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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo principal apresentar os resultados parciais de um 
projeto de intervenção e pesquisa no tratamento do Tabagismo. Outro objetivo é 
apresentar a importância e a contribuição deste projeto na construção de um diálogo 
entre a Universidade e a Saúde Pública. O referencial teórico deste trabalho está 
fundamentado nas concepções formuladas pela Psicanálise sobre os aspectos 
intrapsíquicos e intersubjetivos. Consideram-se também, os fatores histórico-sociais que 
contribuem para a compreensão do fenômeno. Este projeto é fruto de uma parceria entre 
o Centro de Referência Álcool, Tabaco e outras Drogas (CRATOD) da Secretaria da 
Saúde do Estado de São Paulo e a Universidade São Francisco – Campus São Paulo. A 
parceria estabelecida busca complementar as políticas públicas no tratamento do 
tabagismo, oferecendo atendimento psicoterapêutico aos usuários com maior 
dificuldade para mudança de seu padrão de consumo ou alcance da abstinência. Como 
procedimento metodológico, utilizou-se a psicoterapia de grupo com enfoque 
psicanalítico, o registro sistemático das sessões e a análise dos aspectos intrasubjetivos e 
intersubjetivos, levando-se em conta que esses aspectos estão marcados pelos aspectos 
históricos e sócio-culturais. Os grupos são compostos por uma média de seis 
participantes dos sexos masculino e feminino e ocorrem com freqüência semanal. O 
estudo revelou que o grupo, como instrumento de investigação, mostrou-se fértil no que 
se refere à criação de um espaço para a manifestação da complexidade das relações 
sociais, principalmente por diferenciar-se de um grupo onde prevalecem relações 
moralizantes e restritivas das ações. Fundamentalmente, no que diz respeito ao 
tabagismo, constatou-se a especificidade das questões, tais como: problemática referida 
às relações de parentesco; à moralidade; aos estigmas sofridos; às concepções de saúde 
e doença; à função do cigarro na dinâmica psíquica e intersubjetiva de cada um. 
Conclui-se que o grupo oferece uma possibilidade de expressão, possibilitando a 
elaboração de conflitos, diretamente relacionados com o uso do tabaco. Além disso, 
observou-se a importância do grupo como um lugar onde se pode falar de temas que não 
são discutidos em outro espaço social, revelando a solidão e exclusão social destes 
sujeitos.  
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1. INTRODUÇÃO 

 
O tabagismo tornou-se uma das preocupações mundiais, considerado como uma 

doença epidêmica em função da dependência de nicotina e classificado como transtorno 



mental e comportamento decorrentes do uso de substâncias psicoativas pela 
Classificação Internacional de Doenças – Décima Revisão (CID 10). (BRASIL, 2004).  

Devido a sua toxidade, o total de mortes no mundo, decorrentes do tabagismo, é 
atualmente, cerca de cinco milhões ao ano. No Brasil, são estimadas cerca de 200 mil 
mortes/ano em conseqüência do tabagismo (BRASIL, 2004). 

A partir desta realidade, o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional de Câncer 
organizaram o Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT). Esse Programa 
tem como objetivo reduzir a prevalência de fumantes, e a conseqüente 
morbimortalidade por doenças tabaco relacionadas. O Programa utiliza as seguintes 
estratégias: prevenção da iniciação ao tabagismo, proteção da população contra a 
exposição ambiental à fumaça de tabaco, promoção e apoio à cessação de fumar e 
regulação dos produtos de tabaco através de ações educativas e de mobilização de 
políticas e iniciativas legislativas e econômicas. (BRASIL, 2004). 

O Programa conta com um processo de descentralização e parceria com as 
Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, seguindo a lógica do Sistema Único de 
Saúde (SUS). As Secretarias Estaduais de Saúde possuem uma Coordenação do 
Programa de Controle do Tabagismo, descentralizando as ações para seus respectivos 
municípios. 

As ações para promover a cessação do tabagismo que integram o PNCT, têm 
como objetivo motivar fumantes a deixarem de fumar e aumentar o acesso dos mesmos 
aos métodos eficazes para tratamento da dependência da nicotina. 

Para alcançar esse objetivo, o Programa tem envolvido a articulação de diferentes 
tipos de ações como: capacitação de profissionais de saúde e financiamento de ações 
voltadas para a abordagem e tratamento do fumante na rede do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Em função da crescente demanda por tratamento e da impossibilidade de 
atendimento desta demanda, o Ministério da Saúde ampliou a abordagem e tratamento 
do tabagismo para a atenção básica e média complexidade.  

