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Resumo
Introdução – O tabagismo representa um dos mais graves problemas de saúde pública que

afeta a saúde da população, a economia e o meio ambiente. A Organização Mundial de Saúde tem
proposto minimizar o uso do tabaco, inclusive no ambiente de trabalho. Muitas empresas em países
desenvolvidos têm seguido legislação específica para o controle ao uso do tabaco. Este estudo ve-
rificou a presença de políticas de controle ao uso do tabaco em empresas da Grande São Paulo.
Materiais e Métodos – Foram pesquisadas 113 empresas na Grande São Paulo, com diferentes
atuações e porte, entre abril e maio de 2007, para identificar a presença de políticas de restrição
a fumar em locais fechados bem como a existência de programas para eliminar o hábito de fumar.
Resultados – Das 113 empresas pesquisadas, 74,3% estabelecem restrição a fumar e 22,1% pos-
suem programas para eliminar o hábito de fumar. Em relação ao porte da empresa, somente as
maiores parecem comprometer-se mais ativamente com as políticas de controle ao uso do tabaco
(p<0,05). Em setores específicos como a indústria, o comércio e serviços, não se observa diferença
significativa em relação à adoção de políticas de controle ao uso do tabaco. Nas indústrias, setor
de atuação mais representativo neste estudo, o porte também foi significativo, com as maiores
sendo mais atuantes em relação a políticas de controle ao tabaco (p<0,05). Conclusão – Uma
atuação mais efetiva das empresas quanto a políticas de controle ao tabaco pode em união ao
poder público potencializar resultados e promover a saúde do trabalhador.
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Abstract
Introduction – The tobacco disorder is a serious public health problem that affects the popula-

tion’s health, the national economy and the natural environment. World Health Organization has
proposed politics for the tobacco use, including in the workplace. Many companies in developed
countries have followed the specific legislation for tobacco control. This study aims to identify the
presence of tobacco control policies in companies. Material and Methods – Were selected for the
research, 113 companies from different areas and sizes, within the extended city of São Paulo, be-
tween April and May/2007, in order to identify the presence of policies related to smoking restraints
and the existence of programs to eliminate the smoking habit. Results – There isn’t a total prohibi-
tion of smoking in any of the companies consulted; there’s a restraint of smoking in specific areas
in 74,3% and, in 22,1%, there are programs to eliminate this habit. Considering the company sizes,
only the large companies seem to commit themselves more actively with smoking policies (p<0.05).
Specific sectors, like industry, commerce and services there are no diference in smoking policies.
The industry, better representative sector in this study, we observed that the size is also significa-
tive in smoking policies (p<0.05), with the largers been more effectives. Conclusion – A more ef-
fective action of the companies in terms of tobacco use control policies can, united with the public
power, potentialize the results and promote health.
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Introdução

O tabagismo representa um dos mais graves proble-
mas de saúde pública, sendo responsável pela morte
de cinco milhões de pessoas anualmente. Metade des-
tes óbitos ocorre em países em desenvolvimento29, onde
as políticas para controle do tabagismo são em grande

