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breve históriCo sobre a Contribuição Da teraPia 
analítiCo-ComPortamental no tratamento Do tabagismo

A influência da terapia analítico-comportamental em 
tratamentos do tabagismo pode ser observada desde as primeiras 
intervenções psicoterapêuticas destinadas à cessação do fumar, as 
quais surgiram nos anos de 1960. De acordo com Becoña (1998), 
muitas dessas intervenções foram elaboradas a partir das técnicas 
de terapia e modificação do comportamento.

No início, houve um predomínio de procedimentos aversivos tais 
como: fumar rápido, saciação e choque elétrico. (PoWELL; AZRiN, 
1968; GRiMALDi;  LiCHTENSTEiN, 1969; LiCHTENSTEiN, 
et al., 1973; DERiCCo; BRiGHAM; GARLiNGToN, 1977; 
ERiCKSoN, et al., 1983; TiFFANY; MARTiN; BAKER, 1986). 
Esses procedimentos são considerados aversivos porque produzem 
um pareamento entre o cigarro e estímulos que podem adquirir 
função aversiva, tais como o choque elétrico, náuseas e tontura. 
(HAJEK; STEAD, 2006). Nas técnicas de fumar rápido e saciação, 
o objetivo é produzir sintomas tóxicos tolerados da nicotina, como 
náusea e vertigem, e fazer com que esses sintomas adquiram 
uma função punitiva em relação ao comportamento de fumar. Na 
técnica de fumar rápido, por exemplo, esses sintomas tóxicos são 
produzidos fazendo com que o fumante aspire a fumaça do cigarro 
a cada seis segundos, enquanto que na saciação, o fumante deve 
dobrar a quantidade de cigarros fumados diariamente. Já no 
procedimento que utiliza choque elétrico, o cigarro é pareado com 
uma descarga elétrica, a qual também se espera que adquira uma 
função punitiva.
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Alguns fatores negativos do uso desses procedimentos foram 
observados ao longo dos anos. Um deles se refere ao prejuízo à 
saúde que essas técnicas podem produzir em fumantes com doenças 
coronarianas ou outras doenças. (LAW; TANG, 1995). Além disso, 
existem alguns problemas metodológicos quando se discute a eficácia 
dessas técnicas.  De acordo com uma revisão sobre procedimentos 
aversivos para cessar o comportamento de fumar realizada por 
Hajek e Stead (2006), 25 estudos foram encontrados e apenas 
um utilizou uma medida bioquímica1 para avaliar a abstinência 
dos participantes, em contraste com medidas de relatos verbais 
utilizadas nos estudos restantes. Segundo os autores, esse estudo, 
que utilizou uma medida bioquímica, não apresentou resultados 
significativos.

outra técnica utilizada na cessação do fumar que obteve 
críticas em relação à sua eficácia foi o manejo de gratificação 
monetária contingente ao parar de fumar. (CoRBY et al., 2000; 
LAMB et al., 2005; STiTZER et al., 1986; STiTZER; BiGELoW, 
1984; WiSEMAN; WiLLiAMS; MCMiLLAN, 2005).  o objetivo 
principal desse procedimento é oferecer dinheiro quando o fumante 
reduz seu consumo de cigarros. A maioria dos estudos tem realizado 
a verificação do consumo de tabaco através da avaliação do monóxido 
de carbono (Co). Dessa forma, são realizadas avaliações diárias 
e, quando o fumante apresenta uma diminuição nos valores de 
Co, recebe o dinheiro imediatamente após a obtenção da medida.  
Normalmente, esse tipo de procedimento utiliza esquemas de 
reforçamento para realizar o pagamento, nos quais os valores 
monetários vão sendo aumentados no decorrer da intervenção, mas 
podem voltar aos valores iniciais, caso o fumante apresente um 
aumento nos valores de Co. As críticas em relação ao manejo de 
gratificação monetária contingente ao parar de fumar se referem aos 
resultados que essa técnica vem apresentando. o que se observa, na 
maioria dos estudos que utilizam esse tipo de procedimento, é uma 

1 As medidas bioquímicas que vêm sendo utilizas na maioria das avaliações do 
consumo de cigarro são: da cotinina e do monóxido de carbono. A cotinina é o 
principal metabólico da nicotina e pode ser obtida através do sangue, saliva ou 
urina. o monóxido de carbono é um dos componentes liberados pela combustão do 
cigarro e pode ser medido através do ar exalado.  
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redução dos valores de Co durante a fase de intervenção e o retorno 
aos níveis inicias de Co após o término da intervenção.

