seguintes critérios: 

(i) Distinção entre a preparação e a execução das sessões; 

(ii) Número de preparações e execuções das quais participa cada profissional; 

(iii) Duração da participação de cada profissional na preparação e execução das 

sessões. 

CRH adm = soma dos custos dos profissionais administrativos atribuível às 

sessões. Foi considerada a soma dos salários brutos e encargos patronais dos 

profissionais administrativos da unidade durante o período de duração do grupo de 

tabagismo. A apropriação da parcela desse custo atribuível ao grupo foi feita 

considerando a carga horária equivalente às sessões para a alocação. Ou seja, à soma de 

salários e encargos foi aplicado um percentual que representa a carga horária dos 

profissionais da assistência dedicada às sessões em relação à carga horária total dos 

profissionais da assistência da unidade durante o período de duração do grupo de 

abordagem intensiva e tratamento do tabagismo.  

Cmat = soma dos custos dos materiais utilizados durante as sessões em grupo, 

obtidos pela simples multiplicação da quantidade pelo preço. 

Csessões = CRH assist + CRH adm + Cmat + Cdg + Ceq esc
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Cdg = soma das despesas gerais da unidade atribuíveis às sessões realizadas pelos 

pacientes do grupo. Foram considerados os mesmos itens já descritos para custos de 

consultas. 

Ceq esc = soma dos custos de capital referentes a equipamentos e mobiliário de 

escritório atribuíveis às sessões realizadas pelos pacientes. Foram considerados os 

mesmos itens e métodos de cálculo já descritos para custos de consultas. 

A apropriação da parcela de custos referente a despesas gerais e equipamentos e 

mobiliário de escritório atribuível ao grupo também foi feita aplicando-se o percentual 

da carga horária dos profissionais da assistência equivalente às sessões para a alocação. 

Trata-se do mesmo critério utilizado para apropriação dos custos com profissionais 

administrativos. 

c) Custos relacionados a medicamentos do Programa de Cessação do Tabagismo 

utilizados pelos pacientes do grupo (Cmedicamentos): 

 

Onde: 

CRH assist = soma dos custos dos profissionais da assistência responsáveis pela 

dispensação de medicamentos aos pacientes do grupo de abordagem intensiva e 

tratamento do tabagismo. Foi considerado o custo dos profissionais (valor do salário 

bruto e encargos patronais) correspondente ao tempo dedicado por eles ao atendimento 

dos pacientes. O custo dos profissionais foi calculado considerando o custo médio dos 

farmacêuticos lotados nas unidades e nos distritos sanitários, tendo em vista que a 

dispensação nem sempre é feita na própria unidade onde é realizado o grupo 

terapêutico. O tempo dedicado a essa atividade foi obtido da seguinte forma: 

(i) Calculou-se o total de dispensações realizadas no grupo terapêutico, a partir 

dos dados do Sistema de Dispensação de Medicamentos (SISDM); 

(ii) Esse valor foi multiplicado pelo tempo de dispensação. Considerou-se três 

minutos como tempo mínimo para orientação ao paciente, conforme recomenda a OMS 

(Santos & Nitrini 2004) e cinco minutos como tempo máximo, tendo em vista a 

necessidade de lançamento da dispensação no SISDM. 

CTRN = soma dos custos dos adesivos e gomas de nicotina utilizados pelos 

pacientes do grupo. 

Cmedicamentos = CRH assist + CTRN + Cantidep
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Cantidep = soma dos custos dos comprimidos de cloridrato de bupropiona 

utilizados pelos pacientes do grupo. 

Para custos de TRN e antidepressivos, foi considerada a quantidade total dos 

medicamentos distribuídos para os pacientes do grupo terapêutico multiplicada pelo 

preço de cada um dos produtos farmacêuticos, calculados pela média ponderada pela 

quantidade comprada. Os preços utilizados no cálculo compreendem tanto os preços 

pagos pelo Ministério da Saúde quanto pela Secretaria Municipal de Saúde, 

consideradas as respectivas proporções de compra efetuadas pelas duas instituições 

durante o período de 2009 a 2010.  Aos preços praticados pelo Ministério da Saúde foi 

aplicado o percentual de 2,67% referente a custos de armazenamento e distribuição 

(Cordeiro 2009). 

O tratamento do tabagismo, como outras intervenções em saúde, apresenta 

variação em relação aos insumos utilizados, especialmente quanto ao tempo dos 

profissionais. Assim, procedeu-se à coleta de dados utilizando parâmetros mínimos e 

máximos para a quantidade de consultas realizadas, para o tempo dos profissionais 

dedicado às sessões de abordagem cognitivo-comportamental e para o tempo de 

dispensação de medicamentos. O valor utilizado para os cálculos aqui apresentados 

corresponde à média entre os parâmetros mínimo e máximo de cada item. 

A mensuração do tempo baseada em minutos foi utilizada tendo em vista o fato 

de que as atividades podem ter duração inferior a uma hora. Essa unidade de medida 

para tempo de profissionais é relatada em outros estudos voltados à análise de custos de 

intervenções em saúde, sob a ótica da avaliação econômica (Cromwell et al. 1997; 

Barnett et al. 2008; Tan 2009). 

 

d) Custo do Programa de Cessação do Tabagismo em grupos terapêuticos 

(CPCT). 

 

Onde : 

CPCT = custo do Programa de Cessação do Tabagismo por grupo terapêutico; 

Cgerenc municipal = custo do gerenciamento do PCT no município, atribuível a cada 

grupo terapêutico; 

CPCT = Cgerenc municipal + Cgerenc estadual + Cgerenc federal + Cabordagem e tratamento
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Cgerenc estadual = custo do gerenciamento estadual, atribuível a cada grupo 

terapêutico realizado no município; 

Cgerenc federal = custo do gerenciamento federal, atribuível a cada grupo terapêutico 

realizado no município; 

Cabordagem e tratamento = custo do grupo terapêutico de abordagem intensiva e 

tratamento do tabagismo. 

A simples soma dos custos de cada eixo do programa gera o custo do Programa 

de Cessação do Tabagismo por grupo terapêutico para as unidades da amostra. 

4.6.4 Coleta de dados, fontes de informação e parâmetros utilizados 

A coleta de dados foi realizada em entrevistas conduzidas junto aos profissionais 

envolvidos tanto na realização dos grupos terapêuticos quanto no gerenciamento do 

programa, bem como em relatórios de sistemas de informação e em registros 

administrativos disponibilizados pelas instituições. 

a) Recursos humanos 

Em nível municipal e estadual, a quantidade de servidores envolvidos 

diretamente nas atividades do programa, bem como suas categorias profissionais, tipos 

de vínculo e o tempo dedicado às atividades foram obtidos mediante entrevistas 

realizadas junto aos profissionais envolvidos, tanto nas unidades de saúde quanto nas 

coordenações do programa. A quantidade de servidores administrativos das unidades de 

saúde foi coletada em pastas de controle de frequência ou em relatórios gerenciais da 

própria unidade. 

Os valores dos salários dos servidores municipais foram obtidos por meio de 

análise de relatórios do Sistema de Informação de Recursos Humanos da Secretaria 

Municipal de Administração de Recursos Humanos de Goiânia. Os encargos patronais 

foram estimados utilizando o percentual de 13,17%, conforme determinações do 

Manual do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia (Goiânia 

2010) e orientações do Departamento de Gestão de Pessoal da Secretaria Municipal de 

Saúde para composição da base de cálculo para incidência dos encargos. 

Para os servidores estaduais, a fonte de informação para valores salariais foi o 

relatório emitido pela Gerência da Folha de Pagamento da Secretaria Estadual de Saúde 
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de Goiás. Os encargos patronais foram estimados conforme orientações da mesma 

gerência para composição da base de cálculo, utilizando alíquota de 22% definida pela 

Lei nº 13.903, de 19 de setembro de 2001 (Goiás 2001). 

Quanto ao nível federal, a quantidade de servidores foi obtida diretamente junto 

à Divisão de Controle de Tabagismo, no INCA. Os custos foram fornecidos pela 

Divisão de Planejamento do INCA, já incorporados salários e encargos patronais, 

obtidos em conformidade com a Lei n
o
 10.887, de 18 de junho de 2004 (Brasil 2004a), 

O custo médio por servidor foi calculado considerando a remuneração paga diretamente 

pelo Ministério da Saúde aos seus servidores. Não foram informados dados financeiros 

referentes aos funcionários pagos pela Fundação Ary Frauzino. 

b) Equipamentos e mobiliário 

Quantidade e valor dos bens municipais foram obtidos a partir de Relatório do 

Sistema de Material e Patrimônio da Prefeitura de Goiânia e da Divisão de Transporte 

do Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde. Para bens 

estaduais, foram utilizados registros administrativos fornecidos pela Coordenação de 

Acompanhamento de Convênios da Gerência de Apoio às Ações de Vigilância em 

Saúde da Superintendência de Vigilância em Saúde (Suvisa), Secretaria de Estado 

Saúde de Goiás. 

As taxas de depreciação aplicadas são aquelas definidas pela Receita Federal nas 

Instruções Normativas SRF Nºs 4/85 e 162/98, quais sejam: (i) 10% para instrumentos e 

aparelhos médico-cirúrgicos, mobiliário médico-cirúrgico, móveis de escritório, 

refrigeradores e aparelhos elétricos em geral; e (ii) 20% para computadores, periféricos, 

automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos 

para transporte de pessoas. 

Em nível federal, não foram coletadas informações referentes a equipamentos e 

mobiliário. 

c) Despesas gerais 

Em nível municipal, as despesas gerais (aluguel, água, luz, telefone, internet e 

gás) das unidades de saúde da amostra foram fornecidas pelo Departamento 

Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. Para a coordenação do 

programa, apenas os gastos com telefone e internet foram fornecidos, não havendo 

informação disponível para os demais itens, cujo consumo é vinculado ao de vários 
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outros órgãos administrativos que funcionam no mesmo prédio.  As estimavas 

referentes a água e energia elétrica foram feitas a partir dos valores gastos pela 

coordenação do programa na SES/GO, considerando que os fornecedores desses 

serviços são os mesmos no âmbito do município. Os valores informados para a 

SES/GO, por sua vez, foram provenientes de relatórios mensais de controle e avaliação 

de consumo para a unidade onde funciona a coordenação do Programa de Cessação do 

Tabagismo. Esses relatórios são elaborados pela Gerência de Apoio Logístico e 

Operacional da Superintendência de Administração e Finanças da SES/GO. 

Em nível federal, não foram coletadas informações referentes às despesas gerais. 

d) Material de consumo 

Em nível municipal e estadual, a quantidade consumida dos itens referentes a 

material de escritório, copa e cozinha foram estimados a partir de entrevistas realizadas 

com os coordenadores do programa. Os preços foram obtidos em relatórios do Sistema 

de Material e Patrimônio (SMP) utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde de 

Goiânia para o nível municipal e, para o nível estadual, junto a registros administrativos 

de cotação de preços realizados pela SES/GO.  

Em nível federal, o custo com material foi fornecido pela Divisão de 

Planejamento do INCA. 

e) Medicamentos 

Os dados referentes à quantidade de medicamentos foram obtidos de diferentes 

fontes de informação: (i) Planilhas de Estoque da DVDCD, que contemplam as 

quantidades de medicamentos recebidos do Ministério da Saúde e adquiridos pela 

Secretaria Municipal de Saúde para o programa e permitem, portanto, o cálculo do 

percentual de medicamentos adquirido por cada um desses níveis de gestão; (ii) 

Planilhas de Controle Interno da DVDCD, que permitem identificar a quantidade de 

medicamentos autorizada para ser enviada às unidades, uma vez que a DVDCD era 

responsável por emitir essa autorização em 2010; e (iv) base de dados do Sistema de 

Dispensação de Medicamentos (SISDM), que contempla a quantidade de pacientes 

beneficiados, a quantidade de medicamentos a eles dispensada e o número de 

dispensações realizadas. 

Para utilizar a informação de quantidade de medicamentos dispensada e 

pacientes beneficiados, foi necessário proceder à limpeza da base de dados. A análise 
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dos campos do relatório ―nome do paciente‖, ―nome da mãe‖ e ―data de nascimento‖ 

evidenciou a presença de supostas duplicidades de registro de um mesmo paciente com 

códigos diferentes no SISDM. Esses casos foram analisados individualmente e tiveram 

seus códigos unificados quando: (i) os três campos eram iguais e o código do paciente, 

diferente ou (ii) um ou dois desses campos apresentavam divergências que sugeriam, 

entretanto, apenas erro de digitação. Em dois casos em que havia divergência nos três 

campos foi feita a unificação, tendo em vista forte indício de que tais divergências 

deviam-se apenas a erro de digitação. Nos demais casos de divergência nos três campos, 

foram mantidos os registros como referentes a diferentes pacientes. 

Os preços pagos pelos medicamentos do programa foram obtidos de relatórios 

do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG) e do Banco de 

Preços em Saúde (BPS). O SIASG consiste em um conjunto informatizado de 

ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento sistêmico das 

atividades inerentes ao Sistema de Serviços Gerais (SISG), sistema do governo federal 

que organiza a gestão das atividades de serviços gerais (Brasil 2011c). O ―tema 

compras‖ do SIASG provê informações analíticas relativas às compras e contratações 

efetuadas por órgãos da Administração Federal que integram o SISG, para os quais o 

uso do Portal de Compras do Governo Federal – ComprasNet é obrigatório, bem como 

por outros órgãos da Administração Pública que aderiram à utilização do ComprasNet 

(Brasil 2011c; SIASG 2012). À base de dados do SIASG foram acrescidos os dados do 

BPS do Ministério da Saúde. O BPS é uma ferramenta de gestão pública que registra e 

tornam públicas, por meio da internet, as compras de medicamentos e produtos para a 

saúde a partir de informações inseridas pelas instituições públicas e privadas 

cadastradas no sistema (Brasil 2012a). 

Os relatórios do Banco de Preços em Saúde recebem tratamento estatístico antes 

de sua disponibilização, a fim de eliminar dados supostamente inconsistentes. Para a 

base de dados do SIASG, entretanto, esse trabalho não é feito. Assim, procedeu-se à 

exclusão de alguns registros da base de dados utilizando-se dois critérios. O primeiro 

deles foi o preço máximo para o comércio varejista, referência de preço elaborada pela 

Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), órgão interministerial 

responsável pela regulação econômica do mercado de medicamentos, estabelecendo 

critérios para a definição e o ajuste de preços (Brasil 2003a, 2003b). Foram excluídos os 

registros cujo preço encontrava-se acima do preço máximo de venda ao consumidor. O 



63 

segundo critério foi a magnitude da variação do preço praticado em relação ao preço 

imediatamente inferior, estando os mesmos classificados em ordem crescente. Foram 

excluídos os registros que apresentavam variação igual ou maior a 100% em relação ao 

preço imediatamente menor. Esse segundo critério de exclusão tem como justificativa a 

ocorrência de um erro comum no registro de preços no sistema, que lança o valor de 

uma apresentação (ex.: caixa) como valor unitário (ex.: comprimido), gerando uma 

variação grande no preço registrado. A utilização desses dois critérios resultou na 

exclusão dos mesmos registros da base de dados. 

Essas bases de dados foram unificadas, para cálculo do preço médio ponderado 

pela quantidade para os anos de 2009 a 2010, diferenciando-se compras centralizadas, 

efetuadas pelo Departamento de Logística do Ministério da Saúde (DLOG) e compras 

descentralizadas, efetuadas por outras instituições do SUS, inclusive pela Secretaria 

Municipal de Saúde de Goiânia. Aos preços praticados pelo Ministério da Saúde foi 

aplicado o percentual de 2,67% referente a custos de armazenamento e distribuição 

(Cordeiro 2009). 

f) Transporte 

Os gastos com transporte, em nível municipal, foram obtidos junto à Divisão de 

Transporte do Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde. 

Especificamente no que se refere a gastos com combustível, a informação foi fornecida 

pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, responsável por 

gerenciar a distribuição de combustíveis no âmbito da Prefeitura de Goiânia. 

Esse item de custo não foi estimado para os níveis estadual e federal, em razão 

da dificuldade para estimativa da parcela atribuível ao programa, tendo em vista tratar-

se de um serviço compartilhado por diversos setores e programas das instituições em 

questão. 

g) Viagens 

Em nível municipal, não houve gastos com viagens. Em nível estadual, os 

valores referentes a diárias pagas a servidores da SES/GO foram obtidos em planilha de 

controle interno da Coordenação de Acompanhamento de Convênios da Gerência de 

Apoio às Ações de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde de Goiás. Para 

convidados, foram estimados a partir de informações de quantidade fornecida pela 

coordenação do programa e dos valores definidos no Decreto nº 7.141, de 06 de agosto 
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de 2010 (Goiás 2010). O custo com passagens foi estimado a partir das quantidades e 

itinerários informados pela coordenação do programa e pelos valores médios praticados 

pelo Ministério da Saúde nos trechos utilizados, calculados a partir de dados do Sistema 

de Concessão de Passagens e Diárias (SCDP). O SCDP é um sistema informatizado, do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que integra as atividades de 

concessão, registro, acompanhamento, gestão e controle das diárias e passagens, 

decorrentes de viagens realizadas no interesse da administração, em território nacional 

ou estrangeiro.  

Em nível federal, os gastos com passagens e diárias foram extraídos de relatórios 

gerenciais do sistema informatizado de gestão do termo de cooperação vigente entre o 

INCA e a OPAS. 

h) Eventos 

O nível municipal não fez contratação de evento relacionado ao programa no 

ano de 2010. Em nível estadual, as informações referentes a eventos foram fornecidas 

pela Coordenação de Acompanhamento de Convênios da Gerência de Apoio às Ações 

de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde de Goiás. Para obter informações de 

contratação de eventos pela coordenação do programa em nível federal, foram utilizados 

relatórios do sistema informatizado de gestão do termo de cooperação vigente entre o 

INCA e a OPAS. 

i) Outros parâmetros 

A quantidade de pacientes atendidos no início e no final do grupo de abordagem 

e tratamento do tabagismo foi obtida junto às fichas de acompanhamento dos grupos 

terapêuticos na DVDCD. A duração do grupo terapêutico, quantidade de pacientes sob 

tratamento medicamentoso e quantidade de consultas realizadas foram coletadas nas 

entrevistas com os coordenadores do programa nas unidades de saúde. 

4.6.5 Análise específica sobre medicamentos 

Além dos cálculos realizados para identificação de parâmetros utilizados na 

metodologia de custeio, como percentual de compras efetuadas pelo Ministério da 

Saúde e pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia e preços pagos pelos 

medicamentos, outros aspectos foram analisados. 
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Para o período de 2006 a 2010, foi identificada a quantidade de medicamentos 

distribuída às unidades de saúde do município, a quantidade de medicamentos 

autorizada para distribuição e a quantidade de medicamentos dispensada aos pacientes 

do programa no município. 

Para o ano de 2010, considerando todos os grupos realizados no período, foram 

analisados os seguintes indicadores referentes ao uso de medicamentos: 

a) Percentual de pacientes com indicação de uso de medicamentos. Este 

percentual foi obtido pela análise da informação do Teste de Fagerström presente nas 

planilhas padronizadas do INCA (Anexo 3); 

  b) Percentual de pacientes que fez uso de medicamentos; 

  c) Combinações de medicamentos utilizadas no município. 

Os itens b e c foram analisados a partir de dados do SISDM. 

Uma análise ampliada em relação a preços dos medicamentos foi feita para o 

período de 2006 a 2010. Foram comparados os preços praticados em compras 

centralizadas com preços praticados por outras instituições do SUS (em compras 

descentralizadas) e, ainda, com preços praticados por outros órgãos públicos, não 

vinculados diretamente ao SUS. As fontes de informação foram o SIASG e o BPS e 

todos os preços referem-se à média ponderada pela quantidade comprada. 

4.6.6 Extrapolação dos custos do programa para o município 

4.6.6.1 Custos de gerenciamento 

O método de custeio descrito nas etapas anteriores proporcionou o custo do 

gerenciamento do Programa de Cessação do Tabagismo para o município como um 

todo. 

