
PRODUTO: 

 

Plano de Intervenção para Grupos de Controle do Tabagismo sob a 

ótica da Comunicação em Saúde 

 

“Acima de nós, em redor de nós, as palavras voam e às vezes pousam.” 

Cecília Meireles 

 

 

           A partir dos achados do campo com o apoio dos estagiários e supervisão de 

estágio, em diversos encontros e diferentes rodas de diálogo, houve a elaboração de um 

plano de intervenção com a proposição de valorização da Comunicação em Saúde 

enquanto dispositivo de empoderamento dos diversos atores envolvidos no processo de 

trabalho do Programa de Controle do Tabagismo, tendo como seu principal objetivo a 

contribuição para a melhoria na condução das sessões realizadas com os usuários 

participantes dos grupos e, sobretudo, com o desejo de que haja um número maior de 

pessoas abstinentes do tabaco.  

Essa reestruturação do Programa também tem sido inserida como tema para 

discussão e adequação nos encontros que acontecem sistematicamente com os demais 

coordenadores de grupos das outras Unidades de Saúde que têm esse Serviço 

implantado. 

Considera-se como fator imprescindível, nesse debate da construção do novo 

modelo de tratamento, trabalhar sob a lógica da Territorialização na Atenção Básica. 

Aqui o território é entendido de modo mais amplo, não apenas sob a égide das fronteiras 

e limites administrativos, mas como um espaço socializado em que se põem em 

evidência as particularidades de cada um.  

 Deste modo, ao analisar um território deve-se levar em conta as suas 

características próprias existentes no seu perfil epidemiológico, demográfico e os seus 

aspectos culturais, econômicos e sociais. Uma compreensão mais “intima”, mais 

próxima das características do território, torna as ações mais efetivas por que elas vão 

estar em consonância com as demandas da realidade daquelas pessoas que, de alguma 

forma, escolheram compor aquele espaço.  



Nesse debate também é importante salientar que além da percepção das 

características singulares de cada território, é necessário entendê-lo na sua dimensão 

dinâmica, não estática. O território está em transformação constante desde, por exemplo, 

a construção de um condomínio naquela localidade ou até mesmo a ocorrência de um 

desastre climático. Mediante esse aspecto de mutabilidade entende-se que há a 

exigência de que adequações sejam implementadas de acordo com a novas demandas 

surgidas.  

É com esse entendimento do conceito de territorialidade que buscamos nas 

nossas reuniões discutir as propostas de alterações no modo como o tratamento 

oferecido aos tabagistas vem sendo conduzido. Assim, os demais coordenadores 

percebem que podem se apropriar desse modelo no sentido de usá-lo na sua integridade, 

na sua parcialidade ou apenas na assimilação de algumas das ideias nele contidas, pois o 

mesmo vem sendo construído tendo como norteador aqueles usuários com as 

peculiaridades próprias que desenham aquele território onde a pesquisa foi executada.   

         Tomando-se como base o modelo proposto pelo PNCT em que se espera que o 

tratamento seja realizado em dezesseis encontros distribuídos em quatro encontros 

semanais, dois quinzenais e dez mensais perfazendo o seu total de encontros em um ano 

de acompanhamento, essa nova proposta na condução dessas reuniões foi elaborada em 

conformidade às observações que vêm ocorrendo no processo de trabalho realizado, 

como dito acima, na Policlínica que, entre as suas peculiaridades de território, tem a 

presença dos estagiários de fonoaudiologia.  

  Destaca-se ainda que o encaminhamento que vem sendo dado para a 

operacionalização desse novo instrumento norteador das sessões dos grupos de apoio 

aos tabagistas segue as orientações básicas preconizadas pelo PNCT. Contudo, a ênfase 

maior está localizada nos aspectos comunicacionais, dentro de uma perspectiva de se 

dar ainda mais voz, e vez, àqueles que querem parar de fumar.  

  É dentro de todo esse contexto, encontrado na literatura e experimentado em oito 

anos de atuação do Programa na Policlínica, que vem sendo construído esse novo 

desenho dos encontros dos grupos de tratamento do tabagismo. 

 Desta forma, neste novo modelo foram pensados temas que privilegiassem a 

comunicação a partir da sistematização de um número maior de encontros semanais, 



tendo nas características próprias dessa Unidade de Saúde, do seu território, as bases 

norteadoras para a sua operacionalização. 