os pesquisadores que utilizam esse procedimento relatam que 
o objetivo principal de seus estudos não é descobrir um tratamento 
para a cessação do tabagismo, e sim investigar os efeitos a curto 
prazo do manejo contingente no comportamento de fumar. No 
entanto, avaliar um procedimento que irá ter efeitos prováveis 
apenas a curto prazo parece não oferecer muita utilidade para uma 
população que sofre de um grave problema de saúde. (GAVAZZoNi; 
MARiNHo; BRANDENBURG, 2007). De acordo com a APA 
(1996), o uso de contratos de contingência que procuram reforçar a 
abstinência de cigarros com um presente ou outro prêmio, ou então 
punir o consumo pela aplicação de alguma multa ou pela retirada 
de algum incentivo, não apresentou evidências de eficácia.

Enquanto as técnicas com procedimentos aversivos e manejo 
contingente ao parar de fumar foram se mostrando ineficazes 
na cessação do fumar, outras estratégias foram se apresentando 
muito eficientes, principalmente aquelas elaboradas a partir do 
enfoque comportamental. Entre essas estratégias encontram-se o 
automonitoramento, o controle de estímulos, o feedback, o relaxamento 
e o treino assertivo. o que se observa, nas últimas décadas, é o uso 
combinado dessas estratégias em um mesmo tratamento, o qual 
tem sido denominado de programa multicomponente. (AMERiCAN 
LUNG ASSoCiATioN, 2007; BECoÑA, 1993; BRASiL, 2001; 
NACioNAL CÂNCER iNSTiTUTE, 2002; U.S. DEPARTMENT oF 
HEALTH AND HUMAN SERViCES, 2000). Esses programas vêm 
sendo utilizados sozinhos ou associados ao uso de medicações.

estratégias e téCniCas ComPortamentais 
utilizaDas em Programas multiComPonentes

A seguir, serão comentadas cinco estratégias e técnicas 
comportamentais principais utilizadas em programas de intervenção 
multicomponente para a cessação do comportamento de fumar: 
automonitoramento, controle de estímulos, feedback, relaxamento 
e treino assertivo.
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Automonitoramento

o automonitoramento tem sido utilizado, na maioria dos 
programas multicomponentes, através do autorregistro. Essa 
estratégia constitui-se na observação direta e no registro sistemático 
do comportamento de interesse. (REHM, 2007; RiMM;  MASTERS, 
1983). Podem ser registradas múltiplas dimensões do comportamento 
como a frequência, a quantidade, a duração ou a intensidade, 
dentre outras medidas. (RoDRiGUES; BECKERT, 2004). No caso 
do registro do comportamento de fumar, cada cigarro consumido 
diariamente, assim como horários e situações relacionadas, são 
observados e registrados.

Um dos objetivos do autorregistro é proporcionar ao fumante 
um autoconhecimento do seu comportamento de fumar. Esse 
autoconhecimento ocorre quando o indivíduo reconhece situações 
ambientais que podem estar associadas ao comportamento de 
fumar. (REHM, 2007). Essas situações podem estar funcionando 
como antecedentes ou consequentes do ato de fumar, e o seu 
reconhecimento possibilita levantar hipóteses para a intervenção.

Essa associação entre situações ambientais e o comportamento 
de fumar tem sido denominada por alguns programas de tratamento 
como condicionamento psicológico ou dependência psicológica. 
Alguns programas apenas explicam o que é esse condicionamento ou 
dependência psicológica e apontam algumas situações comuns que 
são associadas ao fumar, tais como: tomar café ou bebidas alcoólicas; 
depois de comer; ao dirigir; ao ver televisão e ao falar ao telefone; 
entre outras. No entanto, só a explicação pode não ajudar o indivíduo 
a reconhecer as situações que controlam o próprio comportamento, 
assim como produzir alterações no ambiente que favoreçam a redução 
do fumar. Nesse sentido, o autorregistro torna-se uma estratégia 
eficiente, na medida em que cada fumante realiza registro e análise 
do próprio comportamento. As alterações no ambiente dependerão 
dessa análise sendo, dessa forma, diferentes para cada indivíduo.

outro objetivo dessa estratégia refere-se ao seu efeito reativo, 
ou seja, o efeito que o ato de registrar tem sobre o comportamento 
que se está registrando. (RiMM;  MASTERS, 1983). De acordo 
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com Rehm (2007), normalmente os comportamentos desejados 
aumentam e os comportamentos indesejáveis diminuem, quando 
são registrados. Segundo esse autor, supõe-se que os efeitos reativos 
do autorregistro acontecem porque fazem com que as consequências 
e os motivos para a mudança se destaquem mais.