4.6.6.2 Extrapolação dos custos de abordagem e tratamento 

A extrapolação dos custos da abordagem intensiva e tratamento do tabagismo foi 

executada utilizando a estrutura lógica da metodologia adotada para os grupos da 
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amostra, agora aplicada a todos os pacientes atendidos no município, com maior nível 

de agregação dos itens de custo considerados, conforme será detalhado a seguir. 

A extrapolação foi alcançada executando-se as seguintes etapas: 

 

1ª Etapa: estruturação de uma configuração geral de atendimento no município. 

Conforme já mencionado, os pacientes do PCT passam por consultas, sessões de 

abordagem intensiva, quando indicado, utilizam medicamentos. O custo desses 

componentes está relacionado basicamente aos seguintes parâmetros: 

(i) Número de profissionais envolvidos nas atividades; 

(ii) Tempo dedicado por eles às atividades; 

(ii) Quantidade de vezes que essas atividades são realizadas; 

(iv) Custo dos profissionais; 

(v)  Quantidade de medicamentos utilizada; 

(vi) Preço pago pelos medicamentos; 

(vii) Custos não-médicos relacionados ao atendimento. 

Partindo dessa análise, foi estruturada uma configuração geral de atendimento no 

município, em que são combinados todos esses parâmetros para a composição dos 

custos da abordagem intensiva e tratamento do tabagismo, diferenciando-se consultas, 

sessões e medicamentos. Da mesma forma que nas unidades da amostra, foram 

consideradas consultas médicas e de enfermagem e participação de profissionais de 

nível médio e de nível superior nas sessões de abordagem cognitivo-comportamental. 

 

2ª Etapa: seleção e inserção dos parâmetros em planilhas em Excel
®
, elaboradas para o 

cálculo da extrapolação dos custos.  

Uma vez estruturada a configuração de atendimento, foi necessário definir os 

valores de cada parâmetro a serem inseridos nas planilhas de cálculo. Para tanto, 

procedeu-se da seguinte forma: 

(i) Inserção dos valores conhecidos para a totalidade dos grupos realizados 

no município, como por exemplo, número médio de profissionais envolvidos em cada 
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sessão de abordagem cognitivo-comportamental, custo médio com recursos humanos 

envolvidos nas consultas, sessões e dispensação de medicamentos, quantidade média e 

preços de medicamentos usados pelos pacientes do município; 

(ii) De forma complementar, foram usados parâmetros médios dos grupos 

das unidades de saúde analisadas na amostra. 

 

3ª Etapa: distribuição de todos os fumantes atendidos em 2010 por essa configuração de 

atendimento. 

Esta etapa envolveu a análise dos parâmetros gerais da população (todos os 

pacientes atendidos em 2010) a serem utilizados para extrapolação, quais sejam: 

(i) Número de pacientes atendidos em 2010 (população em análise); 

(ii) Número de pacientes que passaram pela avaliação clínica. Considerou-se o 

número apresentado nas planilhas de acompanhamento do INCA; 

(iii) Perda de seguimento. À população total de pacientes (803), foi aplicado o 

percentual calculado para perda de seguimento da 1ª para a 4ª sessão, obtido com base 

nos dados das planilhas padronizadas pelo INCA para acompanhamento do tratamento, 

que contemplam 737 pacientes (91,8% do total); 

(iv) Número de pacientes que fez uso de medicamentos, parâmetro obtido a 

partir dos dados do SISDM, que contempla os pacientes que receberam medicamentos 

no município como um todo; 

(v) Número de pacientes acompanhados em consultas durante o tratamento. 

Considerou-se que todos os pacientes com medicamentos foram acompanhados. Os  

pacientes sem medicamentos acompanhados são aqueles remanescentes após dedução 

do número de pacientes com medicamentos acompanhados e da perda de seguimento. 

O quadro 3 apresenta os parâmetros utilizados na extrapolação dos custos para o 

município, bem como os respectivos métodos de cálculo para sua obtenção. 
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Quadro 3. Parâmetros utilizados para extrapolação dos custos de abordagem e 

tratamento do tabagismo, conforme componente de custo. Goiânia, 2010. 
 

Componente 

de custo 
Parâmetros 

Grau de informação 

disponível 

Método de cálculo para obtenção do 

parâmetro 

Consultas 

Número de consultas por 

paciente sem medicação 
Conhecido para a amostra 

Média aritmética do número de consultas 

realizadas por paciente nos grupos da 

amostra 

Número de pacientes sem 

medicação 

Conhecido para a totalidade 

dos pacientes atendidos no 

município 

Total de pacientes atendidos no 

município, subtraído o número de 

pacientes que receberam medicamentos 

Número de consultas por 

paciente com medicação 
Conhecido para a amostra 

Média aritmética do número de consultas 

realizadas por paciente nos grupos da 

amostra 

Número de pacientes com 

medicação 

Conhecido para a totalidade 

dos pacientes atendidos no 

município 

Obtido diretamente da análise dos 

relatórios do SISDM 

Custo de recursos humanos de 

nível superior Conhecido para todos os 

profissionais de 82,9% das 

unidades que realizaram 

grupos terapêuticos em 2010 

Custo-hora médio do profissional, 

ponderado pela carga horária. Ao valor 

final, foi aplicado o percentual referente 

a encargos patronais* 

Custo de recursos humanos de 

nível médio 

Custo-hora médio do profissional, 

ponderado pela carga horária. Ao valor 

final, foi aplicado o percentual referente 

a encargos patronais** 

Percentual de custos não-

médicos das consultas 
Conhecido para a amostra 

Percentual médio de custos não-médicos 

em relação a custos médicos das 

consultas das unidades da amostra 

Sessões 

Número de sessões Conhecido para a amostra 
Número médio de sessões realizadas nos 

grupos da amostra 

Número de recursos humanos 

por sessão 

Conhecido para a totalidade 

de grupos realizados no 

município 

Número médio de profissionais que 

conduzem as sessões, considerando todos 

os grupos do município*** 

Duração da execução de cada 

sessão por profissional 
Conhecido para a amostra 

Duração média de execução das sessões 

nos grupos da amostra, ponderada pelo 

número de sessões 

Percentual de tempo de 

preparação em relação à 

execução das sessões 

Conhecido para a amostra 

Total de tempo de preparação dividido 

pelo total de tempo de execução de todos 

os grupos da amostra 

Custo de recursos humanos de 

nível superior Conhecido para todos os 

profissionais de 82,9% das 

unidades que realizaram 

grupos terapêuticos em 2010 

Custo-hora médio do profissional, 

ponderado pela carga horária. Ao valor 

final, foi aplicado o percentual referente 

a encargos patronais* 

Custo de recursos humanos de 

nível médio 

Custo-hora médio do profissional, 

ponderado pela carga horária. Ao valor 

final, foi aplicado o percentual referente 

a encargos patronais**** 

Custo com equipamento de 

consultório por paciente 

Conhecido para a amostra 

Média aritmética do custo com 

equipamentos de consultório por paciente 

das unidades da amostra 

Percentual de custos não-

médicos das sessões 

Percentual médio de custos não-médicos 

em relação a custos médicos das sessões 

das unidades da amostra 

Medicamentos 

Número de pacientes com 

medicação 
Conhecido para a totalidade 

dos pacientes atendidos no 

município 

Obtido diretamente da análise dos 

relatórios do SISDM 

Custo de recursos humanos - 

dispensação de medicamentos 

Custo-hora médio do farmacêutico, 

ponderado pela carga horária. Ao valor 

final, foi aplicado o percentual referente 

a encargos patronais 
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Custo com TRN e 

antidepressivo 

Custo médio de TRN, antidepressivo e 

dispensação de medicamento por 

paciente, seguindo os mesmos critérios 

de cálculo adotados para os grupos da 

amostra, acrescidas as perdas informadas 

nas planilhas padronizadas do INCA 

*Foram consideradas as atividades definidas pela Portaria SAS/MS nº 442/2004. 

**Foram considerados técnicos e auxiliares de enfermagem.  

***O número de profissionais por grupo foi obtido junto à coordenação do PCT na DVDCD/SMS de Goiânia 

****Foram considerados todos os profissionais de nível técnico das atividades assistenciais. 

 

Conforme apresentado no quadro acima, houve mudança do nível de agregação 

de alguns parâmetros utilizados na metodologia, quais sejam: 

(i) O tempo de preparação das sessões foi utilizado como um percentual em 

relação ao tempo de execução das sessões; 

(ii) Os grupos de itens de custo classificados como não-médicos foram 

agregados e passaram a representar um percentual em relação aos custos médicos. 

Os tempos utilizados para consultas e dispensação de medicamentos são os 

mesmos adotados para os grupos da amostra. 

Ressalta-se ainda que, para cálculo do custo com medicamentos, foram 

acrescidas as perdas de medicamentos, aplicando-se os percentuais de perda obtidos da 

análise das planilhas padronizadas do INCA. 

A partir da inserção de todos os parâmetros, foram efetuados os cálculos para a 

estimativa dos custos. A figura 7 traz a representação esquemática dos cálculos 

(agregados) realizados a partir da distribuição dos pacientes atendidos em 2010 pelos 

componentes de custo da abordagem intensiva e tratamento do tabagismo (A). 

Evidencia também o cálculo final do custo do PCT referente a todos os grupos 

terapêuticos realizados no município, considerando gerenciamento e abordagem 

intensiva e tratamento do tabagismo (B). 
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Figura 7. Cálculos efetuados a partir da distribuição dos pacientes pelos componentes 

de custo da abordagem intensiva e tratamento do tabagismo. Goiânia, 2010. 

 

Para consultas, foram diferenciados pacientes sem uso de medicação e com uso 

de medicação. O custo com medicamentos inclui o custo da dispensação. 

O quadro 4 apresenta a equação matemática usada, detalhando os cálculos da 

extrapolação dos custos da abordagem intensiva e tratamento do tabagismo. 
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Quadro 4. Equação matemática usada para extrapolação dos custos da abordagem 

intensiva e tratamento do tabagismo. 

Cabordagem e tratamento = 

(W.t.CRH (CM)  +  W.t.CRH (CE)).Npac s/med CAC  +  (W.t.CRH (CM)  +  W.t.CRH (CE)).Npac s/med CR  + 

(W.t.CRH (CM)  +  W.t.CRH (CE)).Npac c/med CAC  +  (W.t.CRH (CM)  +  W.t.CRH (CE)).Npac c/med CR  + 

Ceq cons.Npac s/med  +  Ceq cons.Npac c/med   +  % CNMC.CMC  + 

(W.Δt.Nprof/NS.CRH (ExS)  +  % t (PrS).Δt (ExS).CRH + 

W.Δt.Nprof/NM.CRH (ExS)  +  % t (PrS).Δt (ExS).CRH  +  % CNMS.CMS).Ng  + 

Cmed.Npac c/med + Cdisp.Npac c/med 

  

Onde: 

W = frequência média da atividade 

t = tempo em minutos 

Δt = intervalo de tempo medido em minutos 

CRH = custo-hora médio dos profissionais que executam a atividade 

CM = consulta médica 

CE = consulta de enfermagem 

Npac s/med CAC = número de pacientes sem medicação em consulta de avaliação clínica 

Npac s/med CR = número de pacientes sem medicação acompanhados em consultas de retorno 

Npac c/med CAC = número de pacientes com medicação em consulta de avaliação clínica 

Npac c/med CR = número de pacientes com medicação acompanhados em consultas de retorno 

Ceq cons = custo com equipamento e mobiliário de consultório por paciente 

% CNMC = percentual de custos não-médicos das consultas em relação a custos médicos das consultas 

CMC = custos médicos das consultas 

Nprof/NS= número de profissionais de nível superior 

ExS = execução das sessões de abordagem cognitivo-comportamental 

PrS = preparação das sessões de abordagem cognitivo-comportamental 

Nprof/NM= número de profissionais de nível médio 

% CNMS = percentual de custos não-médicos das sessões em relação a custos médicos das sessões 

CMS = custos médicos das sessões 

Ng = número de grupos realizados no município 

Npac c/med = número de pacientes com medicação 

Cmed = custo médio de medicamentos por paciente 

Cdisp = custo médio de dispensação por paciente 

 

4.7 Análise de dados 

Os dados utilizados para estimativa de abrangência e efetividade do programa, 

provenientes das fichas referentes aos grupos terapêuticos da abordagem intensiva ao 

fumante, desenvolvidas pela DVDCD e das planilhas padronizadas pelo INCA, foram 

inseridos, consolidados e analisados em planilhas em Excel
®
. 

A estimativa de custos do PCT exigiu a combinação de dados e parâmetros de 

diferentes fontes de informação e a elaboração de uma ferramenta específica para 

processamento dos dados e geração de resultados para a amostra de unidades de saúde. 
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Essa ferramenta foi desenvolvida por meio da combinação de planilhas em Excel
®
. A 

figura 8 representa, de forma esquemática, o processo de trabalho, que envolveu a 

concepção e triangulação de técnicas de coleta e análise de dados. 

 

Figura 8. Representação do processo de trabalho para estimativa de custos. 

 

Os relatórios extraídos de diferentes sistemas de informação administrativos 

foram analisados separadamente em planilhas Excel
®
. Os relatórios fornecidos em outro 

formato de dado ou em papel, bem como registros administrativos disponibilizados 

pelas instituições e dados coletados em entrevistas com os profissionais envolvidos nas 

atividades do programa, foram transformados ou digitados e analisados em planilhas 

Excel
®
 (A). 

A análise gerou novas bases de dados e parâmetros a serem utilizados no modelo 

para estimativa de custo (B). Estes, por sua vez, foram inseridos em ferramenta em 

Excel
®
, desenvolvida de forma a promover a execução dos cálculos do modelo de 

estimativa de custos, combinados conforme descrito no item metodologia de custeio 

(C). Os resultados foram gerados em formatos pré-definidos para sua apresentação (D). 

A metodologia aplicada permitiu a identificação dos custos do PCT por grupo 

terapêutico, identificando os eixos do programa e cada componente de custo. O custo 

médio por paciente foi obtido dividindo-se o custo do PCT por grupo pelo número de 

pacientes que participou da primeira sessão. 

O custo médio por paciente que estava sem fumar ao final do tratamento, por sua 

vez, foi obtido dividindo-se o custo do PCT (por grupo) pelo número de pacientes que 

deixou de fumar até o fim do tratamento. 

Ao fim do processo, portanto, foram gerados os relatórios que contemplam os 

resultados da estimativa de custos do PCT, conforme evidencia a figura 9. 
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Figura 9. Resultados alcançados para as unidades da amostra com a aplicação da 

metodologia definida. Goiânia, 2010. 

 

A análise e o processamento dos dados para extrapolação dos custos foram feitos 

utilizando planilhas Excel
®
. 

A metodologia utilizada permitiu a estimativa do custo do PCT para o 

município, a partir de uma configuração de atendimento que considera parâmetros 

conhecidos para o universo de grupos e pacientes atendidos no município, associados a 

parâmetros médios obtidos na amostra. Utilizando o número total de pacientes 

atendidos na primeira sessão em grupo e o número de pacientes que deixou de fumar, 

obtém-se ainda: 

(i) Custo médio por paciente atendido (1ª sessão); 

(ii) Custo médio por paciente que deixou de fumar. 

4.7.1 Análise de sensibilidade 

Em relação à extrapolação dos custos para o município, foi feita análise de 

sensibilidade, por meio da variação de parâmetros não conhecidos para o universo de 

pacientes e grupos atendidos no município, resultando em diferentes cenários, conforme 

descrito a seguir: 

a) Cenário Orientações SMS-Goiânia. Nesse cenário, foram substituídos 

alguns parâmetros da extrapolação-base por parâmetros decorrentes de recomendações 

da DVDCD, quais sejam: 
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(i) Número de consultas médicas e de enfermagem. Foram utilizados os 

números estimados pela DVDCD; 

(ii) Número de sessões. Foi utilizado o número de sessões recomendado pela 

DVDCD, tendo em vista a possibilidade de ser esta a prática mais comum no município; 

(iii) Número de pacientes que receberam medicamentos. Foi utilizado o 

número de pacientes informado nas planilhas padronizadas do INCA, que corresponde à 

estimativa da DVDCD de uso de medicamentos; 

(iv) Quantidade de medicamentos distribuída. Foi utilizada a quantidade de 

medicamentos autorizada para envio às unidades de saúde, conforme informação da 

DVDCD, tendo em vista que a coordenação do programa na DVDCD é que autoriza a 

remessa de medicamentos para a unidade de saúde quando do início de um grupo de 

tratamento. 

b) Cenário Mínimo – Esse cenário também mantém os parâmetros 

conhecidos para o universo e assume, para os demais, a combinação dos menores 

parâmetros de configuração da abordagem e tratamento encontrados nas unidades da 

amostra (número de consultas, número e duração das sessões e outros) e o menor 

número de pacientes em uso de medicação no município; 

c) Cenário Máximo – Como no cenário anterior, foram mantidos os 

parâmetros conhecidos para o universo, utilizando-se os maiores parâmetros de 

configuração da abordagem e tratamento encontrados nas unidades da o maior número 

de pacientes em uso de medicação no município. 

As estimativas apresentadas nas letras b e c forneceram um intervalo de valores 

que representa: o custo mínimo da abordagem e tratamento (caso todos os pacientes do 

município fossem atendidos em uma configuração correspondente à combinação dos 

menores parâmetros) e o custo máximo da abordagem e tratamento (se todos fossem 

atendidos mediante a combinação dos maiores parâmetros). 

4.8 Custos para implementação plena do programa no município 

A implementação plena do programa corresponde ao atendimento de todos os 

fumantes potencialmente motivados a parar de fumar e que necessitam de atendimento. 
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Foi realizada por meio da distribuição dessa população pelos dois eixos do programa, 

atribuindo-se a cada eixo o custo equivalente ao atendimento dos pacientes.  

A figura 10 representa esquematicamente o mecanismo utilizado para a 

estimativa de custos para implementação plena do PCT no município de Goiânia, que 

será detalhado logo a seguir. 

 

Figura 10. Mecanismo utilizado para estimativa de custo para implementação plena do 

PCT no município de Goiânia. 

 

A estimativa de custos seguiu as seguintes etapas: 

1ª Etapa: Estimativa do total de fumantes a serem tratados: 

(i) Identificação da população do município de Goiânia em 2010, informada no 

censo demográfico de 2010; 

(ii) Estimativa de fumantes no município para o ano de 2010, a partir da 

prevalência indicada na Pesquisa Especial do Tabagismo (PeTab) para o estado de 

Goiás, referente ao ano de 2008 (17%) (INCA & OPAS 2011); 

(iii) Estimativa do número de fumantes potencialmente motivados a parar de 

fumar. Este número foi obtido pela aplicação do percentual de fumantes que tentou 
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parar de fumar nos 12 meses anteriores à PeTab ao total de fumantes no município em 

2010; 

(iv) Estimativa do número de fumantes que deixariam de fumar sem tratamento, 

obtido pela aplicação do percentual de cessação natural (2,5%) ao total de fumantes 

motivados a tentar parar de fumar (Cinciripini et al. 1997; Cornuz 2006); 

(v) Estimativa do número de fumantes a serem atendidos no PCT. Corresponde 

ao número de fumantes potencialmente motivados a parar de fumar, subtraído deste o 

número estimado de fumantes que deixariam de fumar sem tratamento e o número de 

fumantes já atendidos em 2010. Foi considerada neste cálculo, a proporção de fumantes 

que receberiam o tratamento pelo SUS, conforme dados da PeTab. 

  

2ª Etapa: Estimativa do custo para abordagem e tratamento de todos esses fumantes: 

(i) Definição de um contexto de eficiência máxima para atendimento à 

população, ou seja: 

 Todas as unidades que contemplam a Atenção Básica prestando 

atendimento (92); 

 Cada unidade realizando dois grupos ao ano; 

 Cada grupo atendendo a 15 fumantes, conforme recomenda o PCDT; 

 Provisão de medicamentos para todos os fumantes com indicação de 

apoio medicamentoso.  Considerou-se que 84,3% dos pacientes têm indicação de uso de 

medicamento. Esse parâmetro decorre da análise dos dados das planilhas padronizadas 

do INCA preenchidas pelas unidades de saúde do município, das quais foi obtida a 

quantidade de pacientes de cada grupo, classificada conforme resultado do Teste de 

Fagerström; 

(ii) Elaboração de uma árvore de decisão, na qual o total de pacientes a serem 

tratados é distribuído pelos três componentes de custo (consultas, sessões e 

medicamentos), considerando de forma diferenciada pacientes com indicação de 

tratamento medicamentoso.  

