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Resumo  
O tabagismo preocupa a classe médica e a população é pouco informada sobre os 
malefícios do tabagismo e as consequências das doen ças por ele provocada, 
principalmente a DPOC. Objetivo: Demonstrar os índi ces de tabagismo e doeças 
cardiorrespiratórias em uma amostragem da população  da cidade de Juiz de Fora – MG. 
Material e método: Foi reallizado um evento itinera nte no dia 29 de maio de 2010, na praça 
do Bairro Bom Pastor das 8:00 às 16:00 h. Foi reali zada entrevista com o popular que 
passava e procurava atendimento esponeamente. Busco u-se dados como tabagismo, 
doenças cardiorrespiratórias e diabetes. Resultados : Foram entrevistadas 164 pessoas, 61 
(39%) homens e 96 (61%) mulheres. Entre esses obtev e-se 43 (28%) respostas afirmativas 
para tabagismo e 112 (72%) negativas. O início do h ábito tabágico se deu aos 16,7 anos. 
Eram portadores de doenças cardiovasculares 45 pess oas, doenças respiratórias 24 e 
diabéticos 20, sendo 4 em uso regular de insulina. Discussão: Entre as pessoas tabagistas 
18 apresentavam doenças respiratórias e 7 respirató ria e cardiolóvascular. A média de 
cigarros dia era de um maço. Foram distribuídos fol ders de informação e observoou-se que 
a população no geral nao tem informação sobre hábit os saudáveis, malefícios do tabagismo 
e complicações da DPOC. Conclusão: É grande o númer o de tabagistas que apresentam 
doenças cardiovasculares e continual fumando. Falta  mais campanhas educacionais para a 
população no geral sobre os malefícios do tabagismo . 
 
Palavas chaves: Tabagismo, doenças cardiovasculares, campanhas popu lacionais 

                                                 
3 Grupo de Estudos sobre a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica – GEDPOC 
Universidade Presidente Antônio Carlos – UNIPAC campus VI Juiz de Fora 
 


