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RESUMO: Essa pesquisa tem como objetivo identificar a prevalência de estudantes do curso de medicina 

da instituição de ensino UNICESUMAR que fazem uso do narguilé, e a partir disso implementar ações de 

conscientização sobre os riscos ao sistema respiratório. Ainda, como objetivos específicos pretende-se 

traçar o perfil sociodemográfico dos estudantes, abordar o papel da Atenção Primária nos processos de 

educação em saúde, e além disso demonstrar as principais patologias que acometem o sistema 

respiratório dos usuários. Para isso, será realizada uma pesquisa de caráter exploratório descritivo, com 

uma abordagem quantitativa, tendo em vista um público de 247 estudantes com 18 anos ou mais, sendo 

este o critério de exclusão utilizado, devido necessidade de autorização dos pais no caso de menores. O 

público alvo abrange 25% do total de alunos de medicina da instituição que se refere à 988 pessoas. 

Como método para coleta de dados, será utilizado um questionário composto por 16 questões fechadas 

de múltipla escolha e abertas, este será aplicado em sua forma física pela distribuição do objeto de 

pesquisa, sendo garantido ao informante o anonimato. Justifica-se a pesquisa com o intuito de 

possibilitar a introdução de medidas preventivas, para fortalecer a educação em saúde e, ademais, 

destaca-se o recente aparecimento deste equipamento e seu uso em larga escala. Outrossim, a presença 

de pouca quantidade de literaturas sobre o assunto. Leva- se em conta que a pesquisa de campo através 

do questionário sobre o uso de narguilé será de grande relevância para obtenção das estimativas 

adequadas quanto ao número de adeptos. Sob o mesmo ponto de vista, espera-se como resultados 

determinar as principais enfermidades decorrentes da utilização do equipamento, o desprezo dos riscos 

ou até mesmo a falta de informação. Nesse mesmo contexto, busca-se dar maior ênfase na importância 

da Atenção Primária, tendo como um núcleo de suporte as Unidades Básicas de Saúde na assistência 

para esses casos. 
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