(iii) Estimativa do custo de cada componente referente ao total de pacientes 

atendidos, multiplicando-se: 
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 Custo médio de consultas por pacientes sem medicação pelo total de 

pacientes sem medicação; 

 Custo médio de consultas por pacientes com medicação pelo total de 

pacientes com medicação; 

 Custo médio das sessões por grupo pelo total de grupos necessários ao 

atendimento; 

 Custo médio de medicamentos pelo total de pacientes com indicação de 

tratamento medicamentoso. 

(iv) Soma do custo total para abordagem e tratamento dos fumantes ao custo do 

gerenciamento anual em 2010, multiplicado pela quantidade de anos necessários para 

acesso de todos os fumantes à capacidade de atendimento das unidades de saúde, 

conforme os critérios definidos. 

O custo da implementação plena foi feito considerando os quatros cenários de 

extrapolação dos custos do PCT. 

4.9 Considerações éticas 

A pesquisa não ofereceu risco de danos à dimensão física, psíquica, moral, 

intelectual, social, cultural ou espiritual do ser humano, em qualquer uma de suas fases. 

Os dados utilizados são informações institucionais referentes aos recursos usados na 

execução do programa. As informações que se referem a pacientes foram obtidas a 

partir de dados secundários (planilhas consolidadas preenchidas pelas unidades de 

saúde, pela coordenação do programa nos diferentes níveis de gestão e relatórios de 

dispensação de medicamentos), fornecidas mediante compromisso de guarda de sigilo. 

O projeto de pesquisa foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (Anexo 4). 
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5. RESULTADOS 

No município de Goiânia, em 2010, a abordagem e tratamento do tabagismo foi 

realizada em 38% das unidades de saúde que contemplam a Atenção Básica, dentre os 

tipos de unidade que executaram o PCT. Os Centros de Saúde (CS) e as Unidades de 

Atenção Básica Saúde da Família (UABSF) foram responsáveis pelas maiores 

proporções de grupos terapêuticos de abordagem e tratamento, 34 e 32%, 

respectivamente (tabela 5). 

O programa foi executado nos três Centros Integrados de Assistência Médica à 

Saúde (CIAMS) e no Centro de Referência em Atenção à Saúde da Pessoa Idosa 

(CRASPI) do município, em 63% dos CS, em 45% dos CAIS e em 21% das UABSF. 

 

Tabela 5. Número de unidades de saúde e grupos terapêuticos de abordagem e tratamento 

do tabagismo realizado, conforme tipo de unidade de saúde. Goiânia, 2010. 

Tipo de 

unidade de 

saúde* 

Total de 

unidades de 

saúde no 

município                            

(n)** 

Número de 

unidades de saúde 

que realizaram 

grupos 

terapêuticos                        

(n) 

Número de grupos 

terapêuticos 

realizados                               

n(%) 

Número de 

unidades de 

saúde analisadas                         

n(%) 

CS 22 14 15 (34,1%) 2 

UABSF 55 12 14 (31,8%) 2 

CAIS 11 5 7 (15,9%) 1 

CIAMS 3 3 6 (13,6%) 1 

CRASPI 1 1 2 (4,5%) 0 

Total 92 35 44 (100%) 6 

*CS: Centro de Saúde; UABSF: Unidade de Atenção Básica Saúde da Família;  CAIS: Centro de 

Assistência Integral à Saúde; CIAMS: Centro Integrado de Assistência Médica à Saúde; CRASPI: Centro 

de Referência em Atenção à Saúde da Pessoa Idosa. 

**Fonte: Website da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, disponível em: 

http://www.saude.goiania.go.gov.br/ 

 

A tabela 6 mostra a abrangência e efetividade do programa no município, bem 

como no conjunto dos grupos das unidades analisadas para estimativa de custos. 
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Tabela 6. Abrangência e efetividade do Programa de Cessação do Tabagismo no 

município e nas unidades da amostra. Goiânia, 2010. 

Indicador Município Amostra 

Número de grupos terapêuticos 44 7 (15,9%) 

Número de pacientes que participaram da 1ª sessão 803 138 (17,2%) 

Taxa média de abandono da 1ª à 4ª sessão 31,5% 39,4% 

Taxa média de abandono da 1ª sessão ao final do tratamento 51,6% 48,0% 

Número de pacientes sem fumar ao final do tratamento 299 57 (19,1%) 

Taxa média de cessação do tabagismo* 37,2% 41,3% 
*Refere-se à abstinência ao final do grupo terapêutico de abordagem e tratamento do tabagismo. 

 

Ao total, foram realizados 44 grupos de abordagem e tratamento. O PCT atendeu 

a 803 fumantes na primeira sessão de abordagem cognitivo-comportamental, dos quais 

138 (17,2%) nos grupos analisados (sete). A taxa média de abandono até a quarta sessão 

de abordagem cognitivo-comportamental foi maior nos grupos analisados (39,4%) que 

no município como um todo (31,5%).  Já a taxa média de abandono até o final do 

tratamento foi maior no município em relação aos grupos analisados. 

A taxa média de cessação no município foi de 37,2% e, dentre os grupos 

analisados, de 41,3%. A taxa de cessação refere-se à abstinência ao final da realização 

da abordagem e tratamento, que tem duração aproximada de seis meses. Dentre os 

pacientes que deixaram de fumar, 87,3% fez uso de apoio medicamentoso. 

A tabela 7 traz o detalhamento dos indicadores nas unidades de saúde da 

amostra. As maiores unidades analisadas foram o CAIS e o CIAMS, que além do 

atendimento ambulatorial, oferecem também Serviço de Apoio Diagnóstico e 

Terapêutico (SADT), urgência e emergência. O CAIS é a unidade com maior número de 

funcionários. As UABSF são unidades menores, sendo a UABSF Bairro Goiá a menor 

dentre as analisadas. Os Centros de Saúde são de porte intermediário. 

O número de pacientes atendidos variou de 8 a 36 nos grupos analisados. No 

município como um todo a variação foi de seis a 55 pacientes. A menor taxa média de 

cessação do tabagismo encontrada, considerando o total de pacientes atendidos nos 

grupos analisados em cada unidade, ocorreu no CAIS do Distrito Sanitário Noroeste 

(13,3%); a maior, de 75%, no centro de saúde situado no Distrito Sanitário Campinas-

Centro. A taxa de cessação é medida com base na abstinência ao final do tratamento, 

que, dentre os grupos analisados, variou de quatro a 7,6 meses. 
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Tabela 7. Abrangência e efetividade do Programa de Cessação do Tabagismo no município e nos grupos analisados. Goiânia, 2010. 

Distrito 

Sanitário 

Tipo de 

unidade 

de saúde 

Nome da 

unidade 

Atendimentos 

prestados 

Número de 

grupos 

terapêuticos 

realizados 

Número de 

grupos 

terapêuticos 

analisados* 

Número de 

fumantes 

atendidos na 1ª 

sessão (grupos 

analisados) 

Número de 

pacientes sem 

fumar ao final 

do tratamento 

Taxa de 

cessação do 

tabagismo** 

Sul CIAMS 
Setor Pedro 

Ludovico 

Ambulatorial, 

SADT e 

urgência 

2 1 36 16 44,4% 

Campinas -

Centro 
CS Vila Canaã Ambulatorial 1 1 20 15 75,0% 

Sudoeste CS 
Parque 

Anhanguera 
Ambulatorial 1 1 21 6 28,6% 

Oeste UABSF Bairro Goiá Ambulatorial 1 1 23 12 52,2% 

Norte UABSF 
Res. Vale dos 

Sonhos 
Ambulatorial 1 1 8 4 50,0% 

Noroeste CAIS 
Setor Cândida 

de Moraes 

Ambulatorial, 

SADT e 

urgência 

2 2 30 4 13,3% 

Subtotal grupos analisados   8 7 138 57 41,3% 

* No CIAMS Setor Pedro Ludovico, os grupos terapêuticos foram conduzidos por equipes diferentes, sendo analisado apenas um deles. 

**Refere-se à abstinência ao final do grupo terapêutico de abordagem e tratamento do tabagismo (4 a 7,6 meses).  
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A partir da análise do custo do gerenciamento do PCT nos três níveis de gestão, 

foi identificado um custo de R$ 96.515 atribuível ao município de Goiânia, sendo a 

maior proporção (83,9%) de responsabilidade do nível municipal. O nível estadual 

arcou com 12,3% (R$ 11.844) dos custos totais e o nível federal, com 3,8% (R$ 3.626) 

(tabela 8). 

O apoio técnico oferecido pela coordenação do programa foi o componente de 

custo de maior relevância no âmbito da DVDCD, na Secretaria Municipal de Saúde de 

Goiânia, totalizando R$ 76.184 (94%). Já para a Secretaria de Saúde de Goiás, a 

capacitação representou o maior percentual do custo de gerenciamento do programa 

(54,9%) em relação ao valor total (R$ 315.921). Entretanto, esse componente não foi 

atribuído ao município, tendo em vista que a própria coordenação municipal do 

programa foi responsável por capacitar as equipes de saúde que realizam o atendimento 

em Goiânia. No nível federal, o custo do gerenciamento do programa foi de R$ 

1.174.922. Deste valor, R$ 3.626 (0,3%) foi atribuído ao município de Goiânia. 

Em relação aos itens de custo, os resultados indicam que o grupo recursos 

humanos foi responsável pela maior parcela dos custos do gerenciamento: 90,4% para o 

município, 49,0% para o estado e 92,9% para o INCA, que coordena o programa no 

nível federal. O custo dos eventos realizados pela coordenação estadual também 

apresentaram participação importante no custo total do gerenciamento no estado 

(46,3%). 
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Tabela 8. Custo do gerenciamento do Programa de Cessação do Tabagismo (em reais) por componente de custo, conforme nível de gestão e 

grupo de itens de custo. Goiânia, 2010. 

Nível de gestão Apoio Técnico Capacitação Total 

Grupo de itens de custo  Custo  %  Custo  %  Custo  % 

Gerenciamento municipal             

Recursos humanos 70.138 92,1% 3.076 63,8% 73.215 90,4% 

Material (escritório e copa/cozinha) 534 0,7% 1.476 30,6% 2.010 2,5% 

Despesas gerais 2.295 3,0% 98 2,0% 2.393 3,0% 

Transporte 222 0,3% 15 0,3% 237 0,3% 

Equipamentos escritório e veículos 2.995 3,9% 156 3,2% 3.151 3,9% 

Subtotal gerenciamento municipal 76.184 100,0% 4.821 100,0% 81.005 100,0% 

Gerenciamento estadual             

Recursos humanos 136.952 96,0% 17.741 10,2% 154.693 49,0% 

Material (escritório e copa/cozinha) 442 0,3% 1.715 1,0% 2.158 0,7% 

Despesas gerais 2.826 2,0% 291 0,2% 3.117 1,0% 

Viagens 60 0,0% 7.172 4,1% 7.232 2,3% 

Eventos 0,00 0,0% 146.242 84,4% 146.242 46,3% 

Equipamentos escritório 2.326 1,6% 154 0,1% 2.480 0,8% 

Subtotal gerenciamento estadual 142.607 100% 173.315 100% 315.921 100% 

Municípios em atendimento no estado 12   

 

      

Subtotal gerenciamento estadual atribuível ao município 11.884   

 

  11.884   

Gerenciamento federal             

Recursos humanos         1.087.083 92,9% 

Material de expediente         500 0,04% 

Viagens         38.345 3,1% 

Eventos         48.994 4,0% 

Subtotal gerenciamento federal         1.174.922 100% 

Estados em atendimento no Brasil         27   

Subtotal gerenciamento federal atribuível a cada estado         43.516   

Municípios em atendimento no estado de Goiás         12   

Subtotal gerenciamento federal atribuível ao município de Goiânia         3.626   

Custo gerenciamento total atribuível ao município de Goiânia       96.515   
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A tabela 9 sintetiza os valores referentes ao gerenciamento, evidenciando o custo 

por grupo terapêutico realizado no município, que foi de R$ 2.194, independente do 

número de pacientes atendidos, uma vez que este foi considerado como custo fixo na 

metodologia adotada, tendo em vista que o número de pacientes atendidos no grupo não 

altera o nível de atividades do gerenciamento. 

Tabela 9. Custo do gerenciamento do Programa de Cessação do Tabagismo (em Reais) 

por grupo terapêutico de abordagem intensiva e tratamento do fumante, 

conforme componente de custo e nível de gestão. Goiânia, 2010. 

Grupo de itens de custo Apoio Técnico Capacitação Total 

Gerenciamento municipal 76.184 4.821 81.005 

Gerenciamento estadual atribuível ao município 11.884 0,00 11.884 

Gerenciamento federal atribuível ao município - -  3.626 

Total gerenciamento atribuível ao município 88.068 4.821 96.515 

Grupos terapêuticos realizados no município 44 44 44 

Custo total por grupo terapêutico 2.002 110 2.194 

 

As tabelas 10 a 15 mostram os custos da abordagem e tratamento do tabagismo 

por grupo terapêutico em cada unidade de saúde analisada, evidenciando a variação 

entre o custo mínimo e o máximo encontrado para cada grupo de item de custo, 

diferenciando custos médicos de custos não-médicos. 

No CAIS analisado (tabela 10), os valores apresentados referem-se à média entre 

os dois grupos realizados durante o ano de 2010. Foi identificada uma variação de 

32,7% entre o custo mínimo (R$ 2.524) e o máximo (R$ 3.349) da abordagem e 

tratamento. O custo médio foi de R$ 2.937, para atendimento de 15 pacientes no grupo.  

Nesta unidade, o custo das consultas para o total de pacientes com medicação 

(R$ 380) foi menor que para pacientes sem medicação (R$ 418). Foi prescrito apenas o 

antidepressivo cloridrato de bupropiona como apoio medicamentoso, gerando um custo 

de R$ 186 com este item. Foram realizadas 18 sessões, que representaram 66,1% do 

custo total, com variação de 44,9% entre o custo mínimo e máximo.  
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Tabela 10. Custo mínimo e máximo (em reais) da abordagem intensiva e tratamento do tabagismo por grupo terapêutico realizado no Centro de 

Assistência Integral à Saúde (CAIS) analisado, conforme componente de custo, tipo e grupo de itens de custo. Goiânia, 2010. 

Tipo de 

custo 
Grupo de itens de custo 

Consultas Sessões Medicamentos* Total 

Pacientes 

sem 

medicação 

Pacientes 

com 

medicação 

Preparação Execução Subtotal     

Custos 

médicos 

Recursos humanos - assistência (mínimo) 390 303 391 913 1.304 9,23 2.006 

Recursos humanos - assistência (máximo) 390 404 645 1.270 1.915 15 2.724 

Equipamentos médicos e mobiliário de 

consultório (mínimo) 
0,02 0,01         0,03 

Equipamentos médicos e mobiliário de 

consultório (máximo) 
0,02 0,02         0,04 

Terapia de reposição de nicotina           0,00 0,00 

Antidepressivos           186 186 

Custos                        

não-médicos 

Recursos humanos administrativos (mínimo) 25 20 57 133 190   236 

Recursos humanos administrativos (máximo) 25 26 95 183 278   330 

Material (manuais do programa, escritório e 

copa/cozinha)  
0,00 0,00   65 65   65 

Despesas Gerais (mínimo) 2,92 2,27 6,55 15 22   27 

Despesas Gerais (máximo) 2,92 3,02 11 21 32   38 

Equipamentos e mobiliário de escritório 

(mínimo) 
0,49 0,38 1,11 2,58 3,70   4,58 

Equipamentos e mobiliário de escritório 

(máximo) 
0,49 0,51 1,85 3,56 5,40   6,41 

Custo total 

Mínimo 418 325 456 1.129 1.585                   195     2.524  

Máximo 418 434 753 1.543 2.295                   202   3.349  

Médio 418 380 604 1.336 1.940                   199     2.937  

*Inclui custos com dispensação de medicamentos               



85 

Na tabela 11, encontram-se os custos da abordagem e tratamento do grupo 

terapêutico analisado no CIAMS, que contemplou 36 fumantes. Foi identificada uma 

variação de 64% entre os custos mínimo e máximo. O custo médio foi de R$ 9.287.  

Nessa unidade, os custos das consultas para pacientes com medicação foi de R$ 

1.064, sete vezes maior que para pacientes sem medicação. Os custos com 

medicamentos (R$ 3.313), incluídos os custos com dispensação, representam mais de 

um terço do custo total. Os custos mínimo e máximo com TRN (R$ 2.766) e cloridrato 

de bupropiona (R$ 405) são os mesmos, uma vez que foram calculados com base na 

quantidade de medicamentos dispensada no SISDM para os pacientes da unidade, 

método aplicado a todos os grupos analisados. O custo com preparação representou 

35,4% dos custos das sessões de abordagem cognitivo-comportamental, que totalizaram 

15 encontros. 

No CS 1, os custos da abordagem e tratamento alcançaram o valor máximo de 

R$ 10.305 e mínimo de R$ 8.451, com variação de 21,9%, para o atendimento de 21 

pacientes (tabela 12). O custo das consultas dos pacientes com medicação foi 6,5 vezes 

maior que para pacientes sem medicação. O custo com medicamentos, considerando a 

dispensação, foi de R$ 1.212, maior para TRN (R$ 866). 

O custo da execução das sessões representou 39,6% do custo total. Nessa 

unidade, foram realizadas 12 sessões, seguidas do acompanhamento médico dos 

pacientes nos meses subsequentes. 

A tabela 13 mostra os custos da abordagem e tratamento no CS 2, que 

alcançaram de R$ 8.224 a R$ 11.503, com 39,9% de variação entre o valor mínimo e o 

máximo. O custo médio para atendimento a 20 fumantes foi de R$ 9.864, sendo R$ 

3.082 (31,2%) referentes a medicamentos. 

O custo das consultas dos pacientes com medicação (R$ 1.663) foi 3,4 vezes 

maior que para pacientes sem medicação. As sessões representaram 46,9% do custo 

total da abordagem e tratamento. Destaca-se o envolvimento frequente do médico da 

unidade no grupo de abordagem e tratamento. Foram realizadas 20 sessões, incluindo 

um encontro para encerramento das atividades. 
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Tabela 11. Custo mínimo e máximo (em reais) da abordagem intensiva e tratamento do tabagismo por grupo terapêutico realizado no Centro 

Integrado de Assistência Médica à Saúde (CIAMS), analisado conforme componente de custo, tipo e grupo de itens de custo. 

Goiânia, 2010. 

Tipo de custo Grupo de itens de custo 

Consultas Sessões Medicamentos* Total 

Pacientes 
sem 

medicação 

Pacientes 
com 

medicação 
Preparação Execução Subtotal     

Custos 
médicos 

Recursos humanos - assistência (mínimo) 115 647 800 1.216 2.016 107 2.885 

Recursos humanos - assistência (máximo) 115 970 1.910 3.375 5.285 178 6.548 

Equipamentos médicos e mobiliário de 
consultório (mínimo) 

0,07 0,39         0,46 

Equipamentos médicos e mobiliário de 
consultório (máximo) 

0,07 0,58         0,65 

Terapia de reposição de nicotina           2.766 2.766 

Antidepressivos           405 405 

Custos                        
não-médicos 

Recursos humanos administrativos 
(mínimo) 

34 188 194 268 463   684 

Recursos humanos administrativos 
(máximo) 

34 282 412 728 1.141   1.456 

Material (manuais do programa, escritório 
e copa/cozinha)  

0,00 0,00   233 233   233 

Despesas Gerais (mínimo) 2,23 12,48 12,92 18 31   45 

Despesas Gerais (máximo) 2,23 18,71 27 48 76   97 

Equipamentos e mobiliário de escritório 
(mínimo) 

0,78 4,39 4,54 6,26 11   16 

Equipamentos e mobiliário de escritório 
(máximo) 

0,78 6,58 9,63 17 27   34 

Custo total 

Mínimo 152 852 1.012 1.741 2.753              3.277         7.035  

Máximo 152 1.277 2.359 4.402 6.762              3.349       11.540  

Médio 152 1.064 1.686 3.072 4.758              3.313         9.287  

*Inclui custos com dispensação de medicamentos               
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Tabela 12. Custo mínimo e máximo (em reais) da abordagem intensiva e tratamento do tabagismo por grupo terapêutico realizado no Centro de Saúde 

1 (CS 1) analisado, conforme componente de custo, tipo e grupo de itens de custo. Goiânia, 2010. 