Trata-se, então, de 12 reuniões estruturadas (semanais) que ocorrerão durante 

três meses, 2 reuniões quinzenais durante um mês e duas reuniões mensais durante os 

dois últimos meses. 

Figura 8 – Quadro comparativo entre o modelo de PNCT e a nova proposta 

  

Modelo Anterior  Nova Proposta 

Mês 1 

1ª reunião 

2ª reunião 

3ª reunião 

4ª reunião 

  

Mês 1 

1ª reunião 

2ª reunião 

3ª reunião 

4ª reunião 

Mês 2 

1ª quinzenal 

2ª quinzenal 

  

Mês 2 

5ª reunião 

6ª reunião 

7ª reunião 

8ª reunião 

Mês 3 

1ª Reunião 

mensal 

  

Mês 3 

9ª reunião 

10ª reunião 

11ª reunião 

12ª reunião 

Mês 4 
2ª Reunião 

mensal 

  

Mês 4 

1ª quinzenal 

2ª quinzenal 

Mês 5 3ª Reunião 
mensal 

 Mês 5 Reunião mensal 

Mês 6 
4ª Reunião 
mensal 

  

Mês 6 
Reunião mensal 

Mês 7 5ª Reunião 
mensal 

 Total 16 reuniões 

 Mês 8 6ª Reunião 
mensal 

   

Mês 9 7ª Reunião 
mensal 

   

Mês 10 8ª Reunião 
mensal 

   

Mês 11 9ª Reunião 
mensal 

   

Mês 12 10ª Reunião 
mensal 

   

Total 16 reuniões    



 

  

7.1 DESCRIÇÃO DOS TEMAS DAS REUNIÕES  

   

7.1.1 Primeira Reunião: Entender por que se fuma e como isso afeta a saúde 

 

Temas abordados: o tratamento e as expectativas dos usuários; vantagens e 

desvantagens de fumar; razões individuais para parar de fumar. 

 

Objetivos: Colher informações de cada usuário sobre os motivos que os levam a fumar, 

as possíveis dificuldades encontradas ao tentar parar de fumar. Discutir como e por que 

ocorre a dependência de nicotina; falar sobre os métodos de cessação do tabagismo; 

provocar reflexões sobre as vantagens e desvantagens relacionadas ao ato de fumar; 

suscitar a discussão sobre a motivação de cada um para a cessação. 

  

Material: Manual 1. 

 

Realização: Como já preconizado no Programa de Controle do Tabagismo, na primeira 

sessão são descritas informações básicas sobre o processo de fumar e sua cessação. São 

abordados: o tripé da dependência (químico, comportamental e psicológico), as diversas 

formas de parada (abrupta, gradual – redução ou adiamento) e informações sobre as 

substâncias contidas no cigarro e o risco que o ato de fumar provoca na saúde do 

indivíduo, além da percepção dos usuários sobre o que para eles é bom no ato de fumar, 

para que assim seja feita a contrapartida com as informações da literatura sobre o tema, 

além de também considerar como fator incentivador à parada, a motivação pessoal de 

cada um. 

 

Dinâmica: Balança de decisão (durante o grupo). 



 

*Balança de decisão: trata-se de uma forma de contrabalancear os motivos que levam o 

usuário a querer cessar com o tabagismo, levando em consideração os prós e contras do 

cigarro, tendo como ponto central sua motivação para parar, e assim, decidir para si qual 

é o melhor lado da balança. 

 

  

7.1.2 Segunda Reunião: Os primeiros dias sem fumar 

 

Temas abordados: Marcação do dia D; Ambivalência; Vantagens e desvantagens de 

fumar; Síndrome da abstinência. 

 

Objetivos: Colher dos usuários informações sobre os possíveis métodos de cessação do 

tabagismo.  Incentivar a assertividade sobre a cessação do ato de fumar correlacionando 

as vantagens de parar e a motivação individual destacando a importância de se definir 

uma data e a escolha de um método para deixar de fumar; fazer um levantamento sobre 

formas de lidar com o estresse, fissura e com os eventuais sintomas de abstinência. 

 

Material: Manual 2. 

