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Resumo  
O tabagismo compromete a capacidade respiratória e muscular do indivíduo e por isso mesmo 
a atividade física (AF) tem uma relação com o início e a manutenção do hábito tabágico. 
Sabe-se que o adolescente que pratica esporte tem menor tendência a fumar e aquele que 
fuma não pratica esporte. O hábito de fumar cigarros compromete o parênquima pulmonar e 
mesmo antes de estabelecer a lesão da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica – DPOC -, 
através do processo inflamatório, compromete a musculatura estriada causando diminuição 
da resistência à fadiga e hipotrofia muscular causando intolerância ao exercício físico. 
Objetivo: Demonstrar que entre os fumantes o índice de atividade física é menor. Material e 
método: Foram avaliadas 611 pessoas em seis eventos realizados nas praças da cidade de 
Juiz de Fora - MG. Destes, 175 pessoas se declararam tabagistas e 434 não tabagistas, sendo 
que desse último grupo 31 deixaram o hábito. Essas pessoas participaram dos eventos 
voluntariamente. Resultados e discussão: Entre aqueles que nunca fumaram, 403 pessoas, 
319 (79,15%) praticam algum tipo de AF regular. Entre os tabagistas, entre 10 e 20 anos, 8 
pessoas fumam e 4(50%) fazem AF, entre 21 e 30anos, 13 pessoas sendo que 10 (76,92%) 
praticam AF, entre 31 e 40 anos, 15 pessoas, 3 (20%) praticam AF, 34 pessoas entre  41 e 50, 
sendo que  13 (38,23%) praticam AF, entre 51 e 60 anos, 58 pessoas entrevistadas, apenas 
17 (29,31%) fazem AF e acima de 61 anos, 47 pessoas, 14 praticam AF. A AF mais executada 
foi a caminhada. Conclusão: Podendo-se comparar o número de pessoas que não são 
fumantes e praticam AF com aqueles que têm o hábito e praticam AF, conclui-se que entre os 
tabagistas o índice de pratica de AF é muito pequeno. 
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