Portanto, a estratégia de automonitoramento proporciona 
o autoconhecimento e a possibilidade de intervenção sobre o 
ambiente favorecendo, dessa forma, a redução do comportamento 
indesejável.

Controle de estímulos

o objetivo da estratégia de controle de estímulos é que 
o indivíduo reduza sua exposição a estímulos que podem estar 
associados ao comportamento problema. (RiMM; MASTERS, 
1983). No caso do comportamento de fumar, o indivíduo pode evitar 
situações como: estar na presença de outros fumantes, consumir 
bebidas alcoólicas ou café, entre outras. Visto que alguns estímulos 
não podem ser evitados, também é discutida com o participante a 
adoção de respostas alternativas ou competitivas na presença de 
tais estímulos. Por exemplo, diante de situações que aumentem 
a probabilidade de se acender um cigarro, o fumante pode tomar 
água, fazer uma inspiração profunda, chupar uma bala, substituir 
o cigarro da mão por outro objeto, etc. 

Além de ajudar na cessação do fumar, a técnica de controle 
de estímulos também tem sido utilizada na prevenção de recaída. 
os mesmos direcionamentos, de evitar situações de alto risco e 
promover respostas alternativas, são utilizados nessa etapa do 
tratamento. Parece importante que, além do indivíduo conseguir 
parar de fumar, ele saiba como evitar que esse comportamento 
ocorra novamente, visto que a recaída pode ser um fator preditor 
do retorno ao consumo regular de cigarros.

Tanto as estratégias que envolvem a evitação de estímulos, 
quanto as que discutem respostas alternativas ou competitivas, 
contribuem para que o indivíduo altere seu ambiente, fique sob 
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controle de novos estímulos e, consequentemente, diminua a 
probabilidade do comportamento de fumar. Dessa forma, a técnica 
de controle de estímulos pode ser entendida como uma forma de 
ensino do autocontrole, ou seja, como o indivíduo pode emitir uma 
resposta que venha a controlar outra resposta de si próprio (Skinner, 
1953). É importante ressaltar que, em um programa de autocontrole, 
tanto o controle de estímulos quanto o autorregistro são técnicas 
utilizadas.

Feedback

o feedback corresponde a informações fornecidas ao indivíduo 
com base no efeito de seu comportamento. (MiKULAS, 1977). Esse 
feedback pode ser fornecido tanto pelo ambiente, quanto por outra 
pessoa. Por exemplo, quando estamos dirigindo um carro e giramos 
o volante para virar à esquerda, recebemos um feedback visual do 
quanto o carro virou, ou seja, uma informação provinda do ambiente. 
No entanto, quando recebemos um “certo ou errado” de um professor, 
o feedback está sendo fornecido por outro indivíduo. Segundo Mikulas 
(1977), alguns possíveis efeitos do feedback incluem: 1) atuar como 
um reforço ou punição; 2) produzir consequências motivacionais, 
influenciando o esforço que uma pessoa dispende no trabalho ou 
metas que esta se propõe a atingir; 3) prover pistas acerca do 
comportamento apropriado que uma pessoa deverá apresentar.

Em programas de tratamento do tabagismo, o feedback vem 
sendo utilizado de diversas formas. Uma delas refere-se ao feedback 
fisiológico, no qual resultados de testes clínicos são informados ao 
indivíduo, tais como: o valor de monóxido de carbono no ar expirado 
e valores da cotinina na saliva, sangue ou urina. outro tipo de 
feedback refere-se aos resultados obtidos em questionários como, 
por exemplo, o Teste de Fagërstrom, assim como informações acerca 
do custo que o fumante tem com os cigarros. Esses dados podem 
ser apresentados em gráficos e comparados com dados normativos. 
De acordo com Steinberg, Ziedonis, Krejci e Brandon (2004), 

o maior objetivo dessa técnica é criar uma discrepância entre o 
comportamento atual dos participantes e seus objetivos para o 
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futuro imediato. Essa discrepância pode contribuir como estímulo 
para a mudança e como pista do comportamento apropriado. Além 
disso, a informações dos valores fisiológicos podem funcionar como 
estímulos reforçadores, quando o indivíduo observa uma melhora 
nesses valores no decorrer do tratamento, ou como estímulos 
punitivos, quando uma piora é observada.

outra forma de feedback refere-se a informações fornecidas 
ao indivíduo acerca do seu progresso no tratamento. Nesse caso, 
o próprio autorregistro ou uma representação gráfica do consumo 
diário de cigarros podem fornecer dados sobre a oscilação na 
quantidade de cigarros fumados, sendo que a diminuição funcionaria 
como um reforço, e o aumento, como uma punição.

