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Conferência “A epidemia do Tabagismo em Portugal: pistas para a compreensão” 

No dia 29 de junho decorreu na Escola Nacional de Saúde Pública a conferência intitulada “A epidemia do Tabagismo em 

Portugal: pistas para a compreensão”, organizada pelo Prof. Julian Perelman e o seu grupo de investigação na área do 

tabagismo. Nesta conferência foram discutidos os dados mais recentes de prevalência do tabagismo em Portugal e a 

distribuição consoante as variáveis socioeconómicas mais relevantes. Foram apresentadas as principais conclusões do 

grupo de investigação no âmbito das desigualdades socioeconómicas do tabagismo. 

Foram apresentados dados relativos à evolução do consumo de tabaco em Portugal desde 1987, com base nos Inquéritos 

Nacionais de Saúde. De um modo geral, há uma estagnação na prevalência do consumo de tabaco em Portugal. No 

entanto, destaca-se a diminuição do consumo no sexo masculino e aumento no sexo feminino. Entre os homens, o 

consumo diário ocorre predominantemente nos grupos menos escolarizados, padrão que se inverte para as mulheres. 

Em ambos os sexos desempregados e divorciados apresentam maior consumo diário. 

Constatou-se a existência de desigualdades na experimentação e consumo de tabaco em adolescentes consoante o 

estatuto socioeconómico e a convivência com pais fumadores, de onde é possível retirar ilações para a intervenção (por 

exemplo, o impacto do aumento de preço no consumo de tabaco em adolescentes e a importância de as campanhas não 

se limitarem ao contexto escolar). Foram apresentados resultados do estudo SILNE-R (Socio-economic Inequalities in 

smoking: Learning from Natural Experiments), que mostram que as estratégias de redução das desigualdades 

socioeconómicas no tabagismo são custo-efetivas e devem ser implementadas.  
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A Prof. Emília Nunes, enquanto coordenadora do Programa Nacional de Prevenção e Controlo do Tabagismo, referiu a 

importância da investigação aplicada, onde o conhecimento produzido pode ser incluído nas propostas de legislação. 

O encerramento da sessão contou com a presença do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Prof. Fernando Araújo, 

que frisou a importância do tabagismo enquanto problema de saúde prioritário, em virtude da carga de doença e 

mortalidade que representa. Referiu a aposta no Ministério da Saúde em campanhas de promoção da saúde, utilizando 

como exemplo a campanha atual no âmbito do tabagismo, cujo público-alvo são as mulheres jovens. Concluiu com a 

mensagem de que é necessário priorizar a investigação em saúde pública, orientada para a intervenção, e que possibilite 

a fundamentação de políticas de saúde.  
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