 

Realização: Esta sessão é conduzida no sentido de abordar os aspectos relativos à 

Síndrome da Abstinência, o qual é sempre muito discutido nas reuniões. São discutidos 

os sintomas comuns de acontecer após os primeiros dias sem fumar e são orientados 

conforme cada caso ao se apresentar. O grupo é incentivado a trocar experiências do 

que tem feito para superar esses momentos e assim ajudar outro usuário que está 

passando pela mesma situação. Também são discutidas formas de lidar com o estresse, 

como a realização de exercícios de relaxamento (exercício de respiração profunda e 

exercício de relaxamento muscular) e incentivada a assertividade como forma de 



encarar o momento em que estão vivendo, sendo positivos e lindando da melhor forma 

possível com esses primeiros dias de cessação. 

 

Dinâmica: discussão e trocas sobre dicas para lidar com a fissura. 

 

7.1.3 Terceira Reunião: Os primeiros dias sem fumar 

 

Temas: Ganho de peso; Síndrome da abstinência; Fissura e situações de risco; 

Assertividade. 

 

Objetivos: Ampliar as discussões sobre os sinais e sintomas da síndrome de abstinência 

e dicas para superá-los; Incentivar a assertividade sobre a cessação do ato de fumar em 

situações de risco. 

 

 

Material: Manual 2. 

 

Realização: São discutidos no grupo os sinais e sintomas referentes à Síndrome de 

Abstinência que muitos temem, sanadas dúvidas e incentivada a persistência para 

superar esses dias. Nesse momento também devem ser discutidas as armadilhas do dia a 

dia para a pessoa que quer parar de fumar, e para isso, será realizada a dinâmica de 

Alternativas de risco e segurança, para suscitar alternativas e soluções em momentos 

difíceis em que o usuário se encontre em situações perigosas, de risco para lapsos e 

recaídas. 

 

Dinâmica: Alternativas de risco e segurança. 



 

*Alternativas de risco e segurança: serão escritas em papel, previamente, várias 

situações de risco trazidas pelos os usuários como possíveis de ocorrer em seu 

cotidiano. Os papéis serão dobrados e oferecidos aos usuários para que cada um pegue 

um, leia a situação-problema e apresente uma solução segura que deveria ser feita 

naquela determinada situação e, consequentemente, consiga escapar da armadilha.  

 

*O assunto abordado no manual 2 tende a se prolongar, por isso a necessidade de ser 

dividido em duas reuniões. 

 

7.1.4 Quarta Reunião: Como vencer os obstáculos para permanecer sem fumar  

 

Temas: Benefícios diretos e indiretos em parar de fumar; Fortalecimento da autoestima; 

        

Objetivos: Discutir os benefícios alcançados até o momento (físico, econômico, social, 

etc); despertar a importância de se estabelecer uma rede de apoio neste momento de 

cessação; incentivar o usuário a continuar acreditando que é possível parar de fumar. 

 

Materiais: Manual 3  

 

Realização: São discutidos no grupo os benefícios alcançados com a cessação ou 

diminuição do tabaco em diversas esferas, como condições de saúde, social, físico, 

econômico, etc. Trazer para a discussão a importância de uma rede de apoio para os 

desafios encontrados neste processo e incentivo para que o usuário continue a 

perseverar para superação desses dias. Será realizada a dinâmica poupançudo, para 

provocar reflexões sobre o futuro sem o cigarro, orientado sobre as economias que 

podem ser feitas uma vez que o gasto com o cigarro cessa e incentivar pensamentos 

positivos e possibilidades de futuro sobre a mudança de estilo de vida. 



 

 

Dinâmica: folha Poupançudo (Anexo 5). 

 

* É solicitado aos usuários que pensem em objetos ou aspirações que sempre quiseram, 

porém nunca realizaram devido à questão financeira. Eles devem fazer uma lista com 

pelo menos 5 aspirações. Após isso, é registrado na folha do Poupançudo os cigarros e 

valores que foram economizados desde que iniciou o tratamento no grupo de tabagismo. 

Após realizarem os cálculos da economia que fizeram, pede-se para que confiram qual 

aspiração é possível realizar com o dinheiro que deixou de ser gasto com o cigarro e 

abre-se uma discussão sobre quais projeções de futuro podem ser realizadas a partir da 

mudança de hábito que eles alcançaram. 

 

7.1.5 Quinta Reunião: Benefícios obtidos após parar de fumar  

 

Temas abordados: Assertividade; memória terapêutica; rede de apoio; valorização da 

fala do outro.  

 

Objetivos: Incentivar a cessação do tabagismo através da exibição dos benefícios 

indiretos e dos benefícios em longo prazo e fazer um levantamento junto com os 

usuários de dicas para prevenir recaídas. 

 

Materiais: manual 4. 