Portanto, avalia-se que o feedback possa ser uma técnica útil 
em tratamentos de cessação do tabagismo, visto que os possíveis 
efeitos descritos acima, propostos por Mikulas (1977), podem ser 
observados na prática de intervenções para parar de fumar.

Relaxamento

As técnicas de relaxamento têm sido utilizadas em programas 
de tratamento do tabagismo visando à redução da ansiedade. De 
acordo com Wolpe (1976), os efeitos do relaxamento são opostos aos 
da ansiedade e, dessa forma, quando são contrapostos com estímulos 
desencadeadores de ansiedade, esta tende a diminuir. Sendo assim, 
além de ensinar as técnicas de relaxamento, parece importante 
avaliar as situações que estão desencadeando a ansiedade.

Dentre as técnicas de relaxamento utilizadas, encontram-
se exercícios respiratórios, o relaxamento muscular e a técnica de 
visualização. Nas técnicas respiratórias, os exercícios de inspiração 
lenta e profunda e a respiração abdominal são os mais utilizados. 
No relaxamento muscular, a tensão e a distensão são trabalhadas 
através da contração e do relaxamento dos músculos. Na técnica de 
visualização, a imaginação de situações agradáveis é a atividade 
realizada.
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Treino assertivo

o treino assertivo tem sido utilizado como forma de ensinar 
aos fumantes como enfrentar situações de conflito que podem 
desencadear o comportamento de fumar. o comportamento assertivo 
possui várias definições mas, resumidamente, se caracteriza pela 
capacidade de expressar os sentimentos e pensamentos, considerando 
os sentimentos do outro. Na definição de Lazarus (1972, p.53), por 
exemplo, “o comportamento assertivo se refere a uma expressão 
aberta e direta, honesta e apropriada do que uma pessoa sente e 
pensa”. Para Rimm e Masters (1983), ser assertivo caracteriza-se por 
expressar de forma honesta e relativamente direta os pensamentos 
e sentimentos, ser socialmente apropriado e levar os sentimentos e 
bem-estar dos outros em consideração. o comportamento de asserção, 
geralmente, é modelado através do ensaio comportamental, ou seja, 
através da dramatização das respostas socialmente adequadas. o 
objetivo é que ocorra modificação na comunicação: de passiva ou 
agressiva para assertiva. (CABALLo, 1996). observa-se, em alguns 
programas de tratamento, que apenas instruções ou vídeos modelos 
são utilizados.

aPliCação De um Programa ComPortamental 
Para a Cessação Do fumar

A descrição do Programa Para Parar de Fumar, elaborado 
por Elisardo Becoña em 1993, na Espanha (BECoÑA, 1993, 1998), 
exemplificará a aplicação prática de um programa comportamental 
multicomponente. De acordo com Becoña (1998), esse tratamento 
tem demonstrado uma eficácia entre 58% e 85% de abstinência ao 
final do tratamento e de 38% a 54% no ano de seguimento.

o programa tem um formato de 6 sessões, que podem ser 
realizadas tanto em grupo quanto individualmente, e devem 
ocorrer uma vez por semana. As estratégias utilizadas nesse 
tratamento são: informação sobre o tabaco; feedback fisiológico; 
automonitoramento; controle de estímulos; estratégias para aliviar 
os sintomas da síndrome de abstinência; prevenção de recaída e 
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redução gradual do consumo de tabaco. A forma como as estratégias 
são aplicadas durante a intervenção será apresentada a seguir. A 
descrição detalhada dos objetivos e procedimentos de cada sessão 
segue no quadro 20.

o componente informativo tem como objetivo apresentar os 
componentes do tabaco, assim como os prejuízos que o cigarro pode 
causar à saúde. Para essas informações, são destinados apenas 
5 minutos da primeira sessão e material impresso. o feedback 
fisiológico refere-se à informação dada a cada participante sobre o 
valor do monóxido de carbono medido naquela sessão. A avaliação 
do monóxido de carbono pode ser realizada em cada sessão, para que 
a diminuição dos valores funcione como um estímulo reforçador do 
seguimento do programa, assim como o aumento nos valores funciona 
como um desestímulo para o não cumprimento das tarefas.

o automonitoramento é realizado através do autorregistro 
e da representação gráfica. Para a realização do autorregistro, o 
participante é orientado a anotar diariamente, para cada cigarro 
consumido: horário, nível de prazer e situações associadas. A cada 
sessão, as anotações feitas durante a semana anterior são utilizadas 
para identificar as situações antecedentes e consequentes associadas 
com o fumar. Uma forma de facilitar a realização do autorregistro é 
oferecer as folhas de anotação em tamanho que possam ser dobradas 
e colocadas dentro da carteira de cigarro. Um exemplo de folha de 
autorregistro segue em anexo (Anexo 1).