parte, incipientes. O consumo de cigarros é causa evi-
tável de doenças e mortes prematuras, compromete a
saúde da população, a economia do país e o meio am-
biente. Além dos danos à saúde do fumante30, a saúde
de indivíduos que com o fumante compartilham o am-
biente doméstico ou o local de trabalho também pode
ser afetada. Esta população é reconhecida como uma
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nova categoria de fumantes, os fumantes passivos. A
poluição tabagística ambiental afeta o fumante passivo
com efeitos imediatos como irritação sensorial (visão e
olfato) e, a longo prazo, com o aparecimento de doen-
ças freqüentes em fumantes29. No Reino Unido, estima-
se que os óbitos por tabagismo passivo entre
trabalhadores da indústria seja três vezes maior na com-
paração com outras causas ocupacionais24. Nos Esta-
dos Unidos, ao menos 53.000 mortes por ano tem sido
relacionadas ao tabagismo passivo, aproximadamente
um óbito de fumante passivo para cada 8 fumantes ati-
vos20. Em função deste quadro, as políticas de controle
ao uso do tabaco tem sido priorizadas mundialmente.
Em maio de 2003, a Organização Mundial de Saúde re-
conheceu o tabaco como problema de saúde pública
globalizada e adotou o primeiro Tratado Internacional de
Saúde Pública, a Convenção Quadro para Controle do
Tabaco19 (Framework Convention on Tobacco Control-
FCTC). Nas Assembléias Mundiais de Saúde foram pro-
postas medidas para reduzir a demanda por tabaco,
restrição ao fumo em locais públicos e ambientes de tra-
balho, além de terapias de reposição e intervenções de
cessação31. Políticas de controle do tabagismo no am-
biente de trabalho são de grande importância uma vez
que o trabalhador compromete, no mínimo, um terço do
seu tempo diário e metade de seu tempo vígil no local de
trabalho. Além disso, o ambiente de trabalho tem sido
apontado como um local favorável para modificar hábi-
tos, favorecendo ações educativas11. Em países desen-
volvidos inúmeras empresas adotaram legislação
específica proibindo ou restringindo o uso de cigarros
em locais coletivos12,25. No biênio 1998-9, 69% dos tra-
balhadores americanos atuavam em ambientes de tra-
balho livres de cigarro26. Estes ambientes protegem
não-fumantes da exposição à poluição tabagística am-
biental, assim como encorajam fumantes a minimizar seu
consumo ou ainda interrompê-lo7.
O Brasil, similarmente a países desenvolvidos, tem pro-

movido ações para o controle do uso do tabaco em am-
biente de trabalho através do Programa Prevenção
Sempre do Ministério da Saúde. Este programa desen-
volve com o auxílio do Instituto Nacional do Câncer
(INCA), atividades continuadas para implantação do pro-
grama ambiente livre de tabaco em ambientes de traba-
lho18. Desde 1996, o Brasil proíbe o fumo em recintos
públicos fechados, salvo em áreas especificas, entretanto
sabe-se que em muitos locais esta lei não tem sido efeti-
vamente cumprida, talvez devido à falta de fiscalização
ou ainda pela não consciência dos reais efeitos do fumo
passivo. O objetivo deste estudo foi verificar a presença
de políticas de controle ao uso do tabaco no ambiente de
trabalho, sugeridas pela OMS e pela legislação brasileira,
em empresas de pequeno, médio e grande porte, com
atuação em diferentes seguimentos, instaladas na região
da Grande São Paulo.

Materiais e Métodos

Para acesso e coleta de dados sobre as políticas de
controle do tabaco adotadas por empresas da região da

Grande São Paulo utilizou-se um estudo de natureza qua-
litativo-quantitativo, com delineamento exploratório-des-
critivo, fazendo uso da estratégia do levantamento de
dados (survey). A amostra foi composta por empresas se-
lecionadas por conveniência devido à facilidade de
acesso dos pesquisadores. As empresas foram selecio-
nadas independente do setor e da nacionalidade. Os su-
jeitos da pesquisa eram funcionários que lideravam a
gestão da organização ou áreas relacionadas às práticas
ambientais e ou de recursos humanos, compreendida por
representantes da alta administração, diretores, gerentes
e coordenadores ambientais. O anonimato das respostas
foi garantido assim como a identidade das organizações
participantes.
Como técnica de coleta de dados, utilizou-se o ques-

tionário estruturado13, constituído de perguntas fechadas,
envolvendo aspectos referentes às práticas de gestão
das organizações. O questionário foi elaborado e funda-
mentado com base nas práticas de gestão ambiental e
segurança do trabalho.
A coleta de dados foi realizada por um grupo de pes-

quisadores, constituídos de alunos do Curso de Gradua-
ção em Administração de Empresas da Universidade
Municipal de São Caetano do Sul (USCS). Os pesquisa-
dores foram previamente treinados para conduzir a pes-
quisa e contextualizados sobre a temática a ser
abordada. Destaca-se que a modalidade de condução
da pesquisa foi a de entrevista pessoal.
O período de coleta de dados ocorreu nos meses de