Tipo de custo Grupo de itens de custo 

Consultas Sessões Medicamentos* Total 

Pacientes 

sem 

medicação 

Pacientes 

com 

medicação 

Preparação Execução Subtotal     

Custos 

médicos 

Recursos humanos - assistência (mínimo) 290 1.773 1.166 2.790 3.956 39 6.059 

Recursos humanos - assistência (máximo) 290 1.971 1.995 3.289 5.284 65 7.611 

Equipamentos médicos e mobiliário de 

consultório (mínimo) 
0,02 0,11         0,13 

Equipamentos médicos e mobiliário de 

consultório (máximo) 
0,02 0,12         0,14 

Terapia de reposição de nicotina           866 866 

Antidepressivos           294 294 

Custos                        

não-médicos 

Recursos humanos administrativos 

(mínimo) 
46 309 212 492 704   1.060 

Recursos humanos administrativos 

(máximo) 
46 345 371 580 951   1.342 

Material (manuais do programa, escritório 

e copa/cozinha)  
0,00 0,00   100 100   100 

Despesas Gerais (mínimo) 2,42 16,11 11,04 26 37   55 

Despesas Gerais (máximo) 2,42 17,95 19 30 50   70 

Equipamentos e mobiliário de escritório 

(mínimo) 
0,77 5,11 3,50 8,13 12   18 

Equipamentos e mobiliário de escritório 

(máximo) 
0,77 5,69 6,13 10 16   22 

Custo total 

Mínimo 340 2.104 1.393 3.415 4.808 1.199        8.451  

Máximo 340 2.340 2.392 4.009 6.401 1.225      10.305  

Médio 340 2.222 1.892 3.712 5.604 1.212        9.378  

*Inclui custos com dispensação de medicamentos               
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Tabela 13. Custo mínimo e máximo (em reais) da abordagem intensiva e tratamento do tabagismo por grupo terapêutico realizado no Centro de 

Saúde 2 (CS 2) analisado, conforme componente de custo, tipo e grupo de itens de custo. Goiânia, 2010. 

Tipo de custo Grupo de itens de custo 

Consultas Sessões 

Medicamentos

* 
Total 

Pacientes 

sem 

medicação 

Pacientes 

com 

medicação 

Preparaçã

o 
Execução Subtotal     

Custos 

médicos 

Recursos humanos - assistência (mínimo) 325 1.141 606 1.856 2.462 42 3.971 

Recursos humanos - assistência (máximo) 490 1.601 1.833 2.503 4.336 70 6.497 

Equipamentos médicos e mobiliário de 

consultório (mínimo) 
0,15 0,52         0,66 

Equipamentos médicos e mobiliário de 

consultório (máximo) 
0,22 0,74         0,96 

Terapia de reposição de nicotina           3.026 3.026 

Antidepressivos           0 0 

Custos                        

não-médicos 

Recursos humanos administrativos 

(mínimo) 
62 221 226 494 720   1.003 

Recursos humanos administrativos 

(máximo) 
95 313 607 675 1.282   1.691 

Material (manuais do programa, escritório 

e copa/cozinha)  
0,00 0,00   133 133   133 

Despesas Gerais (mínimo) 3,61 12,79 13,08 29 42   58 

Despesas Gerais (máximo) 5,53 18,18 35 39 74   98 

Equipamentos e mobiliário de escritório 

(mínimo) 
2,10 7,44 7,61 16,67 24   34 

Equipamentos e mobiliário de escritório 

(máximo) 
3,22 10,57 20,47 23 43   57 

Custo total 

Mínimo 393 1.382 852 2.529 3.381 3.068        8.224  

Máximo 594 1.944 2.496 3.373 5.869 3.096      11.503  

Médio 494 1.663 1.674 2.951 4.625 3.082        9.864  

*Inclui custos com dispensação de medicamentos              
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As tabelas 14 e 15 mostram os custos da abordagem e tratamento por grupo 

terapêutico nas Unidades de Atenção Básica de Saúde da Família, as menores dentre as 

unidades da amostra. 

Na UABSF 1, o custo médio foi de R$ 5.458, com variação de 28,3% entre o 

custo mínimo e o máximo. Foram atendidos oito pacientes no grupo terapêutico. O 

custo das consultas para pacientes com medicação foi 8,6 vezes maior que para 

pacientes sem medicação, sendo o custo dos medicamentos utilizados equivalente a R$ 

1.138, incluída a dispensação. As sessões, em número de 16, representaram 66% do 

custo total e a preparação representou 28,5% do custo de execução das sessões (tabela 

14). 

Na UABSF 2 (tabela 15), na qual foram atendidos 23 pacientes no grupo 

realizado em 2010, o custo médio da abordagem por grupo terapêutico foi de R$ 3.430, 

com variação de  24% entre o mínimo e o máximo. O custo das consultas e das 13 

sessões realizadas representaram 34,7% e 36,8% do custo total respectivamente. O custo 

das consultas com pacientes sem medicação foi maior que das consultas para pacientes 

com medicação. O custo dos medicamentos foi de R$ R$ 976. 
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Tabela 14. Custo mínimo e máximo (em reais) da abordagem intensiva e tratamento do tabagismo por grupo terapêutico realizado na Unidade de 

Atenção Básica Saúde da Família 1 (UABSF 1) analisado, conforme componente de custo, tipo e grupo de itens de custo. Goiânia, 2010. 

Tipo de custo Grupo de itens de custo 

Consultas Sessões Medicamentos* Total 

Pacientes 

sem 

medicação 

Pacientes 

com 

medicação 

Preparação Execução Subtotal     

Custos 

médicos 

Recursos humanos - assistência (mínimo) 69 538 555 2.102 2.658 10 3.274 

Recursos humanos - assistência (máximo) 69 648 914 2.863 3.777 17 4.511 

Equipamentos médicos e mobiliário de 

consultório (mínimo) 
0,00 0,03         0,04 

Equipamentos médicos e mobiliário de 

consultório (máximo) 
0,00 0,04         0,05 

Terapia de reposição de nicotina           1.125 1.125 

Antidepressivos           0 0 

Custos                        

não-médicos 

Recursos humanos administrativos 

(mínimo) 
4 32 37 162 199   235 

Recursos humanos administrativos 

(máximo) 
4 38 57 220 276   319 

Material (manuais do programa, escritório 

e copa/cozinha)  
0,00 0,00   60 60   60 

Despesas Gerais (mínimo) 1,18 8,41 9,77 43 53   62 

Despesas Gerais (máximo) 1,18 10,04 15 58 73   85 

Equipamentos e mobiliário de escritório 

(mínimo) 
0,49 3,47 4,03 17,74 22   26 

Equipamentos e mobiliário de escritório 

(máximo) 
0,49 4,14 6,19 24 30   35 

Custo total 

Mínimo 75 581 606 2.385 2.991 1.135        4.782  

Máximo 75 700 992 3.226 4.217 1.142        6.134  

Médio 75 641 799 2.805 3.604 1.138        5.458  

*Inclui custos com dispensação de medicamentos               
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Tabela 15. Custo mínimo e máximo (em reais) da abordagem intensiva e tratamento do tabagismo por grupo terapêutico realizado na Unidade de 

Atenção Básica Saúde da Família 2 (UABSF 2) analisado, conforme componente de custo, tipo e grupo de itens de custo. Goiânia, 2010. 

Tipo de custo Grupo de itens de custo 

Consultas Sessões Medicamentos* Total 

Pacientes 

sem 

medicação 

Pacientes 

com 

medicação 

Preparação Execução Subtotal     

Custos 

médicos 

Recursos humanos - assistência (mínimo) 496 439 211 494 705 16 1.656 

Recursos humanos - assistência (máximo) 538 513 420 761 1.180 27 2.259 

Equipamentos médicos e mobiliário de 

consultório (mínimo) 
0,06 0,06         0,12 

Equipamentos médicos e mobiliário de 

consultório (máximo) 
0,07 0,07         0,13 

Terapia de reposição de nicotina           719 719 

Antidepressivos           235 235 

Custos                        

não-médicos 

Recursos humanos administrativos 

(mínimo) 
75 69 35 94 129   274 

Recursos humanos administrativos 

(máximo) 
82 81 69 144 213   376 

Material (manuais do programa, escritório 

e copa/cozinha)  
0,00 0,00   101 101   101 

Despesas Gerais (mínimo) 18,23 16,68 8,49 23 31   66 

Despesas Gerais (máximo) 19,89 19,58 17 35 52   91 

Equipamentos e mobiliário de escritório 

(mínimo) 
3,26 2,98 1,52 4,07 6   12 

Equipamentos e mobiliário de escritório 

(máximo) 
3,56 3,50 3,00 6 9   16 

Custo total 

Mínimo 593 528 256 716 971 971        3.063  

Máximo 644 617 509 1.046 1.555 982        3.798  

Médio 618 573 382 881 1.263 976        3.430  

*Inclui custos com dispensação de medicamentos               
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O gráfico a seguir (figura 11) mostra o custo médio da abordagem e tratamento, 

bem como a amplitude entre custo mínimo e máximo de todas as unidades. 

O CAIS apresentou o menor custo por grupo dentre todas as unidades (R$ 

2.937). O maior custo foi identificado no CS 2 (R$ 9.864). Três unidades (50%) 

apresentaram custos médios bastante próximos, quais sejam: o CIAMS (R$ 9.287), o 

CS 1 (R$ 9.378) e o CS 2 (R$ 9.864), com uma variação de 6,2% entre elas. A maior 

amplitude entre o custo mínimo e máximo foi de R$ 4.505 (64,2%), no CIAMS. 

Entre as demais, o custo médio variou em 85,9%. O menor custo foi apresentado 

pelo CAIS (R$ 2.937) e a menor amplitude entre mínimo e máximo ficou a cargo da 

UABSF 2. 

 

Figura 11. Custo da abordagem intensiva e tratamento do tabagismo (em reais) por 

grupo terapêutico, nas unidades de saúde analisadas. Goiânia, 2010. 

 

A tabela 16 destaca os componentes de custo (consultas, sessões e 

medicamentos) para as unidades analisadas. O custo das consultas variou de R$ 716 a 

R$ 2.562 entre os grupos analisados. Apesar da variação encontrada nesses valores 

(258%), a participação do custo das consultas no custo total ficou entre 13,1 a 34,7%. 

Para quatro unidades, o custo das consultas para pacientes com medicação foi maior que 

para aqueles que não usaram medicamentos. Para as demais, onde ocorreu o contrário, a 

diferença não passou de 10%. Em todas as unidades, o custo total das consultas, 

englobando pacientes sem e com medicação, foi menor que das sessões. 
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O custo das sessões representou o componente de maior participação no custo 

total em todas as unidades. Variou de 36,8 e 66,1% do custo total. Em valores 

absolutos, o custo das sessões esteve entre R$ 1.263 (UABSF 2) e 5.604 (CS 1), o que 

representa uma variação de 343%. A participação da preparação no custo total das 

sessões de abordagem (preparação e execução) variou de 22,2 a 36,2%. 

O custo de medicamentos utilizados nos grupos das diferentes unidades, 

incluindo dispensação, apresentou a maior variação em relação aos demais componentes 

(consultas e sessões), 1565%. O CIAMS e o CS 2 apresentaram os maiores custos: R$ 

3.313 e 3.082. Essas unidades atenderam, respectivamente, 36 e 20 pacientes nos grupos 

realizados. O CAIS e a UABSF 2 tiveram os menores custos com medicamentos. No 

CAIS, unidade cujos pacientes usaram somente cloridrato de bupropiona, o custo foi de 

R$ 199, cerca de cinco vezes menor que na UABSF 2, cujo valor foi R$ 976. Essas 

unidades atenderam 15 e oito pacientes, respectivamente. 
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Tabela 16. Custo da abordagem intensiva e tratamento do tabagismo por grupo terapêutico realizado nas unidades de saúde analisadas, conforme 

componente de custo. Goiânia, 2010. 

Componente de custo 
CAIS CIAMS CS 1 CS 2 UABSF 1 UASBF 2 

Custo % Custo % Custo % Custo % Custo % Custo % 

Consultas                         

Paciente sem 

medicação* 
418 14,2% 152 1,6% 340 3,6% 494 5,0% 75 1,4% 618 18,0% 

Paciente com 

medicação* 
380 12,9% 1.064 11,5% 2.222 23,7% 1.663 16,9% 641 11,7% 573 16,7% 

Subtotal consultas 798 27,2% 1.217 13,1% 2.562 27,3% 2.157 21,9% 716 13,1% 1.191 34,7% 

Sessões                         

Preparação 604 20,6% 1.686 18,2% 1.892 20,2% 1.674 17,0% 799 14,6% 382 11,1% 

Execução 1.336 45,5% 3.072 33,1% 3.712 39,6% 2.951 29,9% 2.805 51,4% 881 25,7% 

Subtotal sessões 1.940 66,1% 4.758 51,2% 5.604 59,8% 4.625 46,9% 3.604 66,0% 1.263 36,8% 

Medicamentos**                         

Dispensação 12 0,4% 142 1,5% 52 0,6% 56 0,6% 14 0,3% 22 0,6% 

TRN e antidepressivo 186 6,3% 3.171 34,1% 1.160 12,4% 3.026 30,7% 1.125 20,6% 954 27,8% 

Subtotal medicamentos 199 6,8% 3.313 35,7% 1.212 12,9% 3.082 31,2% 1.138 20,9% 976 28,5% 

Custo total por grupo 

terapêutico 
2.937 100% 9.287 100% 9.378 100% 9.864 100% 5.458 100% 3.430 100% 

*Refere-se a pacientes acompanhados durante o período de duração do programa.                   

**Refere-se a todos os pacientes que receberam medicamentos segundo o Sistema de Dispensação de Medicamentos - SISDM, incluindo aqueles que abandonaram o tratamento. 
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Ao analisar a participação dos itens de custo no custo total da abordagem e 

tratamento, os resultados indicam que os custos com recursos humanos e medicamentos 

são responsáveis pela maior parcela dos custos (figura 12). Juntos, representam de 94,4 

a 98,1% do custo total nos grupos das unidades analisadas. 

 

Figura 12. Participação dos grupos de itens de custo na composição do custo da 

abordagem intensiva e tratamento do tabagismo por grupo terapêutico 

realizado nas unidades de saúde analisadas. Goiânia, 2010. 

 

A tabela 17 evidencia os custos da abordagem conforme os grupos de itens de 

custo em cada grupo terapêutico das unidades analisadas, destacando os tipos de custo 

(médicos e não-médicos). Os custos médicos representam, em média, 85,8% do custo 

total da abordagem. Dentre eles, destacam-se os custos com recursos humanos da 

assistência, que variou de R$ 1.958 a R$ 6.835. Em termos percentuais, representaram 

de 50,8 a 80,5% do custo total. Já o custo com profissionais dedicados às atividades 

administrativas e de suporte variou de 277 a 1.347 por grupo, com participação de 5,1 e 

13,7% no custo total, respectivamente. 

Os custos com TRN são expressivamente maiores que com antidepressivo, 

exceto no CAIS, unidade na qual não houve prescrição de bupropiona em 2010. 

Variaram de R$ 719 a R$ 3.026 por grupo dentre as unidades onde houve prescrição de 

TRN. 
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Tabela 17. Custo da abordagem intensiva e tratamento do tabagismo (em reais) por grupo terapêutico realizado nas unidades de saúde analisadas, 

conforme tipo e grupo de itens de custo. Goiânia, 2010. 

Tipo de custo CAIS CIAMS CS 1 CS 2 UABSF 1 UASBF 2 

Grupo de itens de custo Custo % Custo % Custo % Custo % Custo % Custo % 

Custos médicos                         

Recursos humanos - 

assistência 
2.365 80,5% 4.717 50,8% 6.835 72,9% 5.234 53,1% 3.893 71,3% 1.958 57,1% 

Equipamentos médicos e 

mobiliário de consultório 
0,03 0,0% 0,55 0,0% 0,13 0,0% 0,81 0,0% 0,04 0,0% 0,13 0,0% 

Terapia de reposição de 

nicotina 
0,00 0,0% 2.766 29,8% 866 9,2% 3.026 30,7% 1.125 20,6% 719 21,0% 

Antidepressivo 186 6,3% 405 4,4% 294 3,1% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 235 6,9% 

Subtotal custos médicos 2.551 86,9% 7.888 84,9% 7.995 85,3% 8.260 83,7% 5.017 91,9% 2.912 84,9% 

Custos não-médicos                         

Recursos humanos 

administrativos 
283 9,6% 1.070 11,5% 1.201 12,8% 1.347 13,7% 277 5,1% 325 9,5% 

Material (manuais do 

programa, escritório e 

copa/cozinha)  

65 2,2% 233 2,5% 100 1,1% 133 1,3% 60 1,1% 101 2,9% 

Despesas Gerais 32 1,1% 71 0,8% 63 0,7% 78 0,8% 73 1,3% 79 2,3% 

Equipamentos e mobiliário de 

escritório 
5,49 0,2% 24,99 0,3% 19,85 0,2% 45,41 0,5% 30,31 0,6% 14,05 0,4% 

Subtotal custos não-médicos 386 13,1% 1.399 15,1% 1.383 14,7% 1.603 16,3% 441 8,1% 518 15,1% 

Custo total por grupo terapêutico 2.937 100% 9.287 100% 9.378 100% 9.864 100% 5.458 100% 3.430 100% 
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Os custos com equipamentos e mobiliário (custos de capital) são inexpressivos, 

não alcançando 1% dos custos totais nas unidades analisadas. Trata-se de instituições 

nas quais os equipamentos utilizados direcionam-se aos atendimentos que oferecem 

(atividades ambulatoriais e de urgência e emergência). Além disso, o Programa de 

Cessação do Tabagismo exige apenas equipamentos médicos básicos. 

A partir da tabela 18, são apresentados os custos do PCT por grupo terapêutico, 

englobando gerenciamento e abordagem e tratamento. Os custos são apresentados 

separadamente para cada nível de gestão. O custo total do PCT por grupo terapêutico 

variou de R$ 5.130 a R$ 12.057. 

Quando agregados os eixos do programa, gerenciamento e abordagem, o 

município passa a ser responsável por 60,1 a 90,8% do custo total, 78% em média. 

Quando considerado apenas o gerenciamento, o município foi responsável por 83,9%. 

Nas unidades em que houve maior participação do estado nos custos da abordagem e 

tratamento, ela se deu em relação a custos com recursos humanos da assistência: 16,9% 

do custo total do programa no CIAMS e 12,3% na UABSF 1 (tabela 18). 

A participação do nível federal no custo do programa variou de 3,9 a 20,6%. Em 

relação a medicamentos, incluindo TRN e bupropiona, o governo federal foi 

responsável por 46,2 a 71,7% do custo deste componente para os grupos das unidades 

analisadas. 

Já na tabela 19, são mostrados os custos do Programa de Cessação do 

Tabagismo por paciente (fumante beneficiado) e por paciente que deixou de fumar ao 

final do tratamento. 
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Tabela 18. Custo do Programa de Cessação do Tabagismo por grupo terapêutico de abordagem intensiva e tratamento do tabagismo realizado nas unidades 

de saúde analisadas, conforme níveis de gestão e eixos do programa. Goiânia, 2010. 