 

Realização: Nesta reunião, o usuário é instigado a refletir e se expressar de forma verbal 

a cerca dos benefícios diretos de se parar de fumar, levando em consideração questões 



de saúde e autoestima. E expondo também os benefícios indiretos de se cessar com o 

tabagismo que por vezes não são percebidos ou discutidos. 

 

Dinâmica: Dinâmica das narrativas  

 

*Dinâmica das narrativas: Através da exposição em murais coloridos de fragmentos das 

falas dos usuários coletadas durante os primeiros encontros, valorizar o que os 

participantes trazem para o grupo através das suas narrativas, estimulando-os a ter um 

primeiro olhar sobre a sua trajetória na primeira parte do processo. Material: Cartolinas 

laranja escuro, amarelo escuro, amarelo claro e branco (essas cores, formando um 

degradê, remetem à concentração de nicotina na vida do participante), fragmentos de 

fala impressos. 

 

Realização da dinâmica: Durante os primeiros encontros, os estagiários anotam 

fragmentos de fala dos usuários (sem que eles percebam). Esses registros de fala serão 

colados em cartolinas e expostos para que os usuários se reconheçam e observem os 

diferentes momentos durante o tratamento. Os fragmentos devem ser classificados de 

acordo com a semana e com o conteúdo. Na primeira cartolina situações negativas 

(geralmente antes da entrada no grupo) causadas pelo cigarro e nas cartolinas seguintes 

as melhorias conquistadas após a cessação do hábito de fumar. As cores das cartolinas 

são referentes ao índice de nicotina. Quando mais clara a cartolina, menor esse índice e 

maior a quantidade de benefícios. 

*Nesta reunião será entregue e explicado uma folha de Autorregistro (Anexo 1) para 

acompanhamento do número de cigarros  que  estão sendo usados mensalmente por 

aqueles que ainda não conseguiram parar de fumar, representando uma ferramenta 

importante na responsabilização do sujeito frente ao seu objetivo. 

 

 

 



7.1.6 Sexta Reunião: Manejo da fissura e relaxamento 

 

Temas abordados: Mudança de estilo de vida; Maneiras de lidar com a ansiedade.  

 

Objetivo: Incentivar o estilo de vida saudável; discutir sobre alimentação saudável e a 

realização de atividades físicas; abordar os temas relacionados ao uso do álcool e 

estresse comuns à cessação.  

Material: Folhas impressas com dicas para manejo da fissura (Anexo 2) e instruções e 

de exercícios respiratórios (Anexo3). 

   

Realização: Pedir aos usuários que compartilhem aquelas experiências exitosas no 

manejo da fissura. Em seguida, entregam-se as folhas para cada usuário, é realizada a 

leitura que poderá complementar a lista de dicas de manejo da fissura. Posteriormente, é 

demonstrado de forma prática o passo a passo de cada exercício de 

respiração/relaxamento. Nesse dia a conversa com o grupo diz respeito aos assuntos 

abordados no tema.  

 

Dinâmica: Diálogo com o grupo  

 

*Dinâmica: Com o diálogo desenvolvido em conjunto com o grupo realizaremos uma 

conversa buscando despertá-los para um estilo de vida mais saudável, englobando 

hábitos e mudanças que podem ser desenvolvidos para evitar o cigarro. Além de temas 

correlacionando o uso do cigarro ao álcool e estresse comuns do processo de cessação.  

 

7.1.7 Sétima Reunião: Refletindo sobre o processo de cessação 

 

Temas abordados: Vantagens da cessação; Manejo da fissura; Resiliência. 



 

Objetivo: Discutir os benefícios alcançados até o momento (físico, econômico, social 

etc); discutir as estratégias que os usuários vêm utilizando para lidar com a fissura; 

incentivar o usuário a continuar acreditando que é possível parar de fumar. 

 

Material: Banco de dados com estratégias desenvolvidas pelos usuários. 

Objetivo: Estimular a Rede de apoio para que os usuários utilizem todas as dicas e 

formas que encontram no caminho para lidar com a fissura que tenham sido positivas e 

que possam servir para que o usuário se apoie e desenvolva suas próprias estratégias.  

 

Realização: Será criado um banco de dados para que o usuário encontre estratégias 

previamente escritas, que foram levantadas pelo grupo, para o apoio e continuidade ao 

processo de cessação do tabagismo. Nesse banco de dados estarão reunidas dicas para 

que o usuário lide com a fissura. O mesmo poderá contar e discutir com o grupo quais 

estratégias utiliza e as formas encontradas para não recair.  