abril e maio de 2007. Foram distribuídos 175 questioná-
rios dos quais apenas 113 foram selecionados para este
estudo. Foram eliminados os questionários incompletos
ou ainda os que apresentaram incorreções no processo
de obtenção de dados. A análise dos dados foi realizada
com o auxílio do software Excel, procedendo à tabulação
múltipla dos questionários e apresentação gráfica, por
meio de planilhas que caracterizaram as empresas por
seguimento de conduta frente às políticas de controle do
uso do tabaco. Os dados foram analisados utilizando o
programa SPSS 12.0 onde os dados foram submetidos
aos testes do Qui-quadrado de Pearson e Fischer’s Exact
Test22. As empresas foram classificadas em relação ao ta-
manho através dos critérios propostos pelo Prêmio Na-
cional da Qualidade (2004), que considera apenas a
variável quantidade de funcionários no estabelecimento
do tamanho da empresa. Os setores de atuação foram
delimitados pelo sistema de Classificação Nacional de
Atividades Econômicas (CNAE).

Resultados

Foram pesquisadas 113 empresas na região da grande
São Paulo, das quais 42 eram de pequeno porte, 41 de
médio porte e 30 de grande porte, segundo os critérios
do Prêmio Nacional da Qualidade (Tabela 1).
As empresas classificadas como de pequeno e médio

porte apresentaram um comportamento similar em rela-
ção às políticas de restrição ao uso do tabaco no am-
biente de trabalho e foram, para fins de análise agru-
padas (Tabelas 2, 3 e 4). Das 113 empresas pesquisa-



das, 74,3% estabelecem programas de restrição a fumar
em locais fechados ou compartilhados por outros funcio-
nários e 25,7% não restringem uma área específica para
fumantes (Tabela 2). Dentre as empresas de pequeno e
médio porte pesquisadas, 68,7% estabelecem restrição a
fumar em locais fechados ou compartilhados por outros
funcionários, em empresas de grande porte a restrição
ocorre em 90,0% das empresas (Tabela 2). A completa
proibição ao uso do tabaco não foi encontrada em ne-
nhuma das 113 empresas pesquisadas (dados não mos-
trados).
O porte da empresa interfere significativamente na

oferta de tratamento para eliminar o uso do tabaco para
seus funcionários (p < 0,05) (Tabela 3). Em empresas de
pequeno e médio porte somente 10,8% ofertam algum
tipo de tratamento para eliminar o uso do tabaco pelos
funcionários, entretanto em empresas de grande porte o
resultado é de 53,3%. Das 113 empresas pesquisadas,
77,9% não oferecem qualquer tratamento para que seus
funcionários abandonem o hábito de fumar, sendo que
destes 89,2% correspondem a empresas de pequeno e
médio porte (Tabela 3).
Entre as empresas de pequeno e médio porte consul-

tadas 57,8% ofertam como política de controle ao uso do

tabaco somente a restrição ao local para uso do tabaco,
a restrição e a oferta de tratamento ocorrem simultanea-
mente em 10,8% destas empresas e 31,3% não aplicam
estas políticas de controle ao uso do tabaco (Tabela 4).
Com comportamento significativamente diferente frente a
estas políticas (p<0,05) temos as empresas de grande
porte onde somente 10% não ofertam tratamento ou local
restrito para uso do tabaco, 36,7% somente ofertam um
local específico para fumantes e 53,3% tanto restringem
quanto ofertam tratamento a seus funcionários para eli-
minar o hábito de fumar (Tabela 4).
A determinação de um local específico para o uso do

tabaco como política de controle ao seu uso em relação
aos diferentes setores de atuação (segundo CNAE) está
apresentada na Tabela 5. Das 113 empresas consultadas,
70 pertencem ao setor industrial, 15 são comerciais e 28
ofertam serviços de forma geral. Dentro do setor indus-
trial 71,4% restringem o uso do tabaco a locais específi-
cos, e 28,6% não apresentam este tipo de restrição. No
setor comercial 86,7% restringem o uso do tabaco a lo-
cais específicos e no setor de serviços esta postura
ocorre em 75% das empresas.
A oferta de tratamento para eliminar o hábito de fumar

dos funcionários em relação ao setor de atuação da em-
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Tabela 1. Porte das empresas pesquisadas em relação ao número de funcionários. Grande São Paulo, 2007