 Na representação gráfica, o participante deve anotar o 
número total de cigarros consumidos diariamente em um gráfico. 
Esse gráfico apresenta, no eixo x, o número de cigarros, e no eixo 
y, os dias do tratamento. o objetivo é possibilitar uma visão mais 
concreta do comportamento de fumar. Um exemplo de gráfico segue 
em anexo (Anexo 2).

A estratégia de controle de estímulos é utilizada a partir 
do conhecimento sobre as situações antecedentes associadas ao 
fumar. A cada semana, orienta-se que o participante escolha três 
situações antecedentes para deixar de fumar, e discute-se algumas 
respostas alternativas que podem ser aplicadas nesses momentos, 
assim como a necessidade de evitá-los, caso seja possível. Nas 
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estratégias para lidar com os sintomas da síndrome de abstinência 
e prevenção de recaída, a técnica de controle de estímulos também 
é utilizada, visto que o objetivo, nessas estratégias, é a realização 
de atividades concorrentes com o fumar, assim como a evitação de 
situações de risco. Para lidar com a síndrome de abstinência, por 
exemplo, o participante é orientado a realizar algumas atividades, 
tais como: beber bastante água; reduzir o consumo de álcool; 
reduzir o consumo de café; fazer mais exercício físico (caminhar, 
passear, visitar amigos); respirar profundamente; chupar balas ou 
chicletes sem açúcar; substituir o cigarro da mão por outro objeto 
e realizar atividades desejadas que sempre foram adiadas. Já a 
prevenção de recaída se refere a discussões de planos estratégicos 
para lidar com situações futuras que podem desencadear a “fissura” 
(desejo incontrolável de fumar). Dentre esses planos estratégicos 
encontram-se: remover-se de uma situação de alto risco, não aceitar 
oferecimentos de cigarros desde a primeira sessão e substituir o 
comportamento de fumar por comportamentos concorrentes.

A redução gradual do consumo de tabaco é iniciada trocando a 
marca de cigarro por outra que contenha menor teor de nicotina. A 
redução é de 30% no teor de nicotina por semana, até que uma marca 
com baixo teor (0,2mg ou 0,1mg de nicotina) seja alcançada. Nessa 
fase de redução, o participante deve calcular a média dos cigarros 
fumados na semana anterior e ter esse valor como o número máximo 
de cigarros para fumar na próxima semana. isso é estabelecido 
para que não ocorra a compensação nicotínica, ou seja, diminuir a 
quantidade de nicotina do cigarro mas aumentar a quantidade de 
cigarros fumados. Após a troca de marcas, a quantidade de cigarros 
consumida é diminuída 30% por semana, até que ocorra a retirada 
total do cigarro. outras estratégias ajudam a auxiliar na redução 
do consumo de tabaco, como por exemplo, diminuir a profundidade 
da inalação, levar o cigarro à boca apenas para fumar e reduzir a 
quantidade do cigarro fumado a cada semana (não fumar todo o 
cigarro).
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s e s s õ e s / o b j e T i V o s p r o c e D i M e n T o

1a sessão

1
informar sobre o 
tabagismo 

apresentar, sucintamente, dados objetivos sobre aspectos gerais do 
tabaco e suas consequências para a saúde. proporcionar material 
escrito sobre essas informações.

2
Discutir sobre o 
comportamento de 
fumar e parar de 
fumar

pedir para que o participante faça uma lista das razões a favor e 
contra fumar cigarros, no momento atual, e outra lista com as razões 
a favor e contra deixar de fumar cigarros, também no momento atual. 
Discutir as respostas após a conclusão da tarefa.

3

analisar 
antecedentes e 
consequentes do 
comportamento de 
fumar

explicar o que são antecedentes e consequentes do comportamento 
e pedir para que o participante descreva, com base na análise do 
autorregistro da semana anterior, os principais antecedentes e 
consequentes do seu comportamento de fumar. Discutir sobre as 
situações descritas pelos participantes.

4

propor estratégias 
para reduzir a 
dependência 
fisiológica do cigarro

o participante deve trocar a marca do cigarro fumado para uma que 
contenha 30% menos nicotina, ou diminuir a quantidade de cigarros 
fumados em 30% em relação à média consumida na semana anterior, 
caso não exista uma marca com nível de nicotina inferior para fazer 
a troca. caso faça a troca de marca, o participante não deve fumar 
mais do que a média consumida na semana anterior. 