Níveis de gestão CAIS CIAMS CS 1 CS 2 UABSF 1 UASBF 2 

Eixos do programa Custo % Custo % Custo % Custo % Custo % Custo % 

Municipal                         

Abordagem e tratamento                         

Recursos humanos - assistência 2.365 46,1% 2.778 24,2% 6.835 59,1% 5.234 43,4% 2.948 38,5% 1.958 34,8% 

Equipamentos médicos e mobiliário 
de consultório 

0,03 0,0% 0,55 0,0% 0,13 0,0% 0,81 0,0% 0,04 0,0% 0,13 0,0% 

Terapia de reposição de nicotina 0,00 0,0% 744 6,5% 280 2,4% 949 7,9% 319 4,2% 212 3,8% 

Antidepressivo 100 2,0% 218 1,9% 158 1,4% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 126 2,2% 

Recursos humanos administrativos 283 5,5% 1.070 9,3% 1.201 10,4% 1.347 11,2% 277 3,6% 325 5,8% 

Material (escritório e 
copa/cozinha)  

34 0,7% 157 1,4% 56 0,5% 91 0,8% 44 0,6% 53 0,9% 

Despesas Gerais 32 0,6% 71 0,6% 63 0,5% 78 0,6% 73 1,0% 79 1,4% 

Equipamentos e mobiliário de 
escritório 

5,49 0,1% 25 0,2% 20 0,2% 45 0,4% 30 0,4% 14 0,2% 

Subtotal abordagem e tratamento 2.819 55,0% 5.064 44,1% 8.612 74,4% 7.746 64,2% 3.691 48,2% 2.767 49,2% 

Gerenciamento                         

Subtotal gerenciamento 1.841 35,9% 1.841 16,0% 1.841 15,9% 1.841 15,3% 1.841 24,1% 1.841 32,7% 

Subtotal custo municipal 4.660 90,8% 6.905 60,1% 10.453 90,3% 9.587 79,5% 5.532 72,3% 4.608 81,9% 

Estadual                         

Abordagem e tratamento                         

Recursos humanos - assistência 0,00 0,0% 1.939 16,9% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 944 12,3% 0,00 0,0% 

Subtotal abordagem e tratamento 0,00 0,0% 1.939 16,9% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 944 12,3% 0,00 0,0% 

Gerenciamento                         

Subtotal gerenciamento 270 5,3% 270 2,4% 270 2,3% 270 0 270 3,5% 270 4,8% 

Subtotal custo estadual 270 5,3% 2.209 19,2% 270 2,3% 270 0 1.214 15,9% 270 4,8% 

Federal                         

Abordagem e tratamento                         

Material (manuais) 31 0,6% 76 0,7% 44 0,4% 42 0,3% 17 0,2% 48 0,9% 

Terapia de reposição de nicotina 0,00 0,0% 2.022 17,6% 586 5,1% 2.076 17,2% 806 10,5% 507 9,0% 

Antidepressivo 86 1,7% 187 1,6% 136 1,2% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 109 1,9% 

Subtotal abordagem e tratamento 117 2,3% 2.285 19,9% 766 6,6% 2.118 17,6% 823 10,7% 664 11,8% 

Gerenciamento                         

Subtotal gerenciamento 82 1,6% 82 0,7% 82 0,7% 82 0,7% 82 1,1% 82 1,5% 

Subtotal custo federal 200 3,9% 2.367 20,6% 848 7,3% 2.200 18,2% 905 11,8% 746 13,3% 

Custo total por grupo terapêutico 5.130 100,0% 11.481 100,0% 11.572 100,0% 12.057 100,0% 7.652 100,0% 5.624 100,0% 
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Tabela 19. Custo do Programa de Cessação do Tabagismo (em Reais) por paciente atendido e paciente 

que deixou de fumar nas unidades analisadas, conforme eixos do programa. Goiânia, 2010. 

Eixos do programa  CAIS   CIAMS   CS 1   CS 2   UABSF 1   UASBF 2  

Abordagem e tratamento - grupo 

terapêutico 
2.937 9.287 9.378 9.864 5.458 3.430 

Gerenciamento - grupo terapêutico 2.194 2.194 2.194 2.194 2.194 2.194 

Total - grupo terapêutico 5.130 11.481 11.572 12.057 7.652 5.624 

Número de pacientes no grupo 15 36 21 20 8 23 

Custo médio por paciente atendido 342 319 551 603 956 245 

Número de pacientes sem fumar* 2 16 6 15 4 12 

Custo médio por paciente que 

deixou de fumar 
2.565 718 1.929 804 1.913 469 

Custo médio por paciente atendido (média ponderada pelo nº de pacientes) 
 

435 

Custo médio por paciente que deixou de fumar (média ponderada pelo nº de pacientes)  1.092 

* Refere-se à abstinência ao final do grupo terapêutico de abordagem e tratamento do tabagismo. 

 

 

O custo médio do PCT por paciente atendido no início do grupo variou de R$ 

245 a 956, o que representa uma diferença de R$ 711. A UABSF 1, que apresentava um 

dos custos mais baixo por grupo, foi responsável pelo maior custo por paciente, ao 

contemplar apenas oito fumantes na primeira sessão de abordagem cognitivo-

comportamental, o menor número de pacientes dentre as unidades analisadas. A 

UABSF 2, que também estava entre as unidades de menor custo por grupo, atendeu a 23 

fumantes e apresentou o menor valor de custo por paciente no início do tratamento, R$ 

245. O custo médio ponderado pela quantidade de pacientes atendidos nas unidades foi 

de R$ 435. 

O custo médio por paciente que deixou de fumar, ponderado pelo número de 

pacientes, foi de R$ 1.092. O CAIS, que apresentou o menor custo por grupo, passou a 

ter o maior custo por paciente que deixou de fumar, dado o reduzido número de 

pacientes em abstinência ao final do tratamento, 13,3% dentre os que iniciaram nos dois 

grupos analisados. O CS 1 a UABSF 1 também apresentaram custos mais elevados. A 

UABSF 2 foi a unidade que alcançou os menores valores, tanto em relação ao custo por 

paciente quanto em relação ao custo por paciente que deixou de fumar. 

Antes de passar aos resultados da extrapolação dos custos para o município de 

Goiânia como um todo, apresentamos a seguir os achados decorrentes da análise 

detalhada sobre medicamentos, que precedeu a extrapolação. 
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  a)                               b)            

   

  c)                 d) 

     

                                        e) 

          

Figura 13. Quantidade de medicamentos comprada pela Secretaria Municipal de Saúde de 

Goiânia e a enviada pelo Ministério da Saúde para realização do tratamento do tabagismo. 

Goiânia, 2006 a 2010. 

Fonte: Planilhas de Estoque da Divisão de Doenças Crônico-Degenerativas – DVDCD. 

Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. 
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A figura 13 evidencia a quantidade de medicamentos comprada pela Secretaria 

Municipal de Saúde de Goiânia e a quantidade enviada pelo Ministério da Saúde para 

realização do tratamento do tabagismo no município, no período de 2006 a 2010. Para 

os tipos de medicamento utilizados em Goiânia no período analisado, observa-se que a 

maior proporção da quantidade disponível para uso, de uma forma geral, foi enviada 

pelo Ministério da Saúde. 

A maior participação da SMS está relacionada à compra de adesivos 

transdérmicos de nicotina de 7mg. A goma de mascar foi adquirida pelo município 

apenas em 2006, ano em que o total de comprimidos de bupropiona disponíveis também 

foi adquirido pela Secretaria Municipal de Saúde. 

A figura 14 mostra a quantidade de medicamentos enviada às unidades de saúde 

pelo almoxarifado da SMS de Goiânia. 

 

Figura 14. Quantidade de medicamentos do Programa de Cessação do Tabagismo 

distribuída pelo almoxarifado às unidades de saúde. Goiânia, 2006 a 2010.  

Fonte: Sistema de Material e Patrimônio (SMP). Secretaria Municipal de Saúde de 

Goiânia. 

Os achados indicam um maior suprimento de medicamentos para as unidades de 

saúde a partir de 2008 (figura 9). Para os adesivos de nicotina, houve aumento da 

quantidade distribuída em 2008 e em 2009, com redução em 2010. Os adesivos são 

distribuídos em quantidades decrescentes conforme diminui a sua concentração (21, 14 

e 7mg). Essa é a sequência de sua utilização pelos pacientes, conforme o PCDT. O 
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procedimento de distribuição coaduna com a lógica adotada pelo INCA para 

fornecimento dos medicamentos a estados e municípios. A goma de mascar de nicotina 

e a bupropiona, entretanto, apresentaram um comportamento diferenciado. Um grande 

volume de goma de nicotina, aproximadamente 18.000 unidades, foi distribuído às 

unidades em 2006, suprindo, provavelmente, parte da quantidade utilizada em 2007, ano 

em que o envio do medicamento às unidades foi bastante reduzido. A quantidade de 

bupropiona distribuída aumentou progressivamente de 2006 a 2008 e não foi enviada às 

unidades em 2009. Da mesma forma, parte do estoque das unidades em 2008 pode ter 

sido utilizada em 2009. Em 2010, houve grande remessa de comprimidos de 

bupropiona. É importante ressaltar que o antidepressivo também pode ser utilizado por 

outros programas, como aqueles relacionados à saúde mental, por exemplo.  

Em relação à quantidade dispensada aos pacientes, utilizando dados do SISDM, 

observa-se também um aumento progressivo ao longo dos anos, havendo maior 

oscilação também para goma de mascar e bupropiona (figura 15). 

 

Figura 15. Quantidade de medicamentos dispensada aos pacientes do Programa de 

Cessação do Tabagismo, segundo o SISDM. Goiânia, 2006 a 2010. 

Fonte: Sistema de Distribuição de Medicamentos (SISDM). Secretaria Municipal de 

Saúde de Goiânia. 

 

Entretanto, a análise conjugada das figuras 14 e 15 evidencia uma certa 

discrepância entre a quantidade de medicamentos enviada pelo almoxarifado às 
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unidades de saúde e a quantidade dispensada aos pacientes. É importante ressaltar, 

porém, que essa diferença reduz ao longo do período analisado. 

A análise mais detalhada de dados sobre medicamentos apenas para o ano de 

2010 permitiu chegar aos resultados apresentados na figura 16. Esse gráfico mostra a 

quantidade autorizada pela DVDCD/SMS para distribuição de medicamentos às 

unidades, tendo em vista a previsão de pacientes a serem submetidos a tratamento 

medicamentoso em cada grupo iniciado, bem como a quantidade de cada um dos 

medicamentos a ser utilizada. 

 

Figura 16. Quantidade de medicamentos distribuída às unidades de saúde e dispensada 

aos pacientes do Programa de Cessação do Tabagismo. Goiânia, 2010. 

 

Observa-se uma diferença entre o volume autorizado para distribuição e a 

quantidade dispensada aos pacientes do tabagismo. Para os adesivos de nicotina e para 

bupropiona, essa diferença é significativamente menor, em relação à goma de mascar. 

De um total de aproximadamente 28 mil unidades, 85,5% dos adesivos (21, 14 e 7mg) 

foram dispensados. Dos comprimidos de bupropiona, 82,3% foram entregues aos 

pacientes. Para a goma de mascar, porém, 49,5% da quantidade autorizada para 

distribuição foi dispensada aos pacientes. A discrepância entre o volume autorizado para 

envio às unidades e a quantidade dispensada de medicamentos pode estar relacionada ao 

fato de que alguns pacientes não fazem uso do esquema terapêutico, conforme 

planejado, interrompendo o tratamento. Além disso, outras questões relacionadas ao 

excedente de medicamentos possivelmente são: formação de estoque nas unidades 

dispensadoras, possível dispensação fora do sistema ou perda de medicamentos. 
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Em relação à indicação para uso de medicamentos, a informação disponível 

contemplou o resultado do teste de Fagerström para 82,8% dos pacientes. Segundo os 

dados analisados, 84,3% destes pacientes enquadravam-se nos escores considerados 

pelo PCDT como um dos critérios para inclusão no tratamento medicamentoso 

(resultado igual ou superior a cinco pontos). Porém, de acordo com os dados do SISDM, 

463 pacientes receberam medicamentos, o que representa 57,7% dos pacientes 

atendidos na primeira sessão em grupo. A tabela a seguir (tabela 20) indica o perfil de 

utilização de medicamentos por esses pacientes. 

Tabela 20. Perfil de utilização de medicamentos pelos pacientes do 

Programa de Cessação do Tabagismo. Goiânia, 2010.  

Medicamento/combinação Número de pacientes 

Somente adesivo de nicotina 338 (73,0%) 

Adesivo de nicotina e bupropiona 67 (14,5%) 

Somente bupropiona 33 (7,1%) 

Adesivo de nicotina e goma de mascar 19 (4,1%) 

Adesivo, goma de mascar e bupropiona 3 (0,6%) 

Somente goma de mascar 2 (0,4%) 

Goma de mascar e bupropiona 1 (0,2%) 

Total de pacientes 463 (100%) 

 

Observa-se que a grande maioria dos pacientes (87,5%) fez uso somente de 

adesivos de nicotina (73,0%) ou da combinação de adesivo e bupropiona (14,5%). 

Menos de 1% dos pacientes fez uso da combinação goma de mascar e bupropiona ou de 

goma como único medicamento. 

A análise contemplou também a variação de preços, conforme grupos de 

compradores, para o período agregado de 2006 a 2010 (tabela 21). Foram diferenciadas 

as compras centralizadas, efetuadas pelo órgão responsável pela logística de insumos do 

Ministério da Saúde (DLOG), aqui identificadas como compras centralizadas-SUS, das 

compras descentralizadas, ou seja, aquelas efetuadas por outras áreas do Ministério da 

Saúde, como o INCA e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e por outras instituições do 

SUS, como secretarias estaduais e municipais de saúde (compras descentralizadas-

SUS). O grupo outros compradores inclui as demais instituições que fizeram compras 

dos medicamentos utilizando o portal de compras do governo federal (Comprasnet). São 

instituições não vinculadas ao Sistema Único de Saúde. 
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Tabela 21. Preço unitário dos medicamentos usados no Programa de Cessação do Tabagismo (em R$), conforme grupo de compradores. Goiânia, 

2006 a 2010. 

  

Medicamento 

Compras centralizadas-SUS Compras descentralizadas-SUS Outros compradores 

Quantidade 
Preço 

unitário* 
Quantidade 

Preço 

unitário* 

Variação de 

preço em 

relação a 

compras 

centralizadas 

Quantidade 
Preço 

unitário* 

Variação de 

preço em 

relação a 

compras 

centralizadas 

Adesivo nicotina 21mg 11.349.156  2,96 409.833  4,61 55,9% 56.885 4,77 61,4% 

Adesivo nicotina 14mg 9.594.858  2,87 340.240  4,48 56,3% 55.341 4,54 58,2% 

Adesivo nicotina 7mg 4.991.322  2,49 317.840  4,29 72,1% 50.841 4,39 75,9% 

Goma de nicotina 2mg 3.130.000  0,77 249.359  0,89 15,1% 15.390 0,89 15,6% 

Goma de nicotina 4mg   

 

46.875  1,03 

    Pastilha de nicotina 2mg   

 

22.500  0,94 

    Pastilha de nicotina 4mg 1.989.504  0,90 22.500  1,00 11,1% 

   Cloridrato de bupropiona 150mg 8.386.070  0,50 6.571.861  0,82 63,5% 56.374 1,33 166,1% 

Fonte: Sistema de Administração de Serviços Gerais (SIASG). 

*Preço calculado pela média ponderada pela quantidade no período. 
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A tabela 21 evidencia que os preços praticados pelo Ministério da Saúde são 

menores para todos os medicamentos do programa, sendo bem maiores as quantidades 

adquiridas quando se compara com outros compradores. As maiores diferenças referem-

se ao adesivo de nicotina de 7mg e à bupropiona. 

Após apresentar os achados referentes ao consumo e preço de medicamentos, 

segue abaixo a descrição dos resultados alcançados com a extrapolação dos custos do 

PCT para o município de Goiânia como um todo. 

A tabela 22 evidencia os resultados, conforme os diferentes cenários de 

extrapolação adotados no estudo. 

Tabela 22. Custo total do Programa de Cessação do Tabagismo no município, conforme 

os cenários adotados. Goiânia, 2010. 

Eixos e componentes do PCT 

Cenário-base 

de 

Extrapolação 

  Análise de sensibilidade 

  

Cenário 

Orientações 

SMS 

Goiânia 

Cenário 

Mínimo 

Cenário 

Máximo 

Abordagem intensiva e 

tratamento     
      

Consultas 71.644   49.777 48.367 108.607 

Sessões 179.735   206.691 84.908 390.874 

Medicamentos 80.686   93.978 80.686 93.978 

Subtotal - Abordagem 

intensiva e tratamento 332.065   350.447 213.960 593.459 

Gerenciamento           

Subtotal - Gerenciamento 96.515   96.515 96.515 96.515 

Custo total 428.580   446.962 310.475 689.975 

Número de pacientes 

atendidos 803   803 803 803 

Custo por paciente atendido 534   557 387 859 

Número de pacientes sem 

fumar* 299   299 299 299 

Custo por paciente que deixou 

de fumar 
1433   1495 1038 2308 

* Refere-se à abstinência ao final do grupo terapêutico de abordagem e tratamento do tabagismo. 

 

No cenário-base assumido para a extrapolação, o custo total do PCT em 2010 foi 

de R$ 428.580. O custo médio por paciente foi de R$ 534 e por paciente que deixou de 
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fumar, de R$ 1.433, valores superiores ao custo médio encontrado entre as unidades da 

amostra. 

Ao realizar a análise de sensibilidade, no cenário em que foram variados os 

parâmetros conforme orientações da Secretaria Municipal de Saúde (DVDCD/SMS) 

para a configuração da abordagem e tratamento nas unidades, o custo total do programa 

foi de R$ 446.962, com custo médio de R$ 557 por paciente atendido e de R$ 1.495 por 

paciente que deixou de fumar. 

O custo médio das sessões de abordagem cognitivo-comportamental por 

paciente foi de R$ 224 no cenário-base e de R$ 257 no cenário de orientações da SMS.   

O custo médio de medicamentos por paciente que fez uso de TRN e/ou bupropiona, 

incluindo custos com dispensação, foi de R$ 174 para beneficiar 463 pacientes, e de R$ 

194, ao beneficiar 485 pacientes, nestes dois cenários. Quando não são considerados os 

custos com a dispensação, os valores passam a ser R$ 166 e R$ 186. 

Nos demais cenários, mínimo e máximo, o intervalo encontrado para os custos 

totais do programa foi de R$ 310.475 a 689.975.  O custo por paciente atendido foi de 

R$ 387 e 859 e, por paciente que deixou de fumar, de 1.038 a 2.308. Em todos os 

cenários, o maior componente de custo da abordagem e tratamento foram as sessões de 

abordagem cognitivo-comportamental. Os custos com gerenciamento do programa 

variaram de 14 a 31,1% dos custos totais. 

Na tabela 23, visualizam-se os custos para implementação plena do Programa de 

Cessação do Tabagismo em Goiânia. Esses valores representam o montante necessário 

para atender a todos os fumantes potencialmente motivados a parar de fumar, 

considerando os fumantes usuários do SUS para o tratamento. Os resultados estão 

atrelados a um contexto de máxima eficiência na execução das atividades, tanto em 

termos de abrangência no município, quanto de configuração dos grupos de 

atendimento. Foram considerados 15 pacientes por grupo e provisão de medicamentos 

para 84,3% dos pacientes (percentual apontado pelos resultados do Teste de 

Fagerström). 

 

 

 



108 

Tabela 23. Custos para implementação plena do Programa de Cessação do Tabagismo, 

conforme cenários de extrapolação. Goiânia, 2010. 

Eixos do PCT 

Assumindo 

cenário-base 

de 

extrapolação 

Assumindo 

cenário de 

orientações 

SMS Goiânia 

Assumindo 

cenário 

mínimo 

Assumindo 

cenário 

máximo 

Abordagem intensiva 

e tratamento 
19.014.532 19.615.018 12.591.630 33.113.050 

Gerenciamento 1.235.289 1.235.289 1.235.289 1.235.289 

Total 20.249.821 20.850.307 13.826.919 34.348.339 

Número de pacientes 

atendidos 
35.323 35.323 35.323 35.323 

Custo por paciente 

atendido 
573 590 391 972 

 

O custo da abordagem e tratamento encontrado no cenário-base foi de cerca R$ 

19,0 milhões, variando nos demais cenários até o valor de R$ 33,1 milhões. O 

gerenciamento, considerado custo fixo, alcançou o montante de R$ 1,2 milhão ao longo 

do período necessário para atender à demanda. Totalizando, seriam necessários R$ 20,2 

milhões para a implementação plena do programa no município, beneficiando 35.323 

fumantes. No cenário máximo de extrapolação, este valor chegaria a 34,3 milhões. O 

ano de referência do custo é 2010. 
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6. DISCUSSÃO 

O tratamento do tabagismo constitui uma das diversas estratégias recomendadas 

pela OMS para o controle da epidemia de tabagismo no mundo e tem sido 

gradativamente incorporado pelos países. No Brasil, o programa foi ampliado a partir de 

2004, com provisão do tratamento na Atenção Básica e, desde então, é crescente o 

número de municípios em atendimento e pacientes beneficiados, sendo poucos ainda os 

estudos que avaliaram sua efetividade, bem como os custos e custo-efetividade 

decorrentes de sua execução. 