Porte da empresa Pequena Média Grande Total
Número de funcionários < 50 50-500 > 500

Empresas consultadas 42 41 30 113

Tabela 2. Relação entre o porte da empresa (pelo número de funcionários) e a restrição ao uso do tabaco em uma área determi-
nada como política de controle ao uso do tabaco. Grande São Paulo, 2007

Porte da empresa
Política de controle Pequenas e médias Grandes Total
ao uso do tabaco < 50 e entre 50 e 500 funcionários > 500 funcionários
Empresas 83 30 (113)

73,45% 26,55% % do total

Restrição a fumar 57 27 84
em áreas determinadas 68,7% 90,0% 74,3%

Ausência de política 26 03 30
de restrição 31,3% 10,0% 25,7%

Fischer’s Exact Test p < 0,05

Tabela 3. Relação entre o porte da empresa (pelo número de funcionários) e a oferta ou não de tratamento para eliminar o hábito
de fumar aos funcionários. Grande São Paulo, 2007

Porte da empresa
Política de controle Pequenas e médias Grandes Total
ao uso do tabaco < 50 e entre 50 e 500 funcionários > 500 funcionários
Empresas 83 30 (113)

73,4% 26,5% % do total

Tratamento para eliminar 9 16 25
o hábito de fumar 10,8% 53,3% 22,1%

Ausência 74 14 88
de tratamento 89,2% 46,7% 77,9%

Fischer’s Exact Test p < 0,05



presa é apresentada na Tabela 6. Os setores da indústria
e comércio apresentam resultados similares, com oferta
de tratamento em 27,1% e 26,7% respectivamente, já o
setor de serviços oferta tratamento a seus funcionários
somente em 7,1% das empresas consultadas.
Entre as 113 empresas consultadas sobre suas políti-

cas de controle ao uso do tabaco nos setores da indús-
tria, comércio e serviços, 52,2% somente restringem o uso
do tabaco a um local específico em suas dependências,
22,1% tanto restringem o local de uso como fornecem tra-
tamento para eliminar o hábito de fumar a seus funcioná-
rios e 25,7% não apresentam estas políticas de controle
ao uso do tabaco em suas dependências (Tabela 7).
Entre as 113 empresas consultadas, o setor mais re-

presentativo foi o da indústria com 70 empresas, assim
sendo este setor foi analisado mais profundamente. A Ta-
bela 8 mostra a relação entre o porte da indústria e sua
política de restrição ao uso do tabaco em locais deter-
minados. Assim como nas análises anteriores, aqui tam-
bém há um comportamento similar de indústrias de
pequeno e médio porte e também para fins de análise as
mesmas foram agrupadas. Das 70 indústrias consulta-
das, 71,4% restringem o uso do tabaco a locais determi-
nados, e 28,6% não o fazem. Também para as indústrias
o porte interfere significativamente em relação à restri-
ção ao local para uso do tabaco (p<0,05), as indústrias
de grande porte restringem o uso do tabaco a locais de-
terminados em 95,5% das empresas consultadas, já em
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Tabela 4. Relação entre o porte da empresa (pelo número de funcionários) e a política de controle ao uso do tabaco somente
com restrição a fumar em áreas determinadas, com restrição ao fumo e oferta de tratamento para eliminar o hábito
de fumar e ausência tanto de restrição como de tratamento para os funcionários. Grande São Paulo, 2007

Porte da empresa
Política de controle Pequenas e médias Grandes Total
ao uso do tabaco < 50 e entre 50 e 500 funcionários > 500 funcionários
Empresas 83 30 (113)

