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INTRODUÇÃO RESULTADOS E DISCUSSÃO

OBJETIVOS

REFERÊNCIAS

O coronavírus é uma infecção respiratória

aguda, causada pelo coronavírus (SARS-COV-2),

potencialmente grave, de elevada

transmissibilidade e de distribuição global. Para

prevenir o contagio com o coronavírus deve-se

evitar o toque nos olhos, nariz e boca, lavar bem

as mãos, o uso de máscaras e álcool em gel.

Hoje, a situação do Brasil em relação aos

cuidados sanitários referentes ao COVID-19 está

cada vez pior e isso afeta os mais pobres. Por isso

o nosso projeto busca compartilhar dados sobre a

gravidade do problema e algumas restrições para

nós tenhamos mais cuidado.

O objetivo do projeto é levantar dados, e

informar as pessoas sobre o cuidado sanitário

correto que devemos ter em relação ao COVID-

19.

Para isso, vamos quantificar as pessoas que

se cuidam corretamente do Coronavírus; informar

de maneira clara, sobre os cuidados necessários

pra se proteger do novo COVID-19 e descobrir

como as pessoas se cuidam do COVID-

19.
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O questionário foi respondido por 15 pessoas,

com idades entre 10 e 70 anos. Todos os

participantes da pesquisa citaram que estão bem

informados sobre a Covid-19 e todos lavam as

mãos. Maioria dos participantes, 12 pessoas,

utilizam a máscara de forma correta (Figura 2.)

Os participantes da pesquisa se cuidam

utilizando máscara, álcool em gel, evitando lugares

fechados e lavando as mãos.

MATERIAL E MÉTODOS

CONCLUSÃO

Figura 1. Crianças usando máscaras (Fonte: Site Spbancarios ).

Nossa pesquisa aconteceu em Bento

Gonçalves. Entrevistamos um médico da nossa

cidade para obtermos mais informações e

aplicamos um questionário para a população

através, do Google formulários.

Apoio:

Concluímos que as pessoas estão tomando

os cuidados necessário para a prevenção do

coronavírus.

Figura 2. Resposta das perguntas que foram realizadas.


