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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 

 

O USO DAS MÍDIAS SOCIAIS POR UM PROJETO EXTENSIONISTA 

 

Maria Rafaella Bech, rafaellabech98@gmail.com1 

Naira Estela Valenga, nairaevalenga@gmail.com2 

Cezar Duran Iaroz Demétrio, cesarduran_4@outlook.com3 

Lídia Dalgallo, lidiadalgallo@gmail.com4 

Resumo: Objetivo: A pesquisa visa analisar as redes sociais do presente projeto e verificar como as publicações 

realizadas são recebidas pelo público alvo. Metodologia: O presente estudo é de cunho transversal e quantitativo, 

realizado através de análise nas redes sociais do Projeto Educando e Tratando o Tabagismo da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa. A pesquisa ocorreu no mês de abril de 2020 com dados referentes as métricas: 

alcance, envolvimento e dados demográficos de agosto de 2019 a abril de 2020 por das mídias sociais do projeto, 

Facebook® e Instagram®. Resultados: Ao total, a página 1 (Facebook®) possui média por publicação com 

alcance de 9,99% e envolvimento 10,03%. Já a página 2 (Instagram®) apresenta média por publicação com 

alcance 6,25% e envolvimento 6,11%. (tabela 1). Em ambas as páginas, as mulheres aparecem como maior 

público sendo a idade com maior porcentagem de 18 aos 24 anos. Conclusão: É possível identificar que as 

páginas conseguem atingir o público de forma considerável, sendo o público feminino o predominante, com 

idade média de 18-24 anos. Deste modo, pretende-se investir ainda mais nesse meio, aumentando a continuidade 

de publicações semanais e informações com linguagem acessível aos pacientes e simpatizantes do projeto. 

Palavras-chave: Tabagismo. Mídias Sociais. Marketing. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Projeto Educando e Tratando o Tabagismo. 

PÚBLICO-ALVO  

Destinado ao auxílio a cessação do tabagismo, para indivíduos da comunidade 

interna e externa da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que sejam maiores de idade e 

residam no município de Ponta Grossa – Paraná 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

O Projeto Educando e Tratando o Tabagismo tem por abrangência o município de 

Ponta Grossa – Paraná, Brasil. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Desde o ano de 2019, os encontros do projeto ocorrem em salas simultâneas, visto 

que o projeto em si não possui um local físico adequado para sua realização. Em um primeiro 

momento metade do encontro é realizado na sala 120 do Bloco M – UEPG e o restante se 

reencaminha para a sala do NESP (Núcleo de Pesquisa em Saúde Pública). 

JUSTIFICATIVA 

  A doença causada pela dependência da nicotina é o tabagismo, que segundo as 

Diretrizes para Cessação do Tabagismo (2004), se configura como um importante problema 

de saúde pública sendo considerado de causa evitável. A OMS relata que anualmente, o 

tabagismo tira mais de 8 milhões de vidas, com óbitos decorrentes de doenças secundárias. 

Como ato de promoção a saúde, no fim da década de 80, o Ministério da Saúde por 

intermédio do INCA (Instituto Nacional do Câncer José da Silva Alencar) criou o PNCT. O 

Plano Nacional de Controle ao Tabagismo tem como meta a diminuição da taxa de fumantes e 

comorbidades ligadas ao tabaco, por meio de ações educativas, que se comuniquem com o 

público alvo e que buscam promover a cessação do tabagismo. (INCA, 2020). O Projeto 

Educando e Tratando o Tabagismo, criado em 2009, utiliza as premissas do PTNC como base 

para suas atividades. O projeto emprega a metodologia indicada pelo INCA, que consiste na 
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Terapia Cognitivo Comportamental (TCC), que se mostra como um grande aliado na cessação 

do tabagismo, pois ele envolve mudanças no comportamento e hábitos, fazendo com que o 

paciente entenda a si próprio e situações que ocorrem no momento presente, de forma a 

construir um caminho para o fim do tabagismo. Juntamente com a terapia, a medicação atua 

nos sintomas de abstinência, causada pela falta da nicotina, sendo prescrito pelo profissional 

médico, se indicado para o caso. Como a medicação pode não ser indicada para todo paciente, 

é necessário que seja realizada uma abordagem eficaz pelos integrantes do projeto, com o 

objetivo de fazer com que o paciente seja protagonista e se sinta confortável para realizar as 

ações propostas em cada encontro. Os pacientes são acompanhados por um período de em 

média 2 meses, sendo o primeiro mês constituído de 4 encontros semanais e o mês seguinte é 

o de manutenção, onde o paciente vem ao projeto a cada 15 dias para o acompanhamento da 

evolução do tratamento, sujeito a extensão de semanas para alguns pacientes que necessitem. 