73,45% 26,55% % do total

Somente restrição a fumar 48 11 59
em áreas determinadas 57,8% 36,7% 52,2%

Restrição ao fumo e tratamento 9 16 25
para eliminar o hábito 10,8% 53,3% 22,1%

Ausência de restrição 26 03 29
e tratamento 31,3% 10,0% 25,7%

Teste do Qui-quadrado de Pearson 23,777 Sig. p < 0,05

Tabela 5. Relação entre o setor de atuação da empresa e a política de controle para uso do tabaco em relação à restrição a
fumar em áreas determinadas. Grande São Paulo, 2007

Política de controle Setor de atuação da empresa
ao uso do tabaco Indústria Comércio Serviços Total
Empresas 70 15 28 113

61,95% 13,27% 24,78% % do total

Restrição a fumar 50 13 21 84
em áreas determinadas 71,4% 86,7% 75,0% 74,3%

Ausência de política 20 02 07 29
de restrição 28,6% 13,3% 25,0% 25,7%

Teste do Qui-quadrado de Pearson 1,512 p<0,47

Tabela 6. Relação entre o setor de atuação da empresa e a política de controle para uso do tabaco em relação à oferta de trata-
mento para eliminar o hábito de fumar. Grande São Paulo, 2007

Política de controle Setor de atuação da empresa
ao uso do tabaco Indústria Comércio Serviços Total
Empresas 70 15 28 113

61,95% 13,27% 24,78% % do total

Tratamento para eliminar o 19 04 02 25
hábito de fumar 27,1% 26,7% 7,1% 22,1%

Ausência de tratamento 51 11 26 88
72,9% 73,3% 92,9% 77,9%

Teste do Qui-quadrado de Pearson 4,850 p<0,088



indústrias de pequeno e médio porte isto ocorre em
60,4% das empresas consultadas. A ausência deste tipo
de restrição ocorre em 39,6% das indústrias de pequeno
e médio porte contra 4,5% em indústrias de grande porte
(Tabela 8).
A oferta de tratamento para funcionários eliminarem o

hábito de fumar por indústrias de diferentes portes é apre-
sentada na Tabela 9. Das 70 indústrias consultadas,
72,9% não ofertam este tipo de tratamento a seus funcio-
nários. O porte da indústria também interfere de forma
significativa quanto à oferta de tratamento para eliminar o
hábito de fumar aos funcionários (p<0,05). Entre as de
pequeno e médio porte 10,4% ofertam o tratamento e

entre as de grande porte 63,6% (Tabela 9).
Entre as 70 indústrias consultadas, 44,3% ofertam

como política de controle ao uso do tabaco somente res-
trição ao local de uso, 27,1% restringem o local e ofertam
tratamento para eliminar o hábito a seus funcionários e
28,6 não fazem uso destas políticas de controle. Também
neste caso o porte da indústria interfere significativamente
(p<0,05) em relação à postura da empresa frente às po-
líticas de controle ao uso do tabaco. Entre as de pequeno
e médio porte 50% somente restringem o local de uso do
tabaco e 10,4% restringem e ofertam tratamento, já as de
grande porte restringem em 31,8% das empresas e res-
tringem e ofertam tratamento em 63,6% das empresas.
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Tabela 7. Relação entre o setor de atuação da empresa e a política de controle ao uso do tabaco com somente restrição a
fumar em áreas determinadas, com restrição ao fumo e oferta de tratamento para eliminar o hábito de fumar e ausên-
cia tanto de restrição como de tratamento para os funcionários. Grande São Paulo, 2007

Política de controle Setor de atuação da empresa
ao uso do tabaco Indústria Comércio Serviços Total
Empresas 70 15 28 113

61,95% 13,27% 24,78% % do total

Somente restrição a fumar em áreas 31 09 19 59
determinadas 44,3% 60,0% 67,9% 52,2%

Restrição ao fumo e tratamento 19 04 02 25
para eliminar o hábito 27,1% 26,7% 7,1% 22,1%