5
propor estratégias 
para reduzir o 
consumo de cigarros

orientar o participante a fumar um terço a menos do cigarro, contando 
desde o filtro; reduzir a profundidade da inalação; levar o cigarro à 
boca somente para fumá-lo e não aceitar cigarros oferecidos por 
outras pessoas.

6

ensinar a fazer o 
gráfico dos cigarros 
consumidos 
diariamente

esse gráfico apresenta, no eixo x, o número de cigarros e, no eixo 
y, os dias do tratamento. a cada dia, o participante deve anotar o 
número de cigarros consumidos através de um ponto na intersecção 
das linhas e, posteriormente, ligar esses pontos. com isso, ele pode 
ter uma visão mais concreta de seu comportamento de fumar.

7 “feedback” 
fisiológico

relatar, para o participante, o resultado obtido na avaliação do 
monóxido de carbono.

tarefas de casa

1
estabelecer 
comprometimento 
social

pedir para que o participante comunique a pelo menos uma pessoa 
de seu empenho para deixar de fumar nos próximos 30 dias.

2
fazer o autorregistro 
do comportamento 
de fumar durante a 
semana

entregar sete folhas de autorregistro e pedir para os participantes 
anotarem as situações e horários dos cigarros consumidos 
diariamente.

3
fazer o gráfico dos 
cigarros consumidos 
diariamente

a cada dia, o participante deve anotar o número de cigarros 
consumidos no gráfico.

continua ►
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2ª sessão

1 revisar as tarefas da 
semana 

indagar sobre as atividades realizadas, avaliar as dificuldades 
encontradas e elogiar os objetivos alcançados.

2

Discutir sobre o efeito 
da troca de marca ou 
diminuição do cigarro 

Verificar se houve participantes que apresentaram sintomas de 
síndrome de abstinência. nesse caso, sugerir a diminuição de 
cigarros de forma mais lenta ou o uso das estratégias para aliviar os 
sintomas da abstinência.

3

analisar 
antecedentes e 
consequentes do 
comportamento de 
fumar

pedir para que o participante descreva, com base na análise do 
autorregistro da semana anterior, os principais antecedentes e 
consequentes do seu comportamento de fumar. Discutir sobre as 
situações descritas pelos participantes.

4

propor estratégias 
para reduzir a 
dependência 
fisiológica do cigarro

Idem 1ª sessão.

5

propor estratégias 
para reduzir o 
consumo de cigarros

continuar com as estratégias estabelecidas na sessão anterior. no 
entanto, aumentar a parte do cigarro sem fumar, contando desde o 
filtro; se o participante possuir o hábito de fumar depois de almoçar ou 
depois de acordar, atrasar o cigarro 15 minutos, nessas situações.

6

introduzir a técnica de 
controle de estímulos

apresentar ao participante uma lista com as situações mais comuns 
nas quais as pessoas costumam fumar, e pedir para que ele escolha 
três situações em que considere mais fácil não fumar. Durante a 
próxima semana, o participante não poderá fumar nas situações 
escolhidas. se a situação não estiver presente na lista, ele pode 
optar por qualquer outra que faça parte de sua rotina. orientar o 
participante que, se houver muita dificuldade de não fumar em alguma 
situação, ele deve sair do ambiente escolhido e esperar 15 minutos 
para o uso.  Discutir com os participantes sobre comportamentos 
alternativos e incompatíveis com o fumar que podem ser realizados 
nas situações escolhidas.

7

propor estratégias 
para aliviar os 
sintomas da síndrome 
de abstinência

entregar aos participantes uma lista com as principais estratégias 
para aliviar os sintomas da síndrome de abstinência, tais como: 
beber bastante água e sucos; reduzir o consumo de álcool e café; 
fazer atividade física; fazer inspirações profundas e depois expulsar 
lentamente o ar; chupar balas ou chicletes sem açúcar; substituir o 
cigarro da mão por outro objeto e realizar atividades prazerosas que 
sempre foram adiadas.

8

avaliar a rede 
de apoio dos 
participantes

Discutir a tarefa realizada sobre contar para alguém que estão 
participando de um programa para parar de fumar. analisar como 
foram as reações das pessoas e reações dos participantes frente às 
opiniões e sugestões do seu meio social.

9 “feedback” 
fisiológico 

Idem 1ª sessão.

continua ►
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tarefas de casa

1
fazer o autorregistro 
do comportamento 
de fumar durante a 
semana

Idem 1ª sessão.

2
fazer o gráfico dos 
cigarros consumidos 
diariamente

Idem 1ª sessão.