 

7.1.8 Oitava Reunião: Projeção de futuro 

 

Temas abordados: Assertividade; Escuta ativa; Valorização da fala do outro. 

 

Objetivo: Olhar para a necessidade específica do outro e buscar soluções em conjunto. 

Trabalhar a assertividade, argumentação, repensar o imediatismo permitindo o 

surgimento de atividades mais planejadas, pensadas e elaboradas. 

 

Material: Uso de rolo de barbante.  

 



Dinâmica: Barbante  

 

*Objetivo da dinâmica: desenvolver escuta entre os usuários para que os mesmos 

encontrem soluções em conjunto no que se diz respeito aos desafios encontrados pelos 

usuários.  

* Realização da dinâmica: Sentados em círculo, um participante começa segurando o 

rolo de barbante. Ele deve apresentar uma dificuldade que ele tenha para parar de fumar. 

. 

 

 

 

7.1.9 Nona Reunião: A responsabilidade de chegar às metas 

 

Temas: Síndrome da abstinência; Fissura e situações de risco. 

 

Objetivos: Provocar os participantes para falarem sobre os mitos e verdades envolvidos 

no tema tabagismo; trabalhar essas questões e esclarecer dúvidas sobre o tema, bem 

como questões referentes à abstinência do tabaco e fissura. 

 

Realização: Esta sessão é conduzida no sentido de esclarecer dúvidas sobre os mitos e 

verdades que estão envolvidos no tabagismo, assim como os processos de abstinência 

do tabaco e fissura. As sentenças podem ser a respeito de temas comuns sobre o 

tabagismo assim como podem ser dúvidas já levantadas anteriormente no grupo. Ex: 

“Todas as pessoas que param de fumar engordam”. O grupo é incentivado a trocar 

experiências opinando se é correta ou não a sentença de acordo com as reuniões 

anteriores e experiências que tenham vivido. 

 



Material: Papel e caneta. 

 

Dinâmica: Mitos ou verdades 

 

*Em um pedaço de papel, serão escritos pelos estagiários, as sentenças a respeito do 

tabagismo e a abstinência deste, após isso, serão recortadas cada sentença e dobradas. 

No decorrer da reunião, será solicitado que cada participante pegue uma frase, leia e 

diga se acredita ser verdadeira ou falsa. Após a opinião de todos os participantes serão 

fornecidas as explicações necessárias. 

  

7.1.10 Décima Reunião: Autovalorização 

 

Temas: Rede de apoio familiar/social; 

 

Objetivos: Com um convidado de cada usuário (familiar ou amigo), provocar discussões 

acerca da importância do apoio neste momento; 

 

Realização: Para esta sessão, cada usuário deve levar um convidado, que pode ser um 

familiar ou amigo, que tenha sido um importante apoiador para a cessação do tabaco. É 

explicado para o grupo o conceito de '‘apoiadores’', aqueles que dão suporte, e de 

'‘sabotadores’', aqueles que desacreditam e testam a pessoa que está tentando parar de 

fumar. O grupo é incentivado a discutir a importância desse convidado no processo e, de 

forma mais geral, a importância da rede apoio para o êxito do tratamento. 

 

7.1.11 Décima Primeira Reunião: Reflexão sobre o momento 

 

Temas: Autopercepção; Autoestima; Assertividade. 



 

Objetivos: Suscitar ao participante uma reflexão sobre a autonomia que tem sobre sua 

vida, suas decisões e seus desafios, e assim, permitir que ele consiga compreender as 

possibilidades que estão diante dele em situações de risco. 

 

Material: Borboletas feitas em papel de cor (origami ou figura). 

 

Realização: É pedido para que cada participante reflita sobre a autonomia que tem sobre 

sua vida, seu poder de decisão e como lidar com os desafios. Dessa forma, fazer com 

que os usuários compreendam que tem conhecimento para evitar as situações de risco 

do dia a dia que possam levá-lo a pegar o cigarro, e criar estratégias para rechaçá-lo. 

Para isso, será realizada a dinâmica da borboleta azul que faz com que o usuário tenha o 

poder de decisão sobre o desfecho da história. 

 

Dinâmica: Borboleta Azul 

 

*Pede-se que os participantes fechem os olhos, e enquanto um estagiário lê o texto 

(Anexo 4), o outro coloca as borboletas de papel na mão de cada participante. 