Ausência de restrição 20 02 07 29
e tratamento 28,6% 13,3% 25,0% 25,7%

Teste do Qui-quadrado de Pearson 7,231 Sig. p<0,124

Tabela 8. Relação entre o porte da indústria (pelo número de funcionários) e a política de controle para uso do tabaco em re-
lação a fumar em locais determinados. Grande São Paulo, 2007

Porte da indústria
Política de controle Pequenas e médias Grandes Total
ao uso do tabaco < 50 e entre 50 e 500 funcionários > 500 funcionários
Indústrias 48 22 70

68,6% 31,4% % do total

Restrição a fumar em 29 21 50
áreas determinadas 60,4% 95,5% 71,4%

Ausência de política 19 01 20
de restrição 39,6% 4,5% 28,6%

Fisher’s Exact Test p < 0,05

Tabela 9. Relação entre o porte da indústria (pelo número de funcionários) e a presença ou não de tratamento para eliminar o
hábito de fumar fornecida aos funcionários. Grande São Paulo, 2007

Porte da indústria
Política de controle Pequenas e médias Grandes Total
ao uso do tabaco < 50 e entre 50 e 500 funcionários > 500 funcionários
Empresas 48 22 70

68,6% 31,4% % do total

Tratamento para eliminar 05 14 19
o hábito de fumar 10,4% 63,6% 27,1%

Ausência 43 08 51
de tratamento 89,6% 36,4% 72,9%

Teste do Qui-quadrado de Pearson 21,606 Sig. p < 0,05



Dados significativos também são observados em relação
à ausência destas políticas entre empresas de pequeno
e médio porte e empresas de grande porte (p<0,05), com
respectivamente 39,6% para pequenas e médias e 4,5%
para as de grande porte (Tabela 10).
A análise estatística utilizou dois testes distintos em fun-

ção da distribuição dos dados, o teste do Qui-quadrado
de Pearson foi utilizado em tabelas 3 x 2 onde células
com freqüência inferior a 5 não ultrapassaram 20% da fre-
qüência. O Fisher’s Exact Test foi utilizado em tabelas
2 x 2, onde o qui-quadrado não pôde ser utilizado e pela
análise de seu nível de significância seus resultados não
contradisseram os anteriores20.

Discussão

O tabaco é o maior fator de risco isolado relacionado ao
adoecimento e à morte no mundo, devido a este fato a
Organização Mundial da Saúde tem priorizado ações
para sua prevenção e controle. As Assembléias Mundiais
de Saúde tem promovido programas para reduzir a de-
manda por tabaco restringindo seu uso em locais públi-
cos e ambientes de trabalho, além da oferta de terapias
de reposição e intervenção de cessação31. Em países de-
senvolvidos inúmeros programas de intervenção para re-
duzir a prevalência de fumantes tem sido promovidos6,21,
com destaque para a implantação de programas de pro-
moção da saúde em empresas. O ambiente de trabalho
é apontado como variável favorável para modificar hábi-
tos em função do tempo que os funcionários permane-
cem nestes locais11. Inúmeras empresas criaram legislação
específica proibindo ou restringindo o uso de tabaco em
locais coletivos8. No Brasil, os empregadores podem vo-
luntariamente proibir ou restringir o uso do tabaco em lo-
cais sob sua administração8. Em empresas da Grande
São Paulo consultadas para a realização deste estudo ob-
serva-se que o porte da empresa parece influenciar sig-
nificativamente quanto à adoção de políticas de controle
ao uso do tabaco. As empresas de grande porte mostra-
ram-se mais comprometidas tanto no que tange a restri-
ção ao local para o uso do tabaco quanto à oferta de
tratamento para eliminar o hábito de fumar. Um menor