O presente estudo faz uma análise dos custos do Programa de Cessação do 

Tabagismo no âmbito do SUS, englobando tanto a abordagem intensiva e tratamento 

propriamente ditos, quanto o gerenciamento do programa, nos três níveis de gestão, 

assumindo o município de Goiânia como unidade de análise. O delineamento proposto 

exigiu que fosse incorporada também uma análise da abrangência e efetividade do 

programa, resultando em um estudo de custo com importante componente 

epidemiológico. Buscando o alinhamento entre os principais achados, os resultados do 

estudo serão discutidos em torno dos seguintes tópicos: abrangência e efetividade do 

programa no município de Goiânia; custos do programa no município; aspectos 

relevantes sobre utilização e gestão de medicamentos; questões relacionadas à 

eficiência; a implementação plena; a importância das informações de custo e a visão 

atual sobre custo-efetividade das intervenções para cessação do tabagismo. 

6.1 Abrangência e efetividade do programa no município de Goiânia 

As Portarias GM/MS nº 1.035 e SAS/MS nº 442, que ampliaram e 

regulamentaram o tratamento do tabagismo na rede de Atenção Básica e de média 

complexidade do SUS, foram publicadas em 2004. A Secretaria Municipal de Saúde de 

Goiânia aderiu ao Programa de Cessação do Tabagismo naquele mesmo ano. Realizou 

inicialmente um grupo piloto de abordagem e tratamento em 2004 e, a partir de 2005, as 

unidades de saúde passaram a oferecer o tratamento, com progressivo aumento do 

acesso ao programa a cada ano. 
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Conforme observado nesse estudo, em 2010 foram atendidos 803 pacientes, o 

que representa 0,9% dos fumantes potencialmente usuários do SUS para tratamento do 

tabagismo e 2,2% quando considerados somente os fumantes motivados a deixar de 

fumar dentre os potenciais usuários do SUS para o tratamento. Tais percentuais 

consideram a prevalência de tabagismo de 17% para o estado de Goiás, encontrada pela 

Pesquisa Especial de Tabagismo (PeTab), realizada em 2008. Essa abrangência sugere 

necessidade de que o município continue envidando esforços no sentido de ampliar o 

acesso dos fumantes ao programa, considerando, por exemplo, que o National Isntitute 

for Health and Clinical Excellence (NICE), do Reino Unido, recomenda que os serviços 

para cessação do tabagismo tenham por objetivo atender a 5% dos usuários de tabaco a 

cada ano (NICE 2008). 

Em relação ao sucesso da intervenção, a taxa média de cessação encontrada ao 

final do tratamento (37,2%) aproxima-se de bons resultados apontados para pacientes de 

Minas Gerais e do Rio de Janeiro. A taxa de cessação refere-se à abstinência 

considerando intenção de tratar, ou seja, computando as perdas como insucesso. Neste 

ponto, dois aspectos merecem ser destacados: a forma e o momento em que é registrada 

a medida de desfecho. 

No município de Goiânia, a medida de desfecho (abstinência) é registrada pelo 

coordenador do grupo, a partir de autorrelato dos pacientes. As meta-análises realizadas 

pela Cochrane, por sua vez, consideram o sucesso validado pela medida de monóxido 

de carbono para certificar a abstinência após, no mínimo, seis meses de tratamento. O 

autorrelato pode não representar a forma mais adequada ou segura de mensuração do 

resultado. Entretanto, há que se considerar que, no modelo brasileiro de abordagem e 

tratamento do tabagismo, e especialmente no município em análise, há um 

acompanhamento próximo dos pacientes pelo coordenador do grupo, favorecendo a 

vinculação entre eles e, consequentemente, a troca de informações acerca da 

abstinência. Vários estudos identificados na literatura também utilizam o autorrelato 

para identificação do sucesso do tratamento, provavelmente em função de representar 

uma forma mais viável e factível para obtenção da medida de desfecho. 

Em relação ao momento de obtenção da medida de resultado no município, 

considera-se a abstinência ao final das atividades do grupo terapêutico que, em geral, 

têm duração de seis meses, conforme orientações da SMS.  Um dos grupos da amostra, 

porém, teve duração de quatro meses, com taxa de cessação de 52,2%, a segunda dentre 
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as melhores. Este fato sugere a possibilidade de haver outros grupos no município com 

duração do tratamento inferior a seis meses e, portanto, com medida de efetividade 

também correspondente a um período menor. A coordenação municipal do programa 

considera, porém, que este achado configura um evento pontual, sendo a grande maioria 

dos grupos conduzida por período igual ou superior a seis meses. 

No estudo de coorte histórico realizado em Minas Gerais (Belo Horizonte e 

Betim), foram avaliados 155 usuários do programa em 2008 e identificou-se taxa de 

cessação de 42,6% por pelo menos seis meses e de 35,5% por mais de 15 meses (Santos 

2011). No município do Rio de Janeiro, a proporção de abstinência encontrada foi 

aproximada, de 34,9% e 32,4% aos seis e aos doze meses de tratamento, para o conjunto 

dos grupos que foram tratados com abordagem e adesivos de nicotina. Esse estudo foi 

um ensaio clínico que contemplou 1.199 fumantes, submetidos, em grupos, a diferentes 

combinações entre sessões de abordagem cognitivo-comportamental, breve ou intensiva 

(no máximo quatro), associadas ou não a adesivo de nicotina. A medida de desfecho foi 

obtida em contato telefônico (Otero et al. 2006). 

Outros estudos nacionais relatam taxas de sucesso mais elevadas. Em um 

ambulatório hospitalar de apoio ao tabagista do hospital de Messejana, no Ceará, que 

adota configuração de abordagem e tratamento muito aproximada do modelo do INCA, 

foi identificada taxa de sucesso de 50,8% aos 12 meses de tratamento (Sales et al. 

2006). Trata-se de estudo retrospectivo envolvendo 320 pacientes. Aspectos relevantes 

deste estudo são o fato de contar com participação de profissionais ligados à 

Pneumologia, além de equipe multidisciplinar, e de contemplar pacientes que 

apresentavam pneumopatia ou outra comorbidade, priorizando acesso àqueles que se 

encontravam preparados para a ação de deixar de fumar ou que já estavam sem fumar, 

mas precisavam de ajuda para se manterem em abstinência. Tais fatores podem ter 

influenciado no alcance de taxas de cessação mais elevadas. Em relação ao grau de 

motivação, por exemplo, no estudo de coorte histórico de Belo Horizonte e Betim, 

mencionado acima, o estágio classificado como ―preparado para a ação‖ foi identificado 

como preditor de sucesso para a cessação (Santos 2011). 

A outra pesquisa que relata altas taxas de cessação é um estudo prospectivo 

descritivo, conduzido no Hospital do Coração, envolvendo terapia cognitivo-

comportamental associada à bupropiona, oferecida a 61 pacientes. Os resultados 

apontam que 78,6% dos pacientes permaneciam em abstinência aos seis meses de 
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seguimento, com projeção de 49,7% para 12 meses. Os autores concluem que a 

intervenção psicológica cognitivo-comportamental parece ser um diferencial para 

contribuir com a efetividade do programa (Ismael 2007). Esse estudo foi conduzido no 

âmbito de um programa com mais de 14 anos de implantação, em um ambiente de 

hospital especializado em doenças cardíacas que apresentam estreita relação com 

tabagismo. Tais fatores podem estar relacionados às altas taxas de sucesso. 

Ao traçar um paralelo com achados internacionais, em número mais elevado, 

ressalta-se uma meta-análise de 69 ensaios clínicos que compararam efetividade de 

farmacoterapias para cessação de fumar, envolvendo cerca de 33 mil pacientes. Foram 

referidas taxas de cessação, em média, de 19,7% para tratamentos com bupropiona, 

19,0% para goma de nicotina e 13,3% para adesivo. Em alguns dos estudos 

incorporados na meta-análise, a terapia cognitivo-comportamental estava associada ao 

tratamento medicamentoso tanto nos grupos tratados quanto nos grupos-controle 

(Eisenberg et al. 2008). Miller et al. (2005), ao analisarem o sucesso de um programa de 

ampla distribuição de adesivos de nicotina por seis semanas e aconselhamento 

telefônico breve para 34.090 pessoas em Nova Iorque, encontraram taxa de cessação de 

20% aos seis meses, quando considerada a intenção de tratar e abstinência de pelo 

menos sete dias anteriores ao contato para medida de desfecho. Neste estudo foi 

identificado que o aconselhamento telefônico aumentou em 50% a chance de deixar de 

fumar (IC 95%: 1,1 a 1,9). Algumas referências internacionais indicam resultados mais 

expressivos de programas envolvendo aconselhamento semelhante à abordagem breve e 

reposição de nicotina, apontando taxas de cessação de 37% aos seis meses (Fiore et al. 

1994) e de 39 e 49% em um ano, a depender do grau de dependência à nicotina (Herrera 

et al. 1995). 

O resultado alcançado no município de Goiânia se aproxima, portanto, de bons 

resultados encontrados em outros estudos do país e supera as taxas médias de cessação 

referidas na literatura internacional. O NICE indica que os serviços para tratamento do 

tabagismo devem ter o objetivo de alcançar taxa de sucesso de 35% na quarta semana 

após a data da cessação. É importante ressaltar, porém, que quatro semanas corresponde 

a um tempo curto para aferição da efetividade, tendo em vista que os primeiros seis 

meses constituem o período mais crítico para as recaídas (Ismael 2007; Araújo 2008).  

Outro achado do presente estudo que merece ser abordado refere-se à variação 

da taxa de cessação encontrada entre os grupos terapêuticos do município, que foi de 0 a 
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85,7%. Em oito grupos (18,2%), a taxa de sucesso foi maior que 60%; em 18 (40,9%), 

esteve entre 30 e 59,9% e também em 18 grupos, foi menor que 29,9%. Observam-se, 

portanto, diferenças relevantes em termos de efetividade, apontando para a necessidade 

de análise dos fatores associados ao sucesso terapêutico, não pesquisados neste estudo. 

De acordo a literatura, a efetividade pode ter diferentes preditores de sucesso, como o 

grau de motivação e idade de início do tabagismo (Santos 2011), número de sessões das 

quais o fumante participa (Ismael 2007; Cluss et al. 2011), uso de medicamentos 

(Eisenberg et al. 2008; Stead et al. 2008), dentre outros. Fatores não identificados na 

literatura consultada, tampouco aferidos neste estudo, mas que podem ter reflexo nessa 

variação de resultados, estão relacionados ao perfil e habilidades do coordenador do 

grupo, bem como ao grau de envolvimento e vinculação que se consegue estabelecer no 

grupo terapêutico, favorecendo a percepção de objetivo e benefício coletivos. O 

entendimento de tais questões pode ser relevante no intuito de promover maior 

qualificação do serviço e incremento nas taxas de cessação. 

 

6.2 Custos do programa no município de Goiânia 

O estudo demonstrou que os custos da abordagem intensiva e tratamento do 

tabagismo variaram de R$ 2.937 a R$ 9.864 entre as unidades de saúde, o que significa 

dizer que o maior custo por grupo terapêutico foi cerca de 3,4 vezes mais elevado que o 

menor. O programa tem um eixo central de configuração; entretanto, cada unidade 

apresenta suas particularidades, que conduzem a resultados e custos diferenciados. 

Nesse sentido, algumas questões merecem destaque. O baixo uso de 

medicamentos, menor tempo total dedicado às sessões de abordagem cognitivo-

comportamental e menores valores de custo-hora dos profissionais são fatores que 

podem contribuir para custos menores por grupo terapêutico. Ao contrário de hipóteses 

inicialmente levantadas pela coordenação municipal do programa, considerando as 

gratificações específicas agregadas aos salários dos profissionais da Estratégia de Saúde 

da Família, as UABSF da amostra não apresentaram os maiores custos por grupo 

terapêutico. Nessas unidades, maiores salários estão associados também a uma maior 

carga horária de trabalho, o que tem influência sobre o custo-hora do profissional. Além 

disso, são unidades de saúde menores e que, portanto, tendem a apresentar custos não-
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médicos mais reduzidos (R$ 441 e R$ 518), em sua grande maioria relacionados aos 

custos com profissionais administrativos.  

O custo apresentado pelo CAIS, porém, é um contraponto à questão de menores 

unidades apresentarem menor valor de custos não-médicos. É a maior unidade dentre 

todas as analisadas, com mais de 400 funcionários, e também apresentou custos não-

médicos mais reduzidos em termos absolutos (R$ 386). Isso se explica em função da 

baixa carga horária de profissionais da assistência dedicada ao tabagismo em relação à 

carga horária assistencial total da unidade. Tal aspecto resultou em baixo percentual 

responsável pela alocação dos custos não-médicos à abordagem intensiva e tratamento 

do tabagismo. 

É interessante ressaltar aqui que os percentuais encontrados para custos não-

médicos entre as unidades, que variaram de 8,1 a 16,3%, não se distanciam daqueles 

identificados em outros estudos de custo de intervenções na Atenção Básica no Brasil. 

Uma pesquisa, que identificou custo médio do tratamento do caso novo de tuberculose 

em centros de saúde de Salvador (BA), encontrou variação de 4,7 a 19% para custos 

indiretos (profissionais administrativos, despesas gerais e depreciação) em seis centros 

de saúde (Costa et al. 2005). Custos não-médicos e custos indiretos decorrem de 

classificações diferentes. Entretanto, no contexto em análise podem ser paralelizados 

com segurança, tendo em vista que o único item de custo que os diferencia no presente 

estudo (custos de capital referente a equipamentos médicos e mobiliário de consultório) 

tem influência insignificante nos custos totais. Outro estudo, ao analisar os custos do 

Programa de Saúde da Família de Porto Alegre, encontrou 14,9 e 8,5% de custos 

indiretos para o programa em 1998 e 2002, respectivamente (Castro & Marinho 2007). 

A alocação dos custos indiretos constitui um grande desafio na estimativa de custos de 

serviços, tendo em vista não apresentarem relação clara e direta com a intervenção que 

está sendo custeada e, portanto, não poderem ser mensurados com alto grau de 

objetividade. Os percentuais de custo indireto encontrados nos outros estudos 

mencionados, também relacionados à Atenção Básica, corroboram a participação dos 

custos não-médicos nos custos totais do Programa de Cessação do Tabagismo nas 

unidades analisadas no município de Goiânia. 

Ainda em relação à abordagem e tratamento, foi observada importante 

participação dos custos referentes a recursos humanos e medicamentos em relação ao 

custo total. Em relação ao tratamento do tabagismo, o uso dos medicamentos é ponto 
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frequente de discussão. Além de representarem um gasto importante para o Ministério 

da Saúde frente a outras medidas que fazem parte do Programa Nacional de Controle do 

Tabagismo, segundo Carvalho (2009), houve vários problemas de distribuição de 

medicamentos nos anos iniciais do programa, dificultando sua implantação na Atenção 

Básica. Assim, sob diferentes aspectos, os medicamentos constituem componente 

importante para a análise do programa, inclusive sob o ponto de vista de custos. O 

presente estudo revela que a TRN e o uso de bupropiona foram responsáveis, em média, 

por 23,8% do custo total da abordagem e tratamento nas unidades da amostra.  

Entretanto, recursos humanos foi o item de custo de maior participação, 73,1% em 

média, incluindo profissionais da assistência e administrativos. Esse percentual se 

aproxima de outros achados nacionais, como os 65,5% referidos no custo do Programa 

de Saúde da Família de Porto Alegre em 2002 (Castro & Marinho 2007). No caso do 

tratamento da tuberculose em centros de saúde de Salvador, os percentuais de custo com 

recursos humanos foram menores, 49% em média, o que é explicado pela maior 

participação dos medicamentos no custo total, 39,5% em média (Costa et al. 2005). 

A análise dos custos do PCT, agregando assistência e gerenciamento, também 

evidencia achados interessantes. A pesquisa trouxe ao conhecimento que, nas unidades 

da amostra, em média, 78% dos custos estão sob responsabilidade do município, sendo 

complementar a participação do estado e do nível federal, este responsável pelo envio 

dos medicamentos e manuais educativos utilizados no programa. Esse percentual se 

justifica na medida em que os profissionais que executam o programa, em sua maioria, 

são servidores municipais. Além disso, o município de Goiânia também faz compra 

direta dos medicamentos. Tal informação, porém, deve ser lida com o devido cuidado, 

uma vez que, com a edição da Portaria SAS/MS nº 244/2004, os procedimentos 

relacionados ao programa, ―Consulta de Avaliação Clínica‖ e ―Abordagem Cognitivo-

Comportamental‖, passaram a compor o Piso da Atenção Básica. Ou seja, ainda que, no 

caso do tratamento do tabagismo, o mecanismo de financiamento federal não envolva o 

pagamento de um valor específico por procedimento, há repasse de recursos federais 

para o município pelo Piso da Atenção Básica, além do envio direto dos manuais e 

medicamentos. Assim, parte desse percentual, sob responsabilidade municipal, tem 

contribuição de recursos federais. 

Ainda considerando as unidades da amostra, grandes variações foram percebidas 

ao se analisar o custo médio por paciente, de R$ 245 a 956 (média ponderada de R$ 
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435), e, para o custo médio por paciente que deixou de fumar, de R$ 469 a R$ 2.565 

(R$ 1.092). Esses resultados estão relacionados com o número de pacientes atendidos e 

à efetividade alcançada, variáveis que influenciam de forma importante a eficiência do 

programa.  Quanto maior o número de pacientes atendidos e a quantidade de fumantes 

que abandonam o hábito de fumar, menores serão os custos. Nesse sentido, destacam-se 

três unidades com melhor desempenho em termos de custo por pacientes que deixou de 

fumar, todas com número de pacientes entre 20 e 36 e taxa de cessação do tabagismo 

acima de 40%. As demais unidades combinam fatores como pequeno número de 

pacientes atendidos ou baixa efetividade, ou, ainda, maior custo do grupo terapêutico e 

taxa intermediária de efetividade, resultando em maiores custos por paciente sem fumar 

ao final do tratamento. 

A extrapolação dos custos do programa para o município de Goiânia como um 

todo gerou custo total de R$ 428.580 para o atendimento de 803 pacientes, o que 

representa R$ 534 por paciente atendido e R$ 1.433 por paciente que deixou de fumar. 

A análise de sensibilidade mostrou custo por paciente que deixou de fumar (R$ 1.495) 

muito aproximado para o cenário correspondente a orientações da coordenação 

municipal, o que sinaliza na direção da consistência dos resultados. O intervalo de 

valores entre o cenário mínimo e máximo de extrapolação apresentou uma variação de 

122%. 

No Brasil, não foram identificados estudos que avaliassem o custo do programa, 

considerando seus diversos componentes da assistência (consultas, sessões e 

medicamentos) e do gerenciamento. Uma análise de custo dos medicamentos realizada 

no país em 2007, como parte de um estudo de custo-efetividade, identificou custos de 

R$ 329 para bupropiona a R$ 501 para adesivos de nicotina, levando em consideração 

as posologias indicadas no PCDT (Araújo 2008). É importante ponderar que foram 

considerados nessa análise os preços praticados no mercado no Rio de Janeiro, que são 

substancialmente maiores que os preços pagos pelo Ministério da Saúde para os 

mesmos medicamentos. 