A indústria tabagista após a Segunda Guerra Mundial se aliou aos meios de comunicação e 

das artes e fizeram assim, o grande marketing do tabaco no século XX, criando a ideia do ato 

de fumar como um estilo de vida. Nos dias atuais, é extremamente proibido a venda desse 

ideal. As empresas que trabalham com o tabaco, são obrigadas por lei a estamparem em suas 

embalagens todo e qualquer mal que o tabaco possa causar a quem faz o uso. Em razão das 

redes sociais se tornaram um meio de vinculação de notícias e disseminação de conhecimento, 

em agosto de 2019 o projeto criou duas páginas para realizar a divulgação de ações e assuntos 

inerentes ao tabagismo, possibilitando essa segunda forma de levar conhecimento ao público, 

com dados confiáveis e de cunho científico. Além da divulgação em mídias, o projeto também 

se faz presente na entrega de panfletos informativos em datas especiais e/ou ações da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa. Em novembro de 2019, o projeto recebeu uma 

Moção de Aplauso da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa por intermédio do Vereador e 

Médico Pneumologista Magno Zanellato por ações desenvolvidas em prol da comunidade 

Pontagrossense. Frente a este contexto, questiona-se: Qual é o perfil dos usuários presentes 

nas redes sociais e como as publicações são recebidas pelos mesmos.  

OBJETIVOS 

A pesquisa visa analisar as redes sociais do presente projeto e verificar como as 

publicações realizadas são recebidas pelo público alvo.  
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METODOLOGIA 

O presente estudo é de cunho transversal e quantitativo, realizado por meio de 

análise nas redes sociais do Projeto Educando e Tratando o Tabagismo da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa. A pesquisa ocorreu no mês de abril de 2020 com dados referentes 

de agosto de 2019 a abril de 2020 por das mídias sociais do projeto, Facebook® e Instagram®. 

A coleta de dados ocorreu no período de agosto de 2019 a abril de 2020 de duas redes sociais 

ligadas ao projeto. Os dados analisados foram: alcance, envolvimento, estes caracterizam-se 

como: cliques em publicações, reações, comentários e compartilhamentos. Por fim, com uma 

ferramenta intrínseca da própria rede social, coletou-se dados demográficos tais como gênero 

e idade 

RESULTADOS 

 Os resultados apresentados aqui se referem a dados retirados das mídias sociais do 

Projeto Educando e Tratando o Tabagismo no mês de abril de 2020 referentes a agosto de 

2019 a abril de 2020. A página 1 (Facebook) ® - Projeto Educando e Tratando o Tabagismo – 

UEPG conta atualmente com 175 seguidores até o presente estudo e a página 2 (Instagram) ® 

- @tabagismouepg possui no presente momento 143 seguidores. Analisou-se dados 

semelhantes de ambas as páginas, levou-se em consideração o número de publicações, 

alcance e envolvimento da página, assim como sua demografia. Segundo a própria empresa, 

Facebook®, alcance se define como a média de pessoas que receberam a publicação de 

alguma forma. Já o envolvimento se caracteriza como ações que são realizadas pelos 

seguidores nas publicações, tais como: cliques em publicações, reações, comentários e 

compartilhamentos.  Ao total, a página 1 acumula um total de 10 publicações, com alcance de 

6.694 usuários e envolvimento de 767 ações, com média por publicação de alcance de 9,99% 

e envolvimento 10,03%. Já a página 2 apresenta um total de 16 publicações, com alcance de 

2.349 e envolvimento de 409 ações, com média por publicação de alcance 6,25% e 

envolvimento 6,11%. (tabela 1). 

Tabela 1 – Engajamento das mídias sociais  

 Número total 

do Facebook 

Média por 

publicação 

Número total – 

Instagram 

Média por 

publicação 
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Legenda: Tabela com informações acerca das métricas disponíveis nas mídias sociais do Projeto e seus 

respectivos percentuais.  

Fonte: Internet e Os Autores, 2020.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É possível identificar que as páginas conseguem atingir o público de forma 

considerável, sendo o público feminino o predominante, assim como realizado em outros 

estudos, também são as mulheres que mais procuram ajuda e assim permanecem até o fim dos 

encontros. Em relação a idade dos seguidores de ambas as redes sociais, o público jovem (18-

24) predomina nas mídias, dá-se pelo fato de muitos seguidores dessas páginas serem os 

próprios acadêmicos da universidade. O Projeto Educando e Tratando o Tabagismo (PETT) 

da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) acredita que as ações desenvolvidas de 

forma remota aos pacientes são de grande valia, pois além dos encontros, os pacientes 

recebem informações também a nível web.  Deste modo, pretende-se investir ainda mais nesse 

meio, aumentando a continuidade de publicações semanais e informações com linguagem 

acessível aos pacientes e simpatizantes do projeto. Por fim, destaca-se que o projeto serve 

como instrumento de troca de conhecimento, tanto dos acadêmicos para a comunidade quanto 

da comunidade para os acadêmicos. Assim como a produção de pesquisa e a disseminação 

desses estudos para o meio, o projeto almeja aprimorar ainda mais o atendimento á população 

que busca pela cessação do tabagismo 

APOIO 

Fundação Araucária e Universidade Estadual de Ponta Grossa. 
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Número de 

publicações 

10 - 16 - 

Alcance da página 6.694 9,99%  2.349   6,25  

Envolvimento 767 10,03% 409 6,11% 
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