comprometimento de empresas de pequeno porte verifi-
cado neste estudo também foi observado por Uslan28 em
Minnesota, em 2007 e por Browson3 em 2002. Estes re-
sultados podem ter sido encontrados por estes autores
em função da freqüente exclusão de empresas deste
porte em relação a leis governamentais que determinam
as políticas de controle ao tabaco nos Estados Unidos3.
Em ambientes de trabalho maiores, com 50 ou mais tra-
balhadores, 79% já apresentavam políticas de restrição
total ou parcial ao uso do tabaco27 no ano de 1999.
Em países desenvolvidos a tendência atual é a adoção

de ambientes livres do tabaco, com a proibição total ao seu
uso. Este tipo de comportamento não foi encontrado em
nenhuma das empresas consultadas, de forma que ne-
nhuma delas fornece a seus trabalhadores um ambiente
livre de tabaco. A maioria das empresas pesquisadas na
Grande São Paulo adota como política somente a restrição
ao uso do tabaco a um local determinado. A adoção deste
tipo de política de restrição representa um impacto duas
vezes menor sobre o consumo e prevalência e apresenta
um impacto pequeno para a cessação em relação a am-
bientes de trabalho completamente livres de tabaco10. Am-
bientes livres de tabaco são particularmente efetivos sobre
jovens trabalhadores, nestes ambientes 68% dos jovens
mostraram-se dispostos a nunca fumar em relação àque-
les que trabalham em ambientes onde a restrição ao ta-
baco ocorre somente em áreas determinadas9. A
prevalência do consumo diário de tabaco relaciona-se com
o tipo de política ofertada no ambiente de trabalho4, em
ambientes livres do tabaco a prevalência é de 16% en-
quanto que em ambiente sem restrição é de 26,4%. Em
1992, Heironimus15 em trabalho com a Phillip Morris To-
bacco Company estimou que se todos os ambientes de
trabalho fossem livres do tabaco, o consumo total de ci-
garros teria uma queda aproximada de 10%.
Estudos demonstram que a simples separação de

áreas para fumantes e não fumantes, como o que ocorre
na maioria das empresas consultadas neste estudo não é
efetiva na prevenção da exposição dos fumantes passi-
vos à poluição tabagística ambiental, neste tipo de polí-
tica o fumante passivo encontra-se 8 vezes mais exposto
aos produtos nocivos da poluição tabagística do que um
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Tabela 10. Relação entre o porte da indústria (pelo número de funcionários) e a política de controle ao uso do tabaco com somente
restrição a fumar em áreas determinadas, com restrição ao fumo e oferta de tratamento para eliminar o hábito de fumar
e ausência tanto de restrição como de tratamento para os funcionários. Grande São Paulo, 2007

Porte da indústria
Política de controle Pequenas e médias Grandes Total
ao uso do tabaco < 50 e entre 50 e 500 funcionários > 500 funcionários
Empresas 48 22 70

68,6% 31,4% % do total

Somente restrição a fumar 24 07 31
em áreas determinadas 50,0% 31,8% 44,3%

Restrição ao fumo e tratamento 05 14 19
para eliminar o hábito 10,4% 63,6% 27,1%

Ausência de restrição 19 01 20
e tratamento 39,6% 4,5% 28,6%

Teste do Qui-quadrado de Pearson 23,350 Sig. p < 0,05



trabalhador em um ambiente livre de tabaco2. Somente
banindo o tabaco dos ambientes de trabalho tem-se um
resultado efetivo impedindo a exposição dos fumantes
passivos a poluição tabagística ambiental.
O Brasil tem, com o auxílio do Instituto Nacional do

Câncer (INCA), desenvolvido atividades continuadas
para implantação do programa ambiente livre de tabaco
em ambientes de trabalho (Programa Prevenção Sempre).
Até 2002 foram atingidos pelo programa 1.102 ambien-
tes de trabalho18.
Além da política de restrição ao tabaco, este estudo

também verificou a oferta de tratamento para eliminar o
hábito de fumar em empresas de pequeno, médio e
grande porte. A oferta deste tipo de tratamento aos fun-
cionários mostrou-se uma política incomum particular-
mente nas empresas de pequeno e médio porte
pesquisadas, similarmente ao observado por Ashley et
al.1 (1997) em Toronto. A adoção da política de cessação
ao uso do tabaco, assim como encontrado para a política
de restrição, também mostrou-se significativamente in-
fluenciada pelo porte da empresa.
Um estudo realizado em Taiwan em 2005 associa o tipo