Não somente no Brasil, mas na literatura disponível, de forma geral, parecem ser 

raros estudos específicos sobre a análise de custos de programas, especialmente aqueles 

voltados a intervenções na atenção primária à saúde. Informações sobre a análise de 

custos de programa são comumente encontradas em estudos de custo-efetividade, dos 

quais é parte essencial. Em relação a análises de custo-efetividade de intervenções para 
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cessação do tabagismo, observa-se uma grande diversidade entre as abordagens 

utilizadas para estimativa de custo. Em revisão sistemática de estudos econômicos 

envolvendo farmacoterapia e aconselhamento breve, Ruger e Lazar (2012) apontaram 

que as diferenças estão relacionadas, por exemplo, à perspectiva da análise, ao perfil dos 

usuários, aos itens de custo considerados, à definição dos dados utilizados e estimativas 

realizadas, dentre outros aspectos. Tal diversidade influencia os resultados e torna 

difíceis as comparações, que devem ser feitas de forma cautelosa. Além disso, nem 

sempre os artigos publicados mencionam resultados como custo por usuário e custo por 

paciente que deixou de fumar. São mais frequentemente citadas, por exemplo, medidas 

de resultado como custo por ano de vida salvo e custo por QALY. 

A variação entre os custos das intervenções para tratamento do tabagismo pode 

ser visualizada em resultados de uma revisão sistemática realizada pela Cochrane, que 

avalia o custo do tratamento em intervenções financiadas e não-financiadas para 

cessação do tabagismo. Os estudos analisados incluíam farmacoterapia (TRN e 

bupropiona) associada ou não a aconselhamento. Quando comparado financiamento 

completo, parcial ou nenhum financiamento das intervenções, o custo por pessoa que 

deixou de fumar variou de U$ 260 a 2.330 (Kaper et al. 2008). 

Dentre referências recentes, destaca-se uma análise de custo-benefício, realizada 

com o objetivo de estimar o retorno de investimento de um programa de cessação do 

tabagismo em Massachusetts (EUA). O custo por participante foi de U$ 183, valor 

menor que o encontrado no Brasil. Porém, a configuração do programa e itens de custo 

considerados também são diferentes. No estudo em questão, foram incluídos os custos 

de TRN (adesivo, goma ou pastilha de nicotina), aconselhamento telefônico (cinco 

sessões não obrigatórias) e divulgação. Deste valor, U$ 5 corresponde a gastos com 

promoção e propaganda. Os custos foram obtidos a partir de dados administrativos de 

2007 a 2009, ajustados para o ano de 2010. O custo anual médio para atender cerca de 

37.762 pacientes por ano foi de R$ 7.284.570 (Richard et al. 2012).  

Os custos de um esquema de tratamento que se aproxima um pouco mais do 

modelo brasileiro foram evidenciados em uma coorte observacional realizada em 

Minnesota (EUA) e se mostram mais elevados que os estimados para Goiânia, mesmo 

considerando menos componentes de custo. O estudo comparou resultados e custos de 

um programa antes e depois da provisão de acesso gratuito à TRN. No grupo que teve 

acesso à TRN (adesivo e goma de nicotina) e à bupropiona, estava incluída tanto a 



118 

abordagem mínima quanto um esquema de multissessões de aconselhamentos 

telefônicos, do qual participaram cerca de 90% dos pacientes. O custo médio por 

participante foi de U$ 353 e, por paciente que deixou de fumar, de U$ 1.934, 

considerando abstinência de 30 dias aos seis meses de seguimento e intenção de tratar. 

Neste estudo, foi adotada a perspectiva do financiador, incluindo os custos de 

aconselhamento telefônico e farmacoterapia (An et al. 2006). Neste caso, observa-se 

que a maior diferença em relação aos resultados encontrados em Goiânia refere-se ao 

custo por paciente que deixou de fumar, resultado influenciado pela efetividade do 

programa. 

É interessante também evidenciar outro estudo, que analisou a configuração de 

tratamento que aparentemente mais se assemelha ao modelo adotado pelo INCA. Foi 

identificado custo de U$ 2.310 por paciente que deixou de fumar, para aconselhamento 

intensivo em grupo, associado a adesivo de nicotina, e de U$ 3.596, quando associado a 

goma de nicotina, considerando  preços de 1995. Trata-se de estudo de custo-efetividade 

das recomendações do Guia da Agency for Health Care Policy and Research (AHCPR), 

dos Estados Unidos, publicado em 1996. O aconselhamento é composto de sete sessões 

de uma hora cada, envolvendo um médico por 20 minutos e uma enfermeira e um 

psicólogo no tempo restante (Cromwell et al. 1997). Os custos identificados superam 

bastante aqueles encontrados para o município de Goiânia. 

Na China, entretanto, país indicado pela OMS como o de maior número de 

fumantes, um estudo realizado em uma clínica de cessação do tabagismo de um hospital 

público, em Hong Kong, relata custo médio de U$ 311 por paciente que deixou de 

fumar. Foram considerados custos do atendimento (uma sessão presencial de 20 a 30 

minutos e mais quatro contatos telefônicos), incluindo os custos recorrentes, de capital e 

de produção do material de publicidade. Vale, entretanto, a ressalva de que foi provida 

pela clínica apenas uma semana de TRN (U$ 100), ficando o restante do tratamento 

medicamentoso sob responsabilidade dos pacientes. O resultado foi medido pela 

abstinência de pelo menos sete dias anteriores à avaliação, feita aos 12 meses após 

início do tratamento (Abdullah et al. 2004). 

Conforme mencionado anteriormente, as comparações devem ser muito 

cuidadosas, mas, de um modo geral, há indícios de que os custos do programa em 

Goiânia, considerando os diversos componentes da assistência e seu gerenciamento nas 

três esferas de governo, apresentam custo por fumante beneficiado e por paciente que 
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deixou de fumar menores que outros achados referidos na literatura. O custo de 

gerenciamento representou 22,5% do custo total do programa no município e há que se 

atentar para o fato de que, de maneira geral, as análises de custo mencionadas não 

incorporam os custos de gerenciamento dos programas avaliados. 

6.3 Aspectos relevantes sobre utilização e gestão de medicamentos 

O presente estudo identificou um aumento da provisão de medicamentos para as 

unidades de saúde ao longo do período de 2006 a 2010, evidenciando esforço pela 

ampliação do programa no município. Da mesma forma, vem aumentando 

gradativamente a quantidade de medicamentos dispensada aos pacientes por meio do 

Sistema de Dispensação de Medicamentos (SISDM), reduzindo, ao longo do período, as 

diferenças entre a quantidade de medicamentos distribuída às unidades e a quantidade 

dispensada aos pacientes. Para a diferença residual identificada em 2010 (14,5% para 

adesivos e 17,7% para bupropiona), algumas hipóteses de justificativa podem ser 

apontadas. A principal delas é o fato de que alguns pacientes interrompem o tratamento, 

não fazendo uso do esquema terapêutico conforme planejado, o que de fato foi 

observado na análise de dados do SISDM. Outra questão identificada foi o fato de que o 

almoxarifado, até o ano de 2010, não enviava exatamente a quantidade unitária 

solicitada pela coordenação do programa, uma vez que não fracionava o medicamento, 

resultando em envio de quantitativo maior que o planejado para as unidades de saúde. 

Entretanto, para a goma de mascar, a diferença é mais significativa, 49,5%. Esse 

dado é um indício de que pode haver estoque não utilizado nas unidades de saúde, 

podendo culminar em perdas, caso expire o prazo de validade dos medicamentos, 

questão que merece análise por parte da coordenação do programa. 

Em relação ao uso de medicamentos, apesar de o resultado do teste de 

Fagerström indicar que 84,3% dos pacientes enquadravam-se nos escores considerados 

pelo PCDT como um dos critérios para inclusão no tratamento medicamentoso, apenas 

57,7% dos pacientes fizeram uso de medicamentos. Esse percentual é menor que o 

identificado em análise do programa no Brasil em 2008 (71,3%) (Carvalho 2009) e o 

identificado pelo INCA em 2009 (75%), a partir de revisão da literatura sobre o perfil de 

fumantes brasileiros que procuram apoio para deixar de fumar (INCA 2009). Entretanto, 

coaduna com os achados para o conjunto dos municípios de Minas Gerais (57,8%), 
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segundo análise das planilhas padronizadas do INCA. Já para os municípios de Belo 

Horizonte e Betim, foi identificado maior uso de medicamentos pelos pacientes do 

programa, 73,2 e 76,8% (Santos 2011). Neste ponto, é interessante ressaltar que 

revisões sistemáticas e meta-análises indicam que o uso de medicamentos aumenta as 

chances de parar de fumar (Stead et al. 2008; Ruger & Lazar 2012) e que, em Goiânia, 

87,3% dos pacientes que pararam de fumar tiveram apoio medicamentoso. 

Em relação à análise mais ampliada acerca do uso de medicamentos no âmbito 

do programa, merecem destaque alguns aspectos relevantes. Nos primeiros anos, 

conforme aponta Carvalho (2009), foram encontradas algumas dificuldades para suprir 

os municípios de medicamentos, como questões relacionadas a problemas nos processos 

licitatórios, não cumprimento de contrato por parte das indústrias farmacêuticas e curto 

prazo de validade dos medicamentos entregues. Em decorrência deste cenário, alguns 

estados e municípios passaram a adquirir os medicamentos. Entretanto, os achados do 

presente estudo, relacionados a compras centralizadas e descentralizadas de 

medicamentos, evidenciam que os preços pagos por estados e municípios são maiores, 

especialmente em relação aos adesivos de nicotina e à bupropiona, medicamentos mais 

utilizados no programa. Assim, mesmo considerando custos com armazenagem e 

distribuição de insumos estratégicos do Ministério da Saúde, que, segundo Cordeiro 

(2009), foram em média de 3,7% no período de 2006 a 2008, a compra centralizada dos 

medicamentos do programa mostra-se mais eficiente. É importante destacar que a 

compra centralizada gera maior potencial de negociação em função das quantidades 

compradas, especialmente quando se considera compra de insumos em mercados 

oligopolizados, nos quais há poucos fornecedores, como é o caso dos medicamentos 

usados no PCT. 

Outra vantagem da compra centralizada de medicamentos é o fato de prover um 

certo grau de prioridade e incentivo ao programa, alcançado em decorrência da 

trajetória traçada pelo Ministério da Saúde para ampliação do acesso dos fumantes ao 

tratamento, responsabilizando-se pela compra dos medicamentos, além de inserir 

financiamento para o programa no Piso da Atenção Básica. Em decorrência das falhas 

ocorridas no envio do insumo, algumas secretarias de saúde, como a SMS de Goiânia, 

se mobilizaram para garantir os medicamentos para os usuários, optando pela compra 

direta. Entretanto, o programa é relativamente novo no país, sua abrangência vem 

aumentando gradativamente, mas ainda é pequena (Carvalho 2009). Caso as secretarias 
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estaduais e municipais de saúde tenham que se responsabilizar pela compra dos 

medicamentos, é possível que ocorra um arrefecimento da estratégia. O tabagismo gera 

consequências que não se manifestam no curto prazo, correndo o risco de não ser 

assumido como uma das prioridades em políticas públicas de saúde, em nível local. É 

justamente nesse contexto que se faz tão relevante a produção de informação de custo e 

custo-efetividade, capaz de auxiliar de forma robusta na tomada de decisão quanto ao 

planejamento e à priorização de ações em saúde pública.  

A maior eficiência na compra centralizada de medicamentos deve ser analisada, 

porém, de forma conjugada com outras questões que podem constituir desvantagens ou 

problemas potenciais, resultando em reflexos negativos na prestação local do serviço. 

Conforme destacado acima, há desafios importantes para garantir provisão tempestiva e 

de quantidade adequada de medicamentos para que os pacientes do programa tenham 

acesso oportuno aos fármacos utilizados no tratamento. Considerando que, segundo 

Carvalho (2009), o envio de medicamentos foi normalizado entre 2007 e 2008, é 

necessário que se mantenham superados os problemas enfrentados no início da 

implantação do programa e que o gerenciamento federal consiga fazer o adequado 

controle da quantidade de medicamentos a ser enviada tempestivamente aos estados e 

municípios a fim de evitar perdas significativas. Em relação à questão da logística, 

contratos firmados em 2011 pelo Ministério da Saúde para compra de adesivos de 

nicotina, por exemplo, já preveem entrega a ser efetuada pelo fornecedor nas Secretarias 

Estaduais de Saúde, capitais ou municípios com mais de 500 mil habitantes, de acordo 

com pauta de distribuição fornecida pelo ministério. Tal procedimento constitui uma 

tentativa de minimizar os obstáculos já enfrentados e facilitar a gestão do programa no 

que se refere à provisão de medicamentos. 

6.4 Questões relacionadas à eficiência do programa no município 

Os resultados da execução do programa sugerem que o município já trabalha 

com bom desempenho em termos de eficiência
6
. Tratar de eficiência requer a análise 

combinada de fatores relacionados ao custo e aos resultados decorrentes da intervenção. 

Os achados aqui apresentados compreendem maiores taxas de sucesso, combinadas a 

                                                 
6
 Conceito econômico derivado da escassez de recursos que visa à produção de bens e serviços 

valorizados pela sociedade ao menor custo social possível (Brasil 2012a).  
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menores custos, resultando em menor custo por paciente que deixou de fumar em 

relação àqueles relatados na literatura internacional de forma geral, especialmente 

quando se considera esquemas terapêuticos que se aproximam mais do modelo 

brasileiro. Ressalta-se ainda que, no presente estudo, foram contemplados os custos com 

gerenciamento nos três níveis de gestão, o que não é comumente considerado nas 

análises de custo. 

Diante dos resultados encontrados e de indicadores referenciados na literatura, 

alguns aspectos podem ser abordados no sentido de buscar ganho ainda maior de 

eficiência.  

A análise de custos deixa clara a importância do tempo dedicado pelos 

profissionais às atividades do programa e, logo, do custo dele decorrente na composição 

dos custos do programa. Trata-se de insumo fundamental, o que, de forma geral, é fato 

comum quando se trata de serviços e programas de saúde. Nesse sentido é importante 

envidar esforços visando maximizar a utilização deste recurso, ampliando o nível de 

atividades no município. Em 2010, cerca de 38% das unidades que contemplam 

Atenção Básica realizaram grupos de tratamento do tabagismo. Este percentual pode ser 

aumentado, visando ampliação do acesso e diluindo os custos de gerenciamento. O 

aumento do número de grupos realizados, mantidas as taxas de cessação atualmente 

encontradas, pode gerar ganho adicional de eficiência, na medida em que os custos do 

gerenciamento do programa passam a ser distribuídos por um maior número de grupos 

terapêuticos. 

O número de grupos terapêuticos vem aumentado e a coordenação do programa 

no município já incorporou alguns processos de trabalho que também favorecem a 

eficiência. Um deles é a realização de grupos de tratamento de forma conjugada por 

duas unidades, a fim de compatibilizar a demanda pelo tratamento e a oferta do serviço. 

Dessa forma, evita a realização de grupos com número muito reduzido de pacientes e 

potencializa o uso do tempo dos profissionais. 

Em relação ainda ao número de pacientes no grupo, além da atuação conjugada 

de unidades, a gestão centralizada da demanda reprimida, para referenciamento de 

pacientes, pode ser útil. É importante ressaltar que o programa foi inserido na Atenção 

Básica justamente para prover maior acesso aos fumantes, que passaram a poder 

participar do programa nas proximidades de sua residência. Nesse sentido, alguns 

grupos que operam com número menor de pacientes podem ter como justificativa uma 
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demanda mais reduzida em sua área de abrangência. Por outro lado, há pacientes que 

não encontram grupos disponíveis para sua inserção no momento que procuram o 

serviço. Assim, o controle centralizado da demanda municipal, pela coordenação do 

programa, pode auxiliar no referenciamento dos pacientes para a composição de grupos 

em tamanho mais adequado, bem como para a provisão de tratamento em tempo 

oportuno. A inserção tempestiva do paciente no tratamento é importante, tendo em vista 

que um dos possíveis preditores de sucesso, conforme identificado em Minas Gerais 

(Santos 2011), pode ser o paciente estar ―preparado para a ação‖. Com o controle 

centralizado da demanda, no momento em que o paciente procurar o serviço, caso não 

haja disponibilidade de acesso na unidade mais próxima de sua residência, ele poderá 

ser direcionado a outra unidade, visando oportunizar o tratamento. 

Outro aspecto que merece atenção refere-se à taxa média de abandono até a 

quarta sessão. O percentual encontrado nesse estudo (31,5%) foi um pouco maior que o 

referido para o Brasil em 2008 (25,3%) (Carvalho 2009), podendo essa taxa de 

abandono ter influência sobre a efetividade do programa e, consequentemente, sobre sua 

eficiência. Segundo diferentes estudos, nacionais e internacionais, maior adesão ao 

processo de tratamento, inclusive às sessões realizadas, aumenta as chances de sucesso 

(Otero et al. 2006; Ismael 2007; Cluss et al. 2011). No ensaio clínico realizado no Rio 

de Janeiro, identificou-se um padrão sugestivo de dose-resposta em relação ao número 

de sessões de abordagem cognitivo-comportamental no grupo de pacientes que 

utilizaram adesivo de nicotina (Otero et al. 2006). Ou seja, quanto maior o número de 

sessões de tratamento, maior a proporção de abstinência aos 12 meses de 

acompanhamento. Tais achados reforçam a relevância de buscar a redução da taxa de 

abandono, que tem como uma das hipóteses de justificativa, a ser avaliada, a 

disponibilização de medicamento apenas a partir do segundo ou terceiro mês de 

tratamento. 

Cabe ainda ressaltar que 18,2% dos grupos tiveram taxa média de cessação 

muito elevada, acima de 60%. Como já discutido acima, o perfil do coordenador e a 

dinâmica de grupo podem ser fatores associados e esse nível de sucesso. Nesse sentido, 

a troca de experiências entre as equipes que conduzem os grupos terapêuticos pode se 

apresentar como uma iniciativa capaz de gerar qualificação da abordagem e tratamento 

no município, no intuito de alcançar melhores taxas de abstinência e, consequentemente, 

maior eficiência para o programa de um modo geral. 
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É importante que todas essas questões, que se referem à ampliação do acesso e à 

gestão do programa, sejam analisadas de forma atenciosa, no momento do planejamento 

das ações e de novas iniciativas a serem inseridas na rotina do programa. 

6.5 A implementação plena do programa 

A estimativa de custo para atendimento de todos os fumantes potencialmente 

motivados para a tentativa de abandonar o hábito de fumar em Goiânia, considerando os 

usuários do SUS para o tratamento, chegou ao valor de R$ 20,2 milhões, beneficiando 

35.323 fumantes.  Esse valor pode variar de R$ 13,8 a 34,3 milhões, conforme os 

cenários mínimo e máximo de extrapolação dos custos. Estudo realizado na Austrália 

identificou que o custo da provisão de TRN para 6% dos fumantes habituais seria de A$ 

40 a 110 bilhões, a depender do preço listado para os medicamentos, beneficiando cerca 

de 79 mil fumantes (Bertram et al. 2007). Também no contexto de implementação plena 

do programa, há indícios de que os custos no Brasil são menores que em outros países.  

Para a implementação plena foi considerado um contexto de eficiência máxima, 

com amplo acesso oferecido pelas unidades que contemplam a Atenção Básica e 

provisão de medicamentos a todos os pacientes com indicação de farmacoterapia, a 

partir do perfil apresentado no Teste de Fagerström pelos pacientes atendidos em 2010 

(84,3%). Esse percentual é mais elevado quando comparado à proporção de pacientes 

que efetivamente fez uso de medicamentos em 2010 (57,7%). Aproxima-se mais dos 

78% encontrados no estudo do ambulatório de apoio ao tabagista no Ceará, para 

pacientes com pontuação de Fagerström de pelo menos cinco (Sales et al. 2006). Como 

parâmetro de número de fumantes atendidos por grupo, foi considerado um total de 15 

fumantes, valor que se enquadra nas recomendações do PCDT, e é um pouco inferior ao 

praticado atualmente (18 fumantes). Por essas razões (percentual de uso de 

medicamentos e número médio de fumantes por grupo), o custo por paciente tratado no 

contexto de implementação plena (R$ 573) foi um pouco mais elevado em relação ao 

custo para 2010 (R$ 534). 

