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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

( x )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

AVALIAÇÃO DO FEEDBACK DE PACIENTES DE UM PROJETO 

EXTENSIONISTA DE UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO  

 

Maria Rafaella Bech, rafaellabech98@gmail.com 1 

Fernanda Cardoso Alves, fernandalves2811@gmail.com 2 

Elaine Cristina Antunes Rinaldi, ecrisrinaldi@yahoo.com.br 3 

Lídia Dalgallo, lidiadalgallo@gmail.com 4 

 
Resumo: Objetivo: Identificar as sugestões que os pacientes apontaram em relação as ações extensionistas 

desenvolvidas no projeto Educando e Tratando o Tabagismo. Método: Trata-se de um estudo transversal, 

quantitativo, realizado dentro do “Projeto Educando e Tratando o Tabagismo” da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa na cidade de Ponta Grossa – Paraná, com dados referentes a avaliação dos pacientes acerca da abordagem 

do projeto e suas respectivas sugestões, obtidos por meio do Anexo 1 – “Avaliação Comunitária” entre maio e 

outubro de 2018. Resultados: De 48 respostas ao feedback, 70,83% foram relatadas por mulheres. Das 48 

respostas ao questionário, 35 indivíduos deram sugestões, onde 25 deram apenas uma sugestão e 10 deram duas 

ou mais sugestões. As maiores sugestões foram maior informação/divulgação e a categoria outros (interação com 

outros grupos, disponibilidade de horário e acompanhamento nutricional) e em segundo lugar as sugestões foram 
o acompanhamento psicológico, atividade física e mais encontros. Conclusão: Os resultados encontrados no 

presente estudo revelam que são necessárias melhorias na continuidade do projeto, tais como: maior 

informação/divulgação, maior interação com grupos anteriores e atuais, adequação de horário e acompanhamento 

nutricional. Os dados também apontam grande participação feminina, tanto na procura pela cessação do tabagismo 

quanto na continuidade do projeto. 

 

 

Palavras-chave: Tabagismo. Abandono do Uso de Tabaco. Feedback. 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Projeto Educando e Tratando o Tabagismo. 

                                                
1  Acadêmica Bolsista Extensionista; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Bacharelado em Enfermagem; 
rafaellabech98@gmail.com. 
2 Acadêmica Extensionista; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Bacharelado em Enfermagem; 

fernandalves2811@gmail.com. 
3 Professora Supervisora; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Departamento de Enfermagem e Saúde Pública; 

ecrisrinaldi@yahoo.com.br 
4 Professora Supervisora e Orientadora; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Departamento de Enfermagem e 

Saúde Pública; lidiadalgallo@gmail.com. 
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PÚBLICO-ALVO  

O projeto tem por objetivo auxiliar a quem deseja cessar o tabagismo, sendo 

necessário ter mais de 18 anos e residir no município de Ponta Grossa. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

O projeto tem abrangência no município de Ponta Grossa – Paraná, Brasil. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Os encontros do projeto acontecem no Laboratório de Práticas de Enfermagem (Sala 

70) situado no Bloco M – Campus Uvaranas da Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

JUSTIFICATIVA 

O tabagismo vem contribuindo com inúmeras patologias, além de causar milhares de 

óbitos decorrente desse vício. Sabe-se atualmente que o tabagismo causa diversas outras 

morbidades e que o óbito decorrente do mesmo é considerado evitável. Segundo a OMS 

(Organização Mundial da Saúde) o uso do tabaco mata cerca de 6 milhões de pessoas por ano 

e muitas dessas mortes são causadas pelos efeitos secundários do tabaco.  

Por esse motivo, no fim da década de 1980, foi instituído pelo Ministério da Saúde 

através do INCA (Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva) o Programa 

Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT), que visa o controle do tabagismo por intermédio 

de ações que se destinam a diminuir a incidência e a prevalência de fumantes e futuras 

morbidades. As ações se constituem de atividades educativas, comunicantes que buscam 

promover a cessação do tabagismo, redução dos danos causados pelo uso do tabaco e acima de 

tudo, a promoção da saúde. 