 

 

7.1.12 Décima Segunda Reunião: Autoconhecimento e autoestima 

 

Temas abordados: Habilidades para lidar com situações de risco 

 



Objetivos: Desenvolver habilidades para lidar com situações de risco no que diz 

respeito às emoções negativas, situações difíceis, às pressões sociais, às fissuras, aos 

momentos de diversão e lazer, aos lapsos e às recaídas. 

 

Material: papel e caneta 

 

Realização: Serão elencadas numa folha em branco, em ordem de maior gravidade, e 

discutidas em grupo quais as situações de risco que poderiam servir de gatilho para 

disparar possíveis lapsos ou recaídas. Desta forma, espera-se trocas de experiências e 

dicas entre usuários que sirvam como alternativas para esses possíveis momentos. 

Dinâmica: sessão dialogada.  

  

7.1.13 Décima Terceira Reunião: Testando conhecimentos obtidos 

 

Temas abordados: Assertividade; Autoestima e Resiliência. 

 

Objetivo: Olhar para si mesmo como agente de mudança, estimulando o 

autoconhecimento, a autoestima e a força interior. 

 

Realização: A partir da realização da dinâmica, será discutido o papel do “eu” no 

processo de cessação do tabagismo, e o quanto é importante o autoconhecimento neste 

processo, promovendo desta forma a visão de si próprio como agente de mudança. 

 

Dinâmica: Para quem você tira o chapéu? 

 

Material: Um chapéu e um espelho. O espelho deve estar colado no fundo do chapéu. 



 

*O coordenador escolhe uma pessoa do grupo e pergunta se ela tira o chapéu para a 

pessoa que está vendo no fundo do chapéu e o porquê, sem dizer o nome da pessoa. 

Pode ser feito em qualquer tamanho de grupo e o coordenador deve fingir que trocou a 

foto do chapéu antes de chamar o próximo participante. 

  

7.1.14 Décima Quarta Reunião: O que o grupo representa para mim 

 

Temas abordados: Memória terapêutica; Valorização da fala do outro. 

 

Objetivo: Expressar os sentimentos em relação a participação no grupo, sua importância 

na busca da cessação do tabagismo; desenvolvimento da memória terapêutica.  

 

Realização: A partir da realização da dinâmica será discutida a importância do grupo no 

processo de cessação do tabagismo. 

 

Dinâmica: O que o grupo representa para mim 

 

Materiais: papéis, canetas, cartolina e cola. 

 

*Cada usuário escreve em um papel uma palavra que defina o que o grupo representou 

para ele. Os papéis serão colados em uma cartolina para a memória do grupo. 

 

7.1.15 Décima Quinta Reunião: Por onde andamos 

 



Temas abordados: Memória terapêutica; Autopercepção; Resiliência. 

 

Objetivos: Levantar as expectativas individuais, os compromissos assumidos consigo 

mesmo, a percepção de si, autoconhecimento, sensibilização, reflexão, automotivação, 

absorção teórica. 

 

Realização: A partir da realização da dinâmica será discutida a importância da 

autopercepção como agente de mudança no processo de cessação do tabagismo, e as 

expectativas para o futuro. 

 

Dinâmica: Carta para si próprio (para ser aberta 6 meses mais tarde) 

Material: Envelope, sulfite, caneta. 

 

Realização: Individualmente, cada usuário escreve uma carta para si mesmo, como se 

estivesse escrevendo ao seu (sua) melhor amigo (a). Dentre os assuntos, abordar: como 

se sente no momento, o que espera da sua passagem pelo grupo (como espera estar 

pessoal e profissionalmente daqui a 6 meses). Destinar o envelope a si próprio (nome e 

endereço completo para remessa).  

Aqueles que não souberem escrever receberão ajuda de um “escritor”. 

 

7.1.16 Décima Sexta Reunião: Encerramento 

 

Temas abordados: Assertividade; Resiliência; Encerramento. 

 

Objetivo: promover uma análise crítica do processo de mudança ocorrido durante o 

período de tratamento, e realizar projeções para o futuro. 



 

Realização: Através de representação feita em desenho ou através de figuras recortadas 

em revistas o participante deverá apresentar como ele estava antes e depois da entrada 

no grupo, estimulando-o a olhar para o seu próprio processo, ressaltando os benefícios 

obtidos até o momento e desenvolvendo a memória terapêutica, além de estimular a 

visão de futuro. 