O Plano para Implantação da Abordagem e Tratamento do Tabagismo no SUS, 
aprovado pela Portaria SAS/MS 442/04 foi dividido nos seguintes tópicos: rede de 
atenção ao tabagista; capacitação; credenciamento; referência e contra-referência; 
medicamentos e materiais de apoio e avaliação (BRASIL, 2004).  

O Programa prevê que os pacientes que necessitarem de atendimento especializado 
por alguma co-morbidade psiquiátrica devem ser encaminhados para os Centros de 
Atenção Psicossocial (CAPS), Centros de Atenção Psicossocial para Álcool e Outras 
Drogas (CAPS AD) ou outras unidades aptas ao atendimento dessa clientela, para a 
realização da abordagem e tratamento do tabagismo. O profissional, para o qual o 
fumante será referenciado, deverá ter participado da capacitação para a realização da 
abordagem e tratamento do tabagismo.  

A parceria entre a Universidade São Francisco e o Centro de Referência, Álcool, 
Tabaco e outras Drogas (CRATOD) da Secretaria Estadual de Saúde foi estabelecida 
para o atendimento dos usuários dependentes de tabaco que apresentavam maiores 
dificuldades para a mudança de seu padrão de consumo, após a avaliação da equipe. Em 
alguns casos, foram diagnosticadas comorbidades psiquiátricas e em outros casos, a 
dependência psicológica, necessitando de um atendimento psicoterapêutico. Os 
pacientes são encaminhados para o atendimento psicoterapêutico individual e/ou em 
grupo.  

Além disso, propõe-se uma reflexão sobre a política de tratamento ao tabagismo, a 
partir da singularidade dos casos atendidos pela equipe. Segundo a Política Nacional de 
Saúde para a Atenção Integral aos usuários de álcool e outras drogas (BRASIL, 2003), a 
dependência de drogas revela a heterogeneidade dos usuários, afetando as pessoas de 



diferentes maneiras e em diferentes contextos. Diante deste fato, faz-se necessário um 
reconhecimento do usuário em sua singularidade, suas características e demandas, 
exigindo a busca de novas estratégias de vínculo e tratamento.    

Portanto, a partir do trabalho que está sendo desenvolvido nos grupos 
psicoterapêuticos para o tratamento do tabagismo, propomos investigar quais as 
especificidades e efeitos terapêuticos desse grupo, utilizando as proposições teóricas de 
René Kaës sobre as funções intermediárias e mediadoras do processo grupal. 

 
2. O GRUPO E A FUNÇÃO INTERMEDIÁRIA 
 
Segundo Kaës (1997), a questão do sujeito se define cada vez mais, 

necessariamente, no espaço intersubjetivo e, mais precisamente no espaço e no tempo 
intergeracional, ali onde o Eu pode advir ou, ao contrário, encontra maiores dificuldades 
para constituir-se. Nessa condição, o sujeito é mantido e tecido, em uma trama 
diacrônica e sincrônica. Ele é constituído pelo que foi transferido e transmitido, ele é um 
sujeito do grupo, constituído na e pela intersubjetividade. Assim, os sintomas revelam 
aspectos subjetivos constituídos nas e pelas relações intersubjetivas em determinada 
época social e cultural. 

Portanto, qual a relação entre a dependência química, mais especificamente, o 
tabagismo e a época atual?  

Em outro trabalho, Kaës (2003) desenvolve a relação entre o mal-estar do mundo 
moderno – mutação das estruturas familiares e fratura dos vínculos intergeracionais; a 
notável mudança nas relações entre os sexos (notadamente no estatuto da mulher); a 
transformação dos laços de sociabilidade, etc – e o efeito dessas transformações nas 
crenças e mitos que asseguram a base narcísica de nosso pertencimento a um conjunto 
social. Como resultado, encontramos novas patologias provocadas pela falta (défault) 
nos processos de apoio, pelas perturbações da continuidade e das fronteiras de si 
mesmo, pelas carências das funções intermediárias e mediadoras. Essas perturbações 
provocariam dificuldade de integração das pulsões no espaço psíquico e no espaço 
social. 

Segundo ele, a pós-modernidade acentuou a violência através da generalização 
do exílio e do desenraizamento, com conseqüências desorganizadoras e experiências 
geradoras de angústia. Neste cenário são desenvolvidas as perturbações das funções e 
das estruturas intermediárias e do jogo transicional. 

