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INTRODUÇÃO RESULTADOS E DISCUSSÃO

OBJETIVOS

REFERÊNCIAS

O tabagismo é reconhecido como uma doença

crônica causada pela dependência à nicotina presente

nos produtos à base de tabaco, dados indicam que mais

de 90% dos fumantes iniciam o vício antes dos 18 anos

(MACHADO, 2010). O cigarro é um produto muito

presente em nossas vidas, mas ele é muito prejudicial

para a saúde e para o meio ambiente, causando

diversos problemas e saúde e poluindo rios e o ar.

Nosso objetivo geral é avaliar a saúde dos fumantes

de Bento Gonçalves.

Os objetivos específicos: Avaliar se a cidade de

Bento Gonçalves possui um grande número de

fumantes. Identificar se os fumantes possuem, ou

possuíram, alguma doença pulmonar. Avaliar se os

fumantes mantem hábitos saudáveis, como a prática de

exercícios físicos.

Através da pesquisa on-line, obtivemos 37

respostas. Perguntamos se a pessoa é fumante, e a

grande maioria dos entrevistados (86.5%) respondeu

que não é fumante (Figura 1).

Identificamos que a maioria dos fumantes não

pratica exercícios físicos (Figura 2), e mais da metade

dos fumantes possuem problemas pulmonares.

MATERIAL E MÉTODOS

Para a realização desse trabalho, utilizamos um

questionário no google formulários, que será enviado

através de meio digital. Apenas os moradores de Bento

Gonçalves responderão o questionário. A coleta de

dados ocorrerá no período de um mês. Serão analisados

artigos no google acadêmico para melhor compreensão

do conteúdo.

CONCLUSÃO

Concluímos que a população fumante de Bento

Gonçalves tem a saúde prejudicada, provavelmente,

devido ao cigarro.
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Figura 4: Gráfico a esquerda, representa a frequência de exercícios. Em azul, pratica

atividade física 1 a 3 vezes por semana. Em lilás as pessoas que não fazem

atividades físicas.

Gráfico à direita representa a presença de problemas pulmonares. Em azul, pessoas

que possuem problemas pulmonares.

Figura 3: Em vermelho, pessoas que não fumam. Pessoas fumantes, laranja.

Figura 1: Cigarro

Figura 2: Cigarro