3ª sessão

1 revisar as tarefas da 
semana 

Idem 2ª sessão.

2

Discutir sobre o 
efeito da diminuição 
do cigarro na 
condição física

nesse momento, os participantes já podem estar observando 
algumas melhoras nas condições físicas. explicar que algumas 
sensações desagradáveis, como tosse e pigarro, também podem 
surgir, em consequência do organismo estar recuperando sua função 
de limpeza das vias aéreas.

3

analisar 
antecedentes e 
consequentes do 
comportamento de 
fumar

Idem 2ª sessão.

4
propor estratégias 
para reduzir a 
dependência 
fisiológica do cigarro

Idem 1ª sessão.

5

propor estratégias 
para reduzir o 
consumo de cigarros

continuar com as estratégias estabelecidas na sessão anterior. 
no entanto, a partir dessa semana, deixar a metade do cigarro sem 
fumar; aumentar o tempo sem fumar depois do almoço ou de acordar 
para 30 minutos e atrasar 15 minutos o cigarro após o jantar, café e 
ceia.

6
Técnica de controle 
de estímulos

pedir para o participante escolher mais três situações para não fumar 
na próxima semana. se algum participante não conseguiu cumprir 
essa atividade durante a anterior, este deverá permanecer com as 
mesmas situações já escolhidas na última sessão.

7

Discutir as 
estratégias para 
aliviar os sintomas 
da síndrome de 
abstinência

Verificar quais foram as estratégias escolhidas para aliviar os 
sintomas da síndrome de abstinência e se estas tiveram resultados. 
propor que aplique as mesmas estratégias ou outras novas. 

8
 Discutir sobre a 
influência do meio 
social 

perguntar aos participantes se algum evento cotidiano, tal como 
programa de televisão ou matérias em revistas, afetou positiva ou 
negativamente o programa de que estão participando. levantar uma 
discussão sobre os fatos. 

continua ►
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9 “feedback” 
fisiológico

Idem 1ª sessão.

tarefas de casa

1
fazer o autorregistro 
do comportamento 
de fumar durante a 
semana

Idem 1ª sessão.

2
fazer o gráfico dos 
cigarros consumidos 
diariamente

Idem 1ª sessão.

4ª sessão

1 revisar as tarefas da 
semana 

Idem 2ª sessão.

2

analisar 
antecedentes e 
consequentes do 
comportamento de 
fumar

Idem 2ª sessão.

3

planejar o processo 
de abandono do 
comportamento de 
fumar

esse planejamento constitui-se em reduzir a quantidade de cigarros 
diariamente para que, no final da semana seguinte, não se fume nenhum 
cigarro. esse procedimento só será iniciado pelos participantes 
que seguiram o programa de tratamento de modo apropriado, ou 
seja: que tenham deixado de fumar nas situações previstas; que 
efetuaram a mudança de marca ou a diminuição da quantidade de 
cigarros adequadamente; que tiveram poucos sintomas da síndrome 
de abstinência ou utilizaram estratégias adequadas para lidar com 
esses sintomas. para aqueles participantes que não cumpriram os 
critérios descritos acima, a data de abandono será adiada para a 
sexta sessão. para estes, a tarefa será diminuir 30 % a quantidade de 
cigarros fumados em relação à média da semana anterior.

4
propor estratégias 
para reduzir o 
consumo de cigarros

continuar com as estratégias estabelecidas na sessão anterior. 
no entanto, aumentar o tempo sem fumar depois do almoço ou de 
acordar para 45 minutos, e aumentar o tempo sem fumar após o 
jantar, café e ceia para 30 minutos.

5 Técnica de controle 
de estímulos

Idem 3ª sessão.

6
ensinar como lidar 
com os impulsos para 
fumar

explicar que o desejo incontrolável de fumar tende a diminuir de 
intensidade e frequência, com o passar do tempo. orientar os 
participantes a utilizarem as mesmas estratégias, já expostas, para 
controlar os sintomas da síndrome de abstinência. 

7 Diferenciar caída de 
recaída

a caída significa a ocorrência de um episódio isolado de consumo de 
cigarro, sem que a pessoa volte a fumar regularmente, enquanto ►

continua ►
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7

Diferenciar caída de 
recaída (continuação)

►que a recaída, o retorno ao consumo regular de cigarros. em um 
momento de caída, o participante deve ser orientado a refletir sobre 
os eventos antecedentes que o levaram a fumar e, assim, lembrar 
das técnicas já utilizadas para lidar com situações semelhantes, 
como por exemplo: sair do ambiente, fazer alguma outra coisa, 
etc. informar que o segundo cigarro deve ser evitado, para que o 
processo de dependência não se desenvolva novamente, o que seria 
a recaída.