É importante ressaltar que esse contexto de eficiência máxima representa a 

provisão de tratamento, a cada ano, a cerca de 7,8% dos fumantes motivados a deixar de 

fumar e potencialmente usuários do SUS para tratamento. Esse percentual passa a ser de 

3,2% quando considerados todos os fumantes, motivados ou não, também potenciais 
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usuários do SUS para tratamento, encontrando-se aquém da sugestão do NICE de tratar 

5% dos fumantes anualmente (NICE 2008). (Fiore et al. 2008).  

6.6 A importância das informações de custos e a visão atual sobre custo-efetividade 

das intervenções para cessação do tabagismo 

As informações de custo, apesar de ainda pouco disponíveis e utilizadas no setor 

público de saúde, são de grande importância para auxiliar na tomada de decisão, seja 

para a gestão de programas em curso ou para a alocação mais eficiente de recursos, 

considerando diferentes intervenções. 

Os achados deste estudo explicitam de forma objetiva questões inerentes ao 

programa, ao desempenho de diferentes unidades de saúde, pontos fortes e outros que 

podem ser qualificados na gestão e planejamento das atividades. Podem auxiliar no 

planejamento orçamentário e na decisão pela priorização e ampliação do programa. 

Além dos aspectos anteriores, a informação de custo é fundamental para 

subsidiar os estudos de custo-efetividade do Programa de Cessação do Tabagismo no 

cenário brasileiro. No cenário internacional, a literatura acerca do custo-efetividade das 

intervenções para tratamento do tabagismo, em suas diferentes modalidades e 

combinações, é vasta e aponta de forma expressiva que tais intervenções são custo-

efetivas ou muito custo-efetivas (Ronckers et al. 2005; Cornuz 2006; Kahende et al. 

2009; Ruger & Lazar 2012). 

No Brasil, um único estudo identificado, que avaliou custo-efetividade de 

intervenções de controle do tabaco, com foco direcionado à prevenção do infarto agudo 

do miocárdio, concluiu que realizar intervenção para tratamento é a estratégia mais 

custo-efetiva quando comparada ao controle dos fatores de risco ou a nenhuma 

intervenção. Os resultados encontrados demonstram claro impacto na redução dos 

custos do tratamento do IAM e suas complicações. Aponta ainda que parar de fumar é a 

medida de maior impacto em termos econômicos e de saúde pública na prevenção das 

doenças cardiovasculares (Araújo 2008). 

É interessante contrastar o custo do PCT por paciente que deixou de fumar em 

Goiânia (R$ 1.433) com o custo do tratamento de pacientes com histórico de tabagismo 

em hospital público especializado em câncer no Rio de Janeiro. O custo médio do 



126 

tratamento foi de R$ 28.901, R$ 37.529 e R$ 33.164 para câncer de pulmão, laringe e 

esôfago (Pinto & Ugá 2011). No Brasil, 82% dos casos de câncer de pulmão são 

atribuíveis ao tabagismo. Para câncer de laringe e de esôfago, esses percentuais são de 

83 e 68% (Pinto et al. 2012). Outro dado interessante é que o custo do tratamento por 

paciente que deixa de fumar corresponde ao gasto de um ano e 11 meses com compra de 

cigarros, considerando o gasto médio mensal no Centro-Oeste, segundo dados da 

PeTab. 

Em função do retorno de investimento que geram, os programas de cessação do 

tabagismo são considerados como padrão-ouro de custo-efetividade em saúde (NICE 

2008). Em consonância com essa afirmação, outros achados sinalizam que a provisão 

financiada de tratamento do tabagismo aumenta de forma importante o número de 

usuários e as taxas de abstinência, reduzindo o custo por paciente sem fumar (Fellows et 

al. 2007; Reda et al. 2009). Na Austrália, um estudo concluiu que a disponibilização de 

TRN por meio do ressarcimento constituiria um passo positivo e racional para maior 

redução da carga de doenças tabaco-relacionadas naquele país, bem como em outros nos 

quais a intervenção não é financiada (Bertram et al. 2007). 

Diante de tais evidências científicas, que têm sido buscadas em diferentes países, 

tendo em vista a carga do tabagismo, tanto em termos de morbidade e mortalidade, 

quanto em relação ao seu impacto econômico para a saúde, o programa de cessação do 

tabagismo apresenta-se como uma estratégia a ser considerada por gestores diante da 

tomada de decisão quanto ao fortalecimento, ampliação e incentivo ao programa. 

Oportunamente, há que se ressaltar que outras estratégias de grande impacto têm 

sido adotadas no mundo e também no Brasil, como parte das ações pactuadas na 

Convenção-Quadro para Controle do Tabaco. As intervenções de amplo alcance, como 

a adoção de ambientes livres do tabaco, apesar de bem menos abordadas na literatura, 

mostram-se altamente custo-efetivas, superando, neste aspecto, as intervenções mais 

focadas.  Para Ong & Glantz (2005), políticas de ambientes livres de fumo em locais de 

trabalho, por exemplo, devem ser uma prioridade de financiamento da saúde pública, 

mesmo quando o objetivo principal é promover a cessação do tabagismo individual. O 

Brasil tem avançado nesse sentido. A recente publicação da Lei Antifumo nº 

12.546/2011 (Brasil 2011b), de alcance nacional, representa um passo importante ao 

proibir o fumo em locais fechados. Também em outros aspectos, têm sido intensos os 

esforços em prol da adoção de medidas que contemplem os diferentes dispositivos da 
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Convenção-Quadro para Controle do Tabaco, evidenciando compromisso do país com o 

combate à epidemia de tabagismo (Iglesias et al. 2007; Monteiro et al. 2007). 

6.7 Pontos fortes e limitações do estudo 

O presente estudo preenche importante lacuna de conhecimento em relação aos 

custos do Programa de Cessação do Tabagismo em Goiânia, considerando não somente 

os custos referentes ao atendimento do paciente, mas também ao gerenciamento nos três 

níveis de gestão. Essa é uma abordagem ampla, ainda não comumente utilizada no 

Brasil. Os resultados aqui alcançados vêm compor um conjunto de informações que está 

sendo produzido no país, a fim de que se possa avançar no sentido da realização de um 

consistente estudo de custo-efetividade da estratégia adotada no país para tratamento 

dos fumantes. 

O estudo foi feito tendo como base a descrição minuciosa e transparente da 

metodologia adotada, buscando-se evidenciar todo o processo e o modelo aplicado para 

a estimativa de custo. A metodologia de custeio utilizada permite a identificação dos 

recursos com alto grau de detalhamento, conferindo maior precisão aos resultados. 

Além disso, ressalta-se que as estimativas foram feitas com base em dados nacionais.  

Tanto o modelo quanto a ferramenta desenvolvidos foram delineados especificamente 

para o PCT, mas podem ser utilizados, com adaptações, para custeio de outros 

programas executados no âmbito da Atenção Básica ou mesmo em outros ambientes de 

assistência à saúde. 

Apresentamos também as limitações do estudo. A primeira delas refere-se ao 

fato de não terem sido considerados os custos com divulgação do programa, dada a 

dificuldade de identificar a parcela atribuível especificamente ao PCT, e do processo de 

compra de medicamentos, que é feita por departamento do Ministério da Saúde não 

vinculado ao INCA. Em nível federal, não foram considerados os overheads e custos de 

capital, em função da dificuldade de identificação a alocação destes itens. 

Outra possível limitação decorre do fato de que a medida de efetividade foi 

obtida a partir de dados secundários, registrados pelos coordenadores dos grupos 

terapêuticos com base no autorrelato dos pacientes, não havendo confirmação 

bioquímica da abstinência. Além disso, um dos grupos da amostra teve duração inferior 
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a seis meses, sendo a abstinência, portanto, medida ao final do quarto mês de 

tratamento, e não aos seis meses. 

Em relação ao cenário de implementação plena do programa, há incertezas em 

torno de alguns parâmetros utilizados. A estimativa de fumantes, bem como daqueles 

que seriam atendidos pelo SUS foram obtidas a partir de dados estatísticos e, portanto, 

pontuais, oriundos de pesquisa de base populacional (PeTab), para o estado de Goiás, e 

não especificamente para o município. O número estimado corresponde aos fumantes 

que relataram ter tentado parar de fumar em até 12 meses antes da pesquisa. Essa 

informação remete-se aos fumantes que estiveram em grau de motivação classificado 

como ―pronto para a ação‖. Porém, o número de fumantes motivados a parar de fumar 

pode ser maior, tendo em vista que um grau de motivação anterior a este, ―preparado 

para a ação‖, foi identificado como preditor de sucesso em estudo brasileiro (Santos 

2011). Outra questão relevante é que a estimativa de cessação natural, ou seja, do 

número de fumantes que conseguem parar espontaneamente, sem ajuda terapêutica, foi 

feita a partir de parâmetro referido na literatura internacional, que pode diferir da 

realidade brasileira atual. 
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7. CONCLUSÕES 

As taxas de sucesso do Programa de Cessação do Tabagismo no município de 

Goiânia se aproximam de bons resultados encontrados em outros estudos do país e 

superam as taxas médias de cessação referidas na literatura internacional. Associadas ao 

custo do programa no município, geram resultados que indicam bom desempenho da 

intervenção em termos de eficiência, para a promoção do abandono do hábito de fumar 

daqueles que se predispõem ao tratamento. 

A variedade das análises de custos referidas na literatura, tendo em vista 

abordagens, metodologias, contextos e populações diferenciadas, dentre ouros aspectos, 

requer uma comparação muito cuidadosa. Ainda assim, os achados sugerem que os 

custos para tratar um paciente que deixa de fumar no município de Goiânia são menores 

que aqueles referidos na literatura internacional. Além disso, são significativamente 

menores que o custo de intervenções necessárias para tratar doenças tabaco-

relacionadas, como câncer de pulmão, esôfago e laringe, segundo a literatura nacional. 

 O município vem promovendo maior provisão de medicamentos no âmbito do 

programa, evidenciando seu esforço em prol da ampliação do acesso. Porém, a compra 

centralizada de medicamentos tende a ser mais eficiente, especialmente considerando os 

esforços que vem sendo feitos pelo INCA e outras áreas do Ministério da Saúde para 

superar problemas logísticos enfrentados no início do programa para a entrega dos 

insumos. 

A maior parte dos custos do programa está sob responsabilidade do município, 

sendo a totalidade dos custos compartilhada também pelo estado e pelo nível federal. O 

conhecimento desses dados gera uma visão abrangente dos recursos empregados, 

podendo contribuir com a tomada de consciência das partes envolvidas e com o 

compromisso dos gestores em relação ao programa. 

Os percentuais referentes aos custos indiretos da intervenção corroboram outros 

achados da literatura nacional em relação a programas executados no âmbito da Atenção 

Básica no Brasil. Esse, apesar de constituir um resultado intermediário, é um dado 
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importante, que passa a contribuir com a formação de uma base de conhecimento acerca 

de custos, ainda escassa no país. 

A ampliação planejada da capacidade de atendimento pelas unidades de saúde, 

com diluição dos custos de gerenciamento, pode gerar ganho de eficiência do programa. 

A melhoria de desempenho em relação ao uso de medicamentos, para pacientes com 

indicação de apoio medicamentoso, e à taxa de abandono também constituem ações 

potenciais que podem gerar melhor eficiência, podendo resultar, também, em melhor 

custo-efetividade da estratégia. 

O tabagismo é um problema crônico e, como tal, exige mudança de hábito e 

envolve o tratamento da dependência física e também da dependência psicológica. Não 

se trata de algo simples e o município de Goiânia vem alcançando bons resultados, em 

termos de efetividade e eficiência com a execução do Programa de Cessação do 

Tabagismo. Assim, considerando que a epidemia de tabagismo está relacionada a alta 

morbimortalidade; a ampla magnitude de custos para tratamento das doenças tabaco-

relacionadas no Brasil, e, ainda, tendo em mente que fortes evidências internacionais 

indicam que as intervenções para tratamento do tabagismo são custo-efetivas ou muito 

custo-efetivas, concluímos que o programa merece ampla expansão, se confirmados 

seus níveis de efetividade. 

O presente estudo teve como foco a análise de um programa de grande 

relevância, trazendo ao conhecimento informações com potencial para auxiliar no 

enfrentamento de um importante problema de saúde pública, com significativo impacto 

social. É uma análise de custos, que agrega o enfoque epidemiológico, e tem como 

horizonte não só a busca pela sustentabilidade do sistema de saúde, perseguida por meio 

da alocação eficiente de recursos, mas também a busca pela redução da mortalidade 

causada pelo uso do tabaco e por melhor qualidade de vida para a população. 
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8. RECOMENDAÇÕES 

As análises realizadas ao longo do estudo e os resultados encontrados, 

associados a fortes evidências acerca do custo-efetividade das estratégias de tratamento 

do tabagismo, trazidas ao conhecimento pela literatura internacional disponível, 

resultam nas seguintes recomendações: 

 Realização de adaptações no Sistema de Dispensação de Medicamentos 

(SISDM) do município, a fim de reduzir inconsistências e duplicidade de registros de 

um mesmo paciente, favorecendo a qualificação da informação. Uma forma de 

promover essa melhoria seria a utilização de um código de identificação apropriado para 

a efetiva diferenciação de usuários, como o número do Cartão SUS ou o CPF (Cadastro 

de Pessoa Física) do paciente. 

 Adoção de uma lista centralizada de pacientes interessados em ingressar 

no programa, a fim de promover o gerenciamento e referenciamento da demanda de 

pacientes que não tiverem acesso oportuno ao tratamento, em função de não haver 

grupo terapêutico disponível nas unidades de saúde mais próximas de sua residência. O 

gerenciamento centralizado pode auxiliar também na redução do número de grupos 

terapêuticos realizados com quantidade de fumantes muito reduzida. 

 Ampliação planejada do acesso ao programa, por meio de maior 

utilização da capacidade instalada na Atenção Básica no município, ou seja, da 

realização de mais grupos terapêuticos nas unidades de saúde que já fazem parte do 

programa, bem como nas demais. 

 Promoção de maior acompanhamento dos pacientes após o período 

atualmente definido para as sessões em grupo, em encontros mensais, no intuito de 

promover apoio mais prolongado, tendo em vista o componente psicológico do 

tabagismo e as possibilidades de recaída. Tal sugestão coaduna com as diretrizes do 

programa, sugeridas pelo INCA, e o acompanhamento permitiria também a aferição da 

abstinência em período superior a seis meses. 
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 Promoção de troca de informações e vivências entre as equipes que 

conduzem os grupos terapêuticos, com vistas à difusão de experiências mais exitosas e 

ao incentivo ao aprendizado.  

 Adoção de uma ficha de acompanhamento do programa adaptada, com 

inserção de novos campos de dados, que irão permitir que a coordenação do programa 

proceda constantemente à estimativa de diferentes indicadores relacionados à 

abrangência e efetividade do programa (Anexo 5) 

 Adoção de instrumentos, em planilhas em Excel, que auxiliem o paciente 

a mensurar a quantidade de cigarros fumados e a identificar seus gastos com o uso do 

tabaco fumado. Tais instrumentos podem contribuir com a tomada de consciência do 

vício por parte do usuário do cigarro, evidenciando de forma objetiva o consumo, bem 

como o quanto ele deixa de economizar em função da compra do produto (Anexo 6). 

 Criação de uma espécie de tutoria de pacientes. Ou seja, abrir espaço 

para que egressos do programa possam ser tutores de novos grupos, compartilhando 

suas experiências de sucesso ou mesmo de insucesso, com o intuito de contribuir com o 

resultado de novos fumantes motivados a deixar de fumar. 

 Desenvolvimento, pelo Ministério da Saúde, de um software para 

apuração de custos, voltado aos serviços da Atenção Básica, utilizando o modelo e a 

ferramenta desenvolvidos neste estudo, implementando as adaptações necessárias. O 

Ministério da Saúde está em fase de conclusão de um software para apuração de custos 

no âmbito do SUS. Porém, o primeiro módulo do sistema será direcionado a unidades 

hospitalares. O desenvolvimento de um novo módulo adequado às especificidades da 

Atenção Básica amplia o escopo de utilização do sistema e favorece a produção de 

informação de custo de intervenções em saúde no âmbito do SUS. 

 Realização de estudo para análise da efetividade do programa no 

município a partir de dados primários, incluindo a pesquisa de fatores associados ao 

sucesso terapêutico. É interessante a incorporação de um enfoque qualitativo no intuito 

de avaliar questões como a possível influência do perfil e de habilidades do 

coordenador, bem como da dinâmica de grupo na efetividade do tratamento. 

 Realização de estudo de custo-efetividade do Programa de Cessação do 

Tabagismo, visando avançar mais na provisão de informação capaz de auxiliar os 

gestores na tomada de decisão quanto ao grau de priorização e incentivo a ser conferido 

ao programa. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1 – Passos importantes para a implantação dos grupos terapêuticos da 

abordagem intensiva ao fumante do Programa Municipal de Controle do 

Tabagismo (PMCT) 
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Anexo 2 – Dados referentes aos grupos terapêuticos da abordagem intensiva ao fumante do PMCT referente a 2010  

 



143 

Anexo 3 - Planilha de Coleta de Informações do Tratamento do Tabagismo 
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Anexo 4 – Parecer do Comitê de Ética 
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Anexo 5 – Planilha de Acompanhamento dos Grupos Terapêuticos de Abordagem Intensiva e Tratamento do Tabagismo 

 

 

  

Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia

Diretoria de Atenção à Saúde

Divisão de Doenças Crônico-Degenerativas

Programa de Cessação do Tabagismo

*Refere-se ao 1º paciente que recebeu medicamentos.

Esta planilha deve ser preenchida e enviada à DVDCD/SMS após a finalização do grupo (após dispensação de medicamentos e acompanhamento dos pacientes).

Planilha de Acompanhamento dos grupos terapêuticos de abordagem intensiva e taratamento do tabagismo

% Pacientes 

que parou de 

fumar com uso 

de 

medicamentos

Total de 

pessoas 

tiveram 

êxito em 

parar de 

fumar

Nº de 

pacientes que 

pararam de 

fumar sem 

uso de 

medicamento

Nº de 

pacientes que 

pararam de 

fumar com 

uso de 

medicamento

Distrito 

Sanitário

Tipo de 

unidade 

de saúde

Nome da 

unidade

Data da 

última 

sessão

Data da 1ª 

sessão em 

grupo

Nº 

pacientes 

que 

finalizaram 

todo o 

tratamento

Nº 

pacientes 

que 

passaram 

pela 

avaliação 

clínica

Nº total 

pacientes que 

usaram 

medicamentos

Data do início 

da dispensação 

de 

medicamentos*

Dados referentes às unidades

Taxa de 

abandono até 

a 4ª sessão

Taxa de 

abandono 

até o fim do 

tratamento

Taxa de 

cessação

Indicadores do PCT

Duração do 

grupo de 

tratamento

% Pacientes 

que fez uso de 

medicamentos

Nº 

pacientes 

que 

iniciaram 

no grupo 

(1ª sessão)

Dados referentes aos grupos terapêuticos da abordagem intensiva ao fumante no PMCT referente a 2010
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Anexo 6 – Planilha de Tomada de Consciência do Vício e Poupança Nicotínica 

 

 

Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia

Diretoria de Atenção à Saúde

Divisão de Doenças Crônico-Degenerativas

Programa de Cessação do Tabagismo

Dia Período
Quantidade de 

cigarros fumados

Total de maços 

fumados

Preço do 

maço

Gasto com 

cigarros por 

período

Gasto diário 

com cigarros 

MANHÃ

TARDE

NOITE

MANHÃ

TARDE

NOITE

MANHÃ

TARDE

NOITE

MANHÃ

TARDE

NOITE

MANHÃ

TARDE

NOITE

MANHÃ

TARDE

NOITE

MANHÃ

TARDE

NOITE

MANHÃ

TARDE

NOITE

MANHÃ

TARDE

NOITE

MANHÃ

TARDE

NOITE

MANHÃ

TARDE

NOITE

MANHÃ

TARDE

NOITE

MANHÃ

TARDE

NOITE

Total mensal

...

...

31

Planilha de tomada de consciência do vício e "poupança nicotínica"

Mês / Ano: 

...

...

...

5

6

7

1

2

3

4