O Projeto Educando e Tratando o Tabagismo aplica as premissas das ações do PNCT 

para suas atividades, onde indicado pelo INCA, emprega o método de Terapia Cognitivo 

Comportamental (TCC) juntamente com combinação medicamentosa. A TCC usufrui da 

mudança de hábitos e convicções, onde ocorre a junção da intervenção cognitiva com novas 

habilidades. Já os medicamentos, auxiliam no controle dos sintomas causados pela abstinência, 

não sendo utilizados sozinhos, mas sim em conjunto com uma abordagem eficiente, sendo 

necessário para que o usuário se sinta confortável e seguro em realizar as atividades repassadas 

durante a sessão.  
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Frente a este contexto questiona-se: Como os pacientes avaliam as ações 

desenvolvidas no projeto de extensão Educando e Tratando o Tabagismo? 

 

OBJETIVOS 

Identificar as sugestões que os pacientes apontaram em relação as ações 

extensionistas desenvolvidas no projeto Educando e Tratando o Tabagismo. 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo transversal, quantitativo, realizado dentro do “Projeto 

Educando e Tratando o Tabagismo” da Universidade Estadual de Ponta Grossa na cidade de 

Ponta Grossa – Paraná, com dados referentes a avaliação dos pacientes acerca da abordagem 

do projeto e suas respectivas sugestões, obtidos por meio do Anexo 1 – “Avaliação 

Comunitária” entre maio e outubro de 2018. Todos os pacientes que responderam a “Ficha do 

Anexo I – Avaliação Comunitária” no período de abril a outubro de 2018 encontram-se 

incluídos no presente estudo. Analisou-se os dados referentes a “sexo”, “ações a serem 

desenvolvidas” e “sugestões”, onde a categoria “ações a serem desenvolvidas” e “sugestões” 

foram mescladas para um maior entendimento.  

As sugestões estão separadas em cinco categorias, que se constituem de: 

acompanhamento psicológico; atividade física; informação/divulgação; mais encontros e outros 

- a categoria outros enquadra: interação com grupos anteriores e atuais; disponibilidade de 

horário e acompanhamento nutricional-. Para a montagem do estudo, observou-se a demografia, 

a quantidade de participantes no início dos respectivos 4 grupos, a quantidade de pessoas que 

responderam a ficha de avaliação e que deram sugestões. Levando em conta que cada paciente 

poderia dar mais de uma sugestão, foram separados pacientes que deram uma sugestão e duas 

ou mais sugestões. 

As informações retiradas da “Ficha de Avaliação Comunitária” por meio de 

questionário foram coletadas na quarta sessão (referente a cada grupo), sendo aprovado pelo 

comitê de ética da Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

RESULTADOS 
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O estudo foi realizado com o feedback dos pacientes do Projeto Educando e Tratando 

o Tabagismo no ano de 2018, nos meses de maio, junho, agosto e outubro, totalizando 4 grupos. 

Ao total, 86 pacientes participaram dos encontros (4 sessões) nos meses avaliados. Desses 86 

participantes, apenas 48 (55,81%) responderam a ficha de avaliação comunitária na quarta 

sessão. De 48 avaliações, 34 (70,83%) eram mulheres e 14 (29,17%) eram homens. Dessas 48 

avaliações, 35 (72,91%) indivíduos deram sugestão, sendo 26 mulheres (74,29%) e 9 homens 

(25,71%). Pacientes que votaram em apenas uma categoria somam 25 (71,43%) indivíduos, 

sendo 18 mulheres (72%) e 7 homens (28%). E pacientes que votaram em duas ou mais 

categorias somam 10 (28,57%), sendo 8 mulheres (80%) e 2 homens (20%). (tabela 1). 

