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Resumo  
O tabagismo é considerado uma epidemia mundial e, segundo a Organização Mundial de 
Saúde, cerca de cinco milhões de pessoas morrem a cada ano em consequência das doenças 
relacionadas ao tabaco. A previsão é que ocorram 10 milhões de mortes/ano em 2030. No 
Brasil, são estimadas cerca de 200 mil mortes por ano em consequência do tabagismo. 
OBJETIVO: Avaliar o perfil dos fumantes em amostra populacional em Juiz de Fora MÉTODOS: 
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. RESULTADOS: A amostra foi composta por 175 tabagistas, 
46% do sexo masculino e 54% feminino. A média de idade foi de 50 ± 17,29 anos. Quanto ao 
início do hábito, a média foi de 16 ± 14,09 anos, sendo que o mais jovem começou com 7 
anos e o mais velho com 40 anos. Quanto ao IMC, tivemos uma média de 26,08 que indica 
excesso de peso. Em relação a comorbidades,  40 (22,85%) indivíduos alegaram ter algum 
tipo de doença respiratória. 127 (72,57%) pessoas declararam ter alterações 
cardiovasculares, sendo 87 (49,71%) hipertensos em uso de medicação regular. 21 (12%) 
pessoas pessoas alegaram ter diabetes mellitus e a média da glicemia capilar foi de 115,96 
mg/dL, indicando tolerância diminuída à glicose. CONCLUSÃO: A prevalência encontrada 
nessa amostra corrobora com a literatura, confirmando os dados nacionais e a necessidade de 
políticas de controle do tabagismo. 
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