8
Discutir sobre 
problemas que podem 
surgir nessa altura do 
tratamento

orientar o participante a como proceder diante de alguns problemas, 
tais como: estar mais lento do que o previsto; retroceder no programa; 
falta de motivação ou apoio social.

9 “feedback” 
fisiológico 

Idem 1ª sessão.

tarefas de casa

1
fazer o autorregistro 
do comportamento 
de fumar durante a 
semana

Idem 1ª sessão.

2
fazer o gráfico dos 
cigarros consumidos 
diariamente

Idem 1ª sessão.

5º e 6ª sessão

os objetivos dessas sessões dependem da fase em que se encontra o participante. para 
aqueles que deixaram de fumar na quinta sessão, o tratamento praticamente termina nesse 
encontro, e a sexta sessão servirá como um encontro adicional de reforço. para aqueles que 
não atingiram todos os objetivos propostos e ainda não estão abstinentes, a quinta sessão será 
utilizada para planejar o abandono do cigarro e o tratamento se encerrará na sexta sessão. 
estes participantes devem repetir as atividades indicadas na 4ª sessão. serão descritos, a 
seguir, os objetivos da sessão para quem já parou de fumar.

1 revisar as tarefas da 
semana 

Idem 2ª sessão.

2

Discutir sobre 
os resultados 
do programa e 
planejamento futuro 

indagar ao participante sobre sua experiência de abandono do 
cigarro, as consequências positivas e negativas que considera 
ao ter deixado de fumar, os benefícios observados até o momento 
e suas expectativas sobre o futuro como um não fumante. revisar 
as técnicas aprendidas durante o programa e orientar para que o 
participante as coloque em prática no futuro.

3

informar sobre 
sensações físicas que 
podem ocorrer nas 
primeiras semanas 
sem nicotina

explicar que os participantes podem sentir a boca seca ou o sabor da 
nicotina na boca, em função da eliminação da substância através da 
saliva. além disso, revisar as estratégias já expostas para lidar com 
a vontade incontrolável de fumar.

continua ►



tabagismo: Prevenção, aborDagem e tratamento

210

4

Discutir algumas 
regras inadequadas 
em relação à 
cessação do 
tabagismo

algumas regras inadequadas sobre o abandono de cigarros devem 
ser expostas, tais como: ao deixar de fumar, a saúde piora; fica-se 
mais ansioso ou nervoso; ganha-se peso; fica-se agressivo; perde-
se a concentração; se ocorre de fumar um cigarro, volta-se a ser 
fumante novamente. Discutir sobre a inadequação de cada uma das 
regras.

5 “feedback” 
fisiológico

 Idem 1ª sessão.

Descrição das sessões do programa comportamental para cessar o Quadro 20 — 
comportamento de fumar, adaptado de Becoña (1993, 1998).

ConsiDerações finais

Sobre a contribuição da terapia analítico-comportamental 
no tratamento do tabagismo, observa-se que, desde a década de 
1960, várias técnicas comportamentais têm sido empregadas 
e avaliadas. Desde essa época até o momento atual, estudos e 
pesquisas demonstraram a eficácia de algumas técnicas. observa-
se que procedimentos aversivos e contratos de contingência, por 
exemplo, se apresentaram ineficazes ao longo do tempo, enquanto 
que os tratamentos multicomponentes, que utilizam várias técnicas, 
ofereceram os melhores resultados na cessação do fumar.  

Entre as diversas técnicas comportamentais utilizadas nos 
programas multicomponentes, encontram-se o automonitoramento, 
o controle de estímulos, feedback, o relaxamento e o treino assertivo. 
Estudos que avaliam a eficácia de apenas uma técnica não são 
encontrados na literatura e, dessa forma, existe uma dificuldade 
em avaliar a contribuição de cada uma delas isoladamente. Neste 
sentido, a avaliação de estratégias isoladas pode contribuir em 
estudos de tratamento do tabagismo.

Em relação aos resultados que os programas multicomponentes 
vêm obtendo na cessação do fumar, observa-se que intervenções 
realizadas pessoalmente, tanto em grupo quanto individualmente, 
têm apresentado melhores resultados do que as intervenções 
realizadas a distância. No entanto, a implementação de programas 
que atinjam grande parte da comunidade implica abandonar uma 
perspectiva predominante clínica para uma perspectiva de saúde 
pública.
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Anexo 1
Folha de autorregistro

cigarro hora prazer (0 a 10) situação
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Anexo 2
Gráfico para anotação do consumo diário de cigarros
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