de negócio e o tamanho da empresa às políticas de con-
trole ao uso do tabaco16. Neste estudo não foi observado
correlação entre o setor de atuação da empresa e as po-
líticas de controle ao uso do tabaco, estes resultados dis-
tintos podem ter ocorrido pelo fato de o estudo em Taiwan
ter observado políticas proibitivas ao uso do tabaco, dado
não encontrado em nenhuma das empresas pesquisadas
neste estudo.
A oferta para eliminar o hábito de fumar observada em

27,1% das indústrias pesquisadas na Grande São Paulo
é bastante próxima ao dado encontrado por Hahn14 em
pesquisa realizada no Estado de Kentucky em 2004, onde
25% das 437 fábricas pesquisadas ofertavam este tipo
de política de cessação a seus funcionários.
Os resultados apresentados neste estudo, em concor-

dância com diversos autores, reafirmam o fato de que o
porte da empresa é capaz de influenciar a adoção de po-
líticas de controle ao uso do tabaco no ambiente de tra-
balho, tanto na oferta de tratamento para eliminar o hábito
de fumar quanto na política de restrição ao tabaco em
áreas estabelecidas. Apesar disto, de forma contrária à
tendência mundial, a adoção de ambientes livres de ta-
baco não foi encontrado neste estudo.
No Brasil, a lei proíbe o fumo em recintos coletivos

desde 1996. Em maio de 2004, a Câmara do Deputados
ratificou a Convenção-Quadro para o Controle do Ta-
baco17, que somente foi aprovada pelo Senado em 27

de outubro de 2005, mas apesar de, nos últimos anos
ter havido avanço na redução do consumo nacional de
tabaco e no desenvolvimento de leis anti-tabaco, as di-
ficuldades de se fazer cumprir estas leis são ainda bas-
tante evidentes5.
Ações para o controle ao uso do tabaco no ambiente de

trabalho podem tornar-se mais efetivas através de atua-
ções conjuntas entre o setor privado e o governo. Esta coo-
peração é benéfica para ambos, as empresas têm seus
custos reduzidos e sua imagem melhorada, particular-
mente se houver a adoção de ambientes livres de tabaco23,
o governo tem uma significativa redução nos custos relati-
vos ao tratamento de morbidades associadas ao tabaco.
Os efeitos da exposição ao tabaco estão bem estabe-

lecidos, entretanto muito ainda pode ser feito para prote-
ger os trabalhadores da poluição tabagística ambiental.
Um maior comprometimento das empresas através da
adoção de ambientes livres do tabaco e de efetivas polí-
ticas de controle ao seu uso, pode em consonância com
a ação governamental, propiciar uma clara oportunidade
para promover a saúde do trabalhador e conseqüente-
mente evitar morbidades e mortalidades associadas com
a exposição ao tabaco.

Conclusão

O tempo dispensado pelo trabalhador no local de tra-
balho, aliado as exigências atuais de mercado pode fa-
vorecer e intensificar o hábito de fumar, prejudicando a
saúde deste e de outros trabalhadores. O setor privado na
Grande São Paulo demonstra discreto envolvimento em
relação ao uso do tabaco pelos trabalhadores, somente
as empresas de grande porte parecem comprometer-se
mais efetivamente com as políticas de restrição ao uso do
tabaco. Uma atuação mais efetiva das empresas, não so-
mente promovendo restrição ao uso do tabaco, mas efe-
tivamente proibindo seu uso no ambiente de trabalho
pode não somente proteger os fumantes passivos, mas
também encorajar os fumantes a parar ou mesmo reduzir
o consumo de tabaco. Um maior comprometimento das
empresas pode em união ao poder público potencializar
resultados e promover a saúde do trabalhador com con-
seqüente melhoria em sua qualidade de vida.
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