Dinâmica: Como eu era, como estou como quero estar. 

Material: Papel, caneta, revistas, cola e tesouras. 

*Usuário deve desenhar ou recortar figuras de revista que representem como ele estava 

há 6 meses, como está naquela data, e como quer estar em 6 meses. 

* Resgate da 7ª sessão com o banco de dados de informações para manejo da fissura. 

 Dessa forma, a proposta aqui realizada, configuraria as sessões conforme o 

seguinte padrão: 

 

 

 

 

Semana Temas abordados Objetivos Dinâmica Comunicação 

1º 

O tratamento e as 

expectativas dos usuários; 

Vantagens e desvantagens 

de fumar; 

Razões individuais para 

parar de fumar 

Colher informações de 

como e por que ocorre a 

dependência de nicotina; 

provocar reflexões sobre as 

vantagens e desvantagens 

relacionadas ao ato de 

fumar; suscitar as  

discussões sobre a 

motivação de cada um para 

a cessação. 

*Balança 

decisória 

 

Exposição oral e 

uso de imagem 

(Balança)  

2º Marcação do dia D; Levantar informações sobre *Dicas para Roda de conversa. 



Ambivalência; 

Vantagens e desvantagens 

de fumar; 

Síndrome da abstinência 

os métodos experimentados 

de cessação do tabagismo. 

Discutir a importância de 

definir um dia e método 

para parar de fumar; 

Incentivar a assertividade 

sobre a cessação do ato de 

fumar correlacionando as 

vantagens de parar e a 

motivação individual; 

orientar sobre formas de 

lidar com o estresse, fissura 

e com os eventuais sintomas 

de abstinência. 

lidar com a 

fissura 

Trocas de 

experiências entre 

os participantes  

3º 

Ganho de peso; 

Síndrome da abstinência; 

Fissura e situações de 

risco; 

Assertividade. 

 

Ampliar as discussões sobre 

os sinais e sintomas da 

síndrome de abstinência e 

dicas para superá-los; 

Incentivar a assertividade 

sobre a cessação do ato de 

fumar em situações de risco. 

Alternativas 

seguras e de 

risco 

Frases escritas em 

pedaços de papéis 

sobre situações de 

riscos de recaída. 

4º 

Benefícios diretos e 

indiretos em parar de 

fumar; 

Fortalecimento da 

autoestima; 

 

Discutir os benefícios 

alcançados até o momento 

(físico, econômico, social, 

etc); mostrar a importância 

de se estabelecer uma rede 

de apoio neste momento de 

cessação; incentivar o 

usuário a continuar 

acreditando que é possível 

parar de fumar. 

Poupançudo Roda de conversa. 

Registro escrito 

sobre o valor 

economizado e o 

modo como poderá 

ser utilizado. 

5º 
Assertividade; 

Memória terapêutica; 

Através da exposição em 

murais coloridos de 

Narrativas- 

Cartolina 

 Meio gráfico 

(cartolina). 



Rede de apoio; 

Valorização à fala do 

outro. 

fragmentos das falas dos 

usuários coletadas durante 

os primeiros encontros, 

valorizar o que os 

participantes trazem para o 

grupo através das suas 

narrativas, estimulando-os a 

ter um primeiro olhar sobre 

a sua trajetória na primeira 

parte do processo. 

Reflexões e 

expressões verbais 

sobre os benefícios 

de se parar de 

fumar. 

Recordatório das 

narrativas 

(fragmentos de 

fala) ocorridas nos 

primeiros 

encontros.  

6º 

 

Mudança de estilo de vida; 

Maneiras de lidar com a 

ansiedade. 

 

 

 

Incentivar o estilo de vida 

saudável; discutir sobre 

alimentação saudável e a 

realização de atividades 

físicas; abordar os temas 

relacionados ao uso do 

álcool e estresse comuns à 

cessação. 

Diálogo com o 

grupo. 

Exercícios de 

relaxamento/res

piração. 

Leitura das dicas 

de manejo da 

fissura. 

Demonstração ( 

linguagem 

corporal) dos 

exercícios de 

respiração 

profunda e 

relaxamento. 

7º 

Vantagens da cessação; 

Manejo da fissura; 

Resiliência. 

Discutir os benefícios 

alcançados até o momento 

(físico, econômico, social, 

etc); discutir as estratégias 

que os usuários vêm 

utilizando para lidar com a 

fissura; incentivar o usuário 

a continuar acreditando que 

é possível parar de fumar. 

*Exercícios de 

relaxamento 

*Criação de um 

banco de dados 

com estratégias 

desenvolvidas 

pelos usuários 

Roda de conversa 

sobre benefícios 

alcançados. 

Recordatório e 

registro escrito das 

estratégias usadas 

para driblar 

situações de 

gatilho. 

8º 

Assertividade; 

Escuta ativa; 

Valorização da fala do 

Olhar para a necessidade 

específica do outro e buscar 

soluções em conjunto. 

Barbante Roda de conversa. 

Escuta ativa( 

interpretar e 



outro. Trabalhar a assertividade, 

argumentação, repensar o 

imediatismo e as atividades 

mais planejadas, pensadas e 

elaboradas. 

compreender a 

mensagem que 

recebe). 

9º 

Síndrome da abstinência; 

Fissura e situações de 

risco. 

Provocar os participantes 

para falarem sobre os mitos 

e verdades envolvidos no 

tema tabagismo, trabalhar 

essas questões e esclarecer 

dúvidas sobre o tema, bem 

como questões referentes à 

abstinência do tabaco e 

fissura. 

Mitos ou 

verdades 

Leitura de frases 

sobre mitos e 

verdades 

relacionadas ao 

tabagismo e à 

abstinência. 

Discussão em 

grupo. 

10º 

Rede de apoio 

familiar/social; 

. 

 

Com um convidado de cada 

usuário (familiar ou amigo), 

provocar discussões acerca 

da importância do apoio 

neste momento; 

Convidado Roda de conversa 

com depoimentos 

dos convidados 

apoiadores. 

11º 

Autopercepção; 

Autoestima; 

Assertividade 

Suscitar no participante uma 

autopercepção sobre a 

autonomia que tem sobre 

sua vida, suas decisões e 

seus desafios, e assim, 

permitir que ele consiga 

compreender as 

possibilidades que estão 

diante dele em situações de 

risco. 

Borboleta Azul Diálogo reflexivo. 

Figura ou origami 

de borboleta. 

12º 

 

 

Habilidades para lidar com 

situações de risco. 

Desenvolver habilidades 

para lidar com situações de 

risco associadas ao hábito 

de fumar. Identificação das 

Roda de 

conversa 

Trocas de 

experiências 

através do relato 

das situações 



 

 

emoções negativas, 

situações difíceis, diversão e 

lazer, as pressões sociais e 

os momentos de fissura que 

podem levar a lapsos e 

recaídas. 

vivenciadas. 

13º 

Assertividade; 

Autoestima; 

Resiliência. 

Olhar para si mesmo como 

agente de mudança, 

estimulando o 

autoconhecimento, a 

autoestima e força interior. 

Pra quem você 

tira o chapéu? 

Relatos sobre o 

modo como cada 

um se vê no 

processo de 

mudança ocorrido 

até aqui. 

14º 

Memória terapêutica. 

Valorização da fala do 

outro. 

Expressar os sentimentos 

em relação a participação no 

grupo, sua importância na 

busca da cessação do 

tabagismo; desenvolver a 

memória terapêutica.  

O que o grupo 

representa para 

mim 

Roda de conversa. 

15º 

Memória terapêutica; 

Autopercepção; 

Resiliência. 

Levantar as expectativas 

individuais, os 

compromissos assumidos 

consigo próprio, percepção 

de si, autoconhecimento, 

sensibilização, reflexão, 

automotivação, absorção 

teórica. 

Carta para si 

mesmo (para ser 

aberta 6 meses 

mais tarde) 

Material gráfico. 

Roda de conversa. 

Texto Escrito 

16º 

Assertividade; 

Resiliência; 

Encerramento. 

Através de um desenho ou 

colagem de figuras, o 

usuário vai procurar fazer na 

linguagem gráfica a 

representação de como ele 

estava antes e depois da 

entrada no grupo, 

- Como era 

como estou 

como quero 

estar 

- Resgate da 7ª 

sessão com o 

banco de dados 

Roda de conversa 

Linguagem gráfica  

Texto escrito. 



estimulando o olhar para o 

próprio processo, 

ressaltando os benefícios 

obtidos até o momento e 

desenvolvendo a memória 

terapêutica, além de 

estimular a visão de futuro. 

 

de informações 

para manejo da 

fissura. 

Figura 9 – Quadro Resumo das Sessões 

 

 