Desta forma, consideramos que a dependência química pode ser o resultado de 
falhas dos processos de apoio e das funções intermediárias. Funções que, segundo Kaës, 
só podem ser tratadas e compreendidas no trabalho do pré-consciente do outro, pela 
atividade de colocar em palavras e em fala endereçada.  Considera as patologias do 
traumatismo como uma das grandes fontes do sofrimento contemporâneo; patologias 
conjuntas do narcisismo; dos contratos intersubjetivos; dos espaços intermediários ou da 
transicionalidade; e efeito da violência social e política.  

Como possibilidade de intervenção, o autor apresenta a Análise Transicional, que 
poderia operar sobre os processos e as formações intermediárias abaladas, provocados 
pela crise dos fundamentos sociais e intersubjetivos da vida psíquica. A Análise 
Transicional possibilita condições para a capacidade de restabelecer, na experiência de 
ruptura, símbolos de união e pode ser um exercício de uma prática que estabeleça as 
condições necessárias para o trabalho psicossocial de elaboração da experiência de 
ruptura entre dois estados (KAËS, 2003). 

A transicionalidade é um processo, compreendendo algumas funções e ocupa um 
lugar determinante nos jogos da grupalidade e da individualidade (KAËS, 2003). 



 Considerando os aspectos sociais determinantes para uma possível compreensão do 
fenômeno da dependência química, Birman (2001) argumenta que a cultura da 
drogadição é estimulada pelo panorama das condições atuais para a existência do 
sujeito. Apresenta que nas condições atuais, a alteridade tende ao silêncio e ao 
autocentramento, existindo um cuidado excessivo com o próprio eu e com o brilho 
social.  

No registro sexual, há uma predação e uma manipulação do corpo do outro como 
técnica de sobrevivência. Na cultura do espetáculo, a exibição é o lema essencial da 
cultura do ser, vive-se para a exibição, para o mise-en-scéne. O aparecimento ruidoso do 
indivíduo faz acreditar no seu poder e fascínio. 

Para esse autor, o autocentramento e exaltação do indivíduo para a admiração no 
olhar do outro surgem para evitar a interiorização e a ruminação de idéias:  

Assim, se as ditas drogas visam exaltação nirvânica do eu, para tornar a 
individualidade inebriada para o desempenho da cultura da imagem, as ditas 
drogas medicinais visam conter as angústias e o sofrimento... (Birman, 2001, 
p. 169). 

 
 Na dependência ao tabaco, podemos encontrar alguns relatos que associam o 
início do uso à necessidade de corresponder uma imagem que era divulgada pelos meios 
de comunicação – o cigarro conferia ao sujeito um poder e um fascínio do outro – “eu 
comecei a fumar porque, na época, quem fumava tinha charme”, “eu comecei a fumar 
na adolescência, porque quem fumava, conquistava as mulheres”.  
 Outro aspecto observado nos grupos é a solidão relatada pelos usuários, fonte de 
sofrimento para alguns e para outros uma condição atual que não é percebida como um 
problema. Porém, observa-se que é comum a utilização do cigarro ou o aumento do 
consumo nestes momentos – “o cigarro é o meu amigo”, “é uma forma que eu encontro 
para desabafar”, “fumo pela manhã para iniciar o dia”.  
 Portanto, a partir das proposições teóricas e técnicas sobre os processos grupais e 
as relações intersubjetivas, procura-se refletir sobre as possibilidades de investigação do 
sujeito psíquico, considerado como sujeito do grupo, bem como, sobre as possibilidades 
de intervenção e transformação da condição de sofrimento desses sujeitos.  
 

 
3. MÉTODO 

 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, na perspectiva do estudo exploratório. O 

objetivo principal é oferecer atendimento psicoterapêutico grupal aos usuários com 
maior dificuldade para mudança de seu padrão de consumo do tabaco ou para atingir a 
abstinência. Os grupos são abertos, heterogêneos (sexo e idade) e a freqüência dos 
atendimentos é semanal. Os atendimentos são realizados na Clínica Psicológica da 
Universidade São Francisco (Campus São Paulo). A coordenação dos grupos 
terapêuticos é realizada por dois coordenadores (psicólogos e estudantes de psicologia 
do último ano), com supervisão semanal.  

Os critérios de exclusão nos grupos psicoterapêuticos são: crise aguda e falta de 
interesse para essa modalidade de tratamento. 

A equipe recebeu a capacitação para o tratamento do tabagismo pelo CRATOD 
da Secretaria Estadual de Saúde.  