Tabela 1- Percentual de pacientes que responderam a ficha de avaliação comunitária 

 Homens Mulheres TOTAL 

Total de pacientes que responderam o feedback 14 (29,17%) 34 (70,83%) 48 (55,81%) 

Total de pacientes que deram sugestões 9 (25,71%) 26 (74,29%) 35 (72,91%) 

Pacientes que votaram em uma categoria 7 (28%) 18 (72%) 25 (71,43%) 

Pacientes que votaram em duas ou mais categorias  2 (20%) 8 (80 %)  10 (28,57) 

Legenda: Tabela com informações acerca dos pacientes que responderam a ficha de avaliação comunitária, 

seguida pelo total de pacientes que deram sugestões, pacientes que votaram em uma ou mais categorias e seus 

respectivos percentuais.  

Fonte: Os Autores, 2019. 

 

  

A tabela 2 mostra a relação das sugestões e seus respectivos percentuais. As maiores 

sugestões foram: maior informação/divulgação com 9 respostas (23%) sendo 3 homens 

(33,33%) e 6 mulheres (66,67%), seguido da categoria outros – que compreende interação com 

outros grupos, disponibilidade de horário e acompanhamento nutricional – com 9 respostas 

(23%) sendo 5 homens (55,56%)  e 4 mulheres (44,44).  E em segundo lugar, as sugestões dos 

pacientes se consistem em acompanhamento psicológico com 7 respostas (18%) sendo 2 

homens (28,57%) e 5 mulheres (74,43%), atividade física com total de 7 respostas (18%) com 

100% de participação feminina e por último maior número de encontros com 7 respostas (28%) 

sendo 2 homens (28,57%) e 5 mulheres (74,43%). 

 

Tabela 2 - Percentual de sugestões por categoria 

2018 Homens Mulheres TOTAL 

Acompanhamento Psicológico 2 (28,57%) 5 (74,43 %) 7 (18 %) 

Atividade Física 0 (%) 7 (100%) 7 (18%) 
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Informação/divulgação 3 (33,33 %) 6 (66,67%) 9 (23 %) 

Maior número de encontros 2 (28,57 %) 5 (74,43%) 7 (28%) 

Outros* 5 (55,56%) 4 (44,44%) 9 (23 %) 

Legenda: Tabela com informações acerca das sugestões dos pacientes e seus respectivos percentuais.  

*Na categoria outros, estão inclusas as sugestões: interação com grupos anteriores; disponibilidade de horário e 

acompanhamento nutricional. 

Fonte: Os Autores, 2019.  

 

 
 
                                 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os resultados encontrados no presente estudo revelam que são necessárias melhorias 

na continuidade do projeto, tais como maior informação/divulgação, maior interação com 

grupos anteriores e atuais, adequação de horário e acompanhamento nutricional. Os dados 

também apontam grande participação feminina, tanto na procura pela cessação do tabagismo 

quanto na continuidade do projeto.  

Verifica-se um grande nível de satisfação com o projeto e dos 48 pacientes que 

responderam o questionário, 13 indivíduos não sentiram necessidade de dar qualquer tipo de 

sugestão. Das 35 pessoas que responderam o feedback, no geral é requerido dentre as maiores 

sugestões, maior informação/divulgação e a categoria outros – que enquadra maior interação 

com grupos anteriores e atuais, adequação de horário e acompanhamento nutricional -.  

Conclui-se que o projeto consegue alcançar um número considerável de pessoas que 

desejam parar de fumar e que quase metade dos indivíduos que iniciam o processo de cessação 

continuam o processo. Ao longo do tempo mudanças foram acontecendo visando melhorar o 

atendimento à população que busca a efetiva cessação do tabagismo, visto que o projeto possui 

10 anos de existência, ainda são necessárias modificações em alguns setores do mesmo. 

 

APOIO 

Fundação Araucária 
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