Os dados foram coletados através do registro das sessões pelas coordenadoras do 
grupo, após o término de cada sessão. A análise é qualitativa, com o referencial 
psicanalítico, sobre os aspectos intrasubjetivos e intersubjetivos, levando-se em conta 
que esses aspectos estão marcados pelos aspectos históricos e sócio-culturais. 



 
 

4. RESULTADOS PARCIAIS E DISCUSSÃO 
 
Supomos que o objeto de escolha para um jogo transicional e uma tentativa de 

elaboração e significação seria a droga, o tabaco. Nas sessões de grupo, inicialmente, o 
cigarro ocupava o lugar de objeto intermediário – uma possibilidade de ligação entre os 
membros do grupo, discutindo-se possibilidades de evitar o fumo, estratégias para lidar 
com a fissura, compartilhamento de angústias e do sofrimento diante da impossibilidade 
de parar de fumar ou diante das adversidades do cotidiano e a relação com o desejo de 
fumar nestas situações. Supomos, a partir dos relatos, que o tabaco ocuparia um lugar 
para suportar a fragilidade e o desamparo. Assim como, o objeto-droga poderia ser uma 
tentativa de incorporação de objetos/figuras ausentes – principalmente, quando ele está 
relacionado com os momentos de solidão relatados no grupo – “o cigarro é o meu 
companheiro, é o meu amigo”. 

No início do processo psicoterapêutico, alguns usuários depositavam a sua 
melhora na intervenção medicamentosa e duvidavam dos resultados de um processo 
terapêutico baseado na fala – “só conversar adianta?”. Considera-se que o processo 
psicoterapêutico é mais lento e gradual, mas em alguns casos, observou-se que o 
medicamento era utilizado como um silenciamento da condição de sofrimento do 
usuário, mecanismo semelhante ao uso do cigarro para lidar com as adversidades e 
frustrações do cotidiano, ou seja, o cigarro estava associado às impossibilidades de 
estabelecimento de limites ao outro e às dificuldades para a manifestação da raiva – 
fumava-se para não falar.  

No processo grupal, a função ocupada pelo objeto-droga foi sendo substituída 
pela função da fala. Neste sentido, o grupo passa a ocupar a função intermediária e 
revela um processo de transformação nas relações estabelecidas. Ao mesmo tempo em 
que questionavam se “conversar adiantaria”, utilizam o grupo para compartilhar 
situações de sofrimento no cotidiano – nesse espaço, poderiam falar, ao invés de fumar. 

Assim, podemos constatar que um espaço de significação das experiências 
traumáticas, um espaço de elaboração das situações de sofrimento, um espaço de 
passagem do acting-out para a fala, poderá ser construído e operado na Análise 
Transicional, operando sobre os processos e as formações intermediárias abaladas. A 
condição de solidão e isolamento é relatada por todos os usuários, talvez como 
conseqüência das mudanças dos laços de sociabilidade na atualidade, desenvolvidos por 
Kaës (2003). 

Para um dos componentes do grupo, esse espaço era diferente de sua casa – 
“aqui é diferente da minha casa, em casa eu não consigo dormir, eu fico pensando, 
pensando, pensando em tudo da minha vida e acabo despertando”, “a minha casa 
também poderia ser assim”. Supõe-se que, a partir desse relato, o grupo ocuparia um 
lugar de repouso para alguns sujeitos, como foi desenvolvido por Winnicott (1975), 
atribuindo esse lugar para os espaços transicionais. Nesse espaço, o sujeito não é 
julgado, nem questionado, ele pode usar o espaço para manifestar e compartilhar as suas 
fantasias, desejos, medos e angústias.  

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Finalizamos, considerando que no tratamento do tabagismo, é fundamental a criação 

de um espaço, onde o sujeito poderá pensar e criar novas possibilidades de vínculo, 



novas possibilidades de expressão e questionar as relações intersubjetivas que 
estabelece com o mundo.  

Considera-se também, que o tabagismo é um modo de subjetivação na atualidade 
que privilegia o silenciamento do sujeito e a ruminação de idéias (BIRMAN, 2001). 
Formas de subjetivação que encontram no ato de fumar uma saída para suas angústias e 
solidão. Esses sujeitos iniciam o tratamento, considerando-se “culpados”, “errados”, 
“desviantes”, sem perceber que a oferta da droga foi construída pelo laço social e pela 
divulgação na mídia de imagens idealizadas de indivíduo – fume e seja feliz.  

Portanto, o tratamento deverá levar em conta as condições sociais que favorecem 
esse fenômeno, desconstruindo a concepção individualizante e por conseqüência, 
culpabilizante